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شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	 

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعات النقدّيـة الموضوعّية لها.
ّ
المحق

حالة 	  فادة مـن المصـادر والإ يلتـزم الباحـث بمقتضيـات البحـث العلمـّي وشـرائطه فـي الإ

 يتضّمـن البحـث أو النـّص 
ّ

خـذ بـأدب البحـث فـي المناقشـة والنقـد، وأل
أ
عليهـا، وال

ـق مواضيـع تثيـر نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينـة تجـاه ديانـة أو مذهـب أو فرقـة.
ّ
المحق

 إلـى أية وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعّهـد مسـتقل بذلك.

فـي 	   )12( و  المتـن،  فـي   )16( بحجـم   )Simplified Arabic( بخـط  البحـث  ُيكتـب 

.)A4( صفحـة )يقـل عـن )20 الهامـش، علـى أن ل 

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـّص المحق

ّ
ُيقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيًمـا متسلسـا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	 
ّ
 في صفحة مسـتقل

ّ
ية، كل نكليز بية، وآخـر باللغة الإ ـص للبحـث باللغة العر

ّ
تقديـم ملخ

خص علـى صفحة واحدة.
ّ
يد المل ويضـّم عنـوان البحـث، وأن ل يز

شـارة، بإثبـات اسـم المصـدر، واسـم 	  صـول العلميـة المتعارفـة فـي التوثيـق والإ
أُ
راعـى ال

ُ
ت

مـة بشـكل 
ّ
ـف، ورقـم الجـزء، ورقـم الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مرق

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

يـزّود البحـث بقائمـة المصـادر بشـكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضّمـن اسـم المصدر أو 	 

ـق أو الُمراجـع أو المترجـم فـي حـال 
ّ
ـف، ويليـه اسـم المحق

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أول

يخ النشـر، وُيراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيرا

ُ
وجـوده، ثـم الطبعـة، فدار النشـر، ثم البلد الذي ن

سـماء الكتـب أو البحـوث فـي المجات، وفـي حالة 
أ
لفبائـي ل

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

بية. وجـود مصـادر أجنبيـة تضـاف قائمـة بهـا منفصلة عـن قائمـة المصـادر العر



تخضـع البحـوث لبرنامـج السـتال العلمـي ولتقويـم سـرّي لبيـان صاحيتها للنشـر، ول 	 

تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان . 1
ّ

م المادة الُمرَسـلة للنشـر خال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
ُيبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

ير على نشـرها وموعده . 2 ـغ أصحـاب البحـوث المقبولـة للنشـر بموافقـة هيـأة التحر
َّ
ُيبل

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خـال مد
ّ
المتوق

البحـوث التـي يـرى المقّومـون وجـوب إجـراء تعديـات أو إضافـات عليهـا قبـل . 	

دة، ليعملـوا على إعـادة إعدادها  ّ
عـاد إلـى أصحابهـا مـع الماحظات المحـد

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

غ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.. 	
ّ
البحوث المرفوضة يبل

شـر فيـه بحثه، مع ثاثة . 	
ُ
ـق نسـخة واحدة من العدد الذي ن

ّ
 باحـث أو محق

ّ
يمنـح كل

مسـتات من المادة المنشـورة، ومكافأة مالية.

ة في أولوّية النشر: 	 
ّ
تراعي المجل

ير للبحث.- 1 م رئيس التحر
ّ
يخ تسل تار

يخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.- 2 تار

ما أمكن ذلك.- 	
ّ
تنّوع مادة البحوث كل

ة.	 
ّ
البحوث والدراسات المنشورة تعّبر عن آراء أصحابها، ول تعّبر بالضرورة عن رأي المجل

ب البحوث على وفق أسس فنية ل عاقة لها بمكانة الباحث.	 
َّ
رت

ُ
ت

 عـن سـيرته 	 
ً
ـة موجـزا

ّ
ـق أو الباحـث الـذي لـم يسـبق لـه النشـر فـي المجل

ّ
يرسـل المحق

يد المجلة  غراض التعريف والتوثيـق، على بر
أ
لكترونـي؛ ل يـده الإ العلمّيـة، وعنوانـه، وبر

kh@hrc.iq :لكترونـي الإ

ير الحق في إجراء بعض التعديات الازمة على البحوث المقبولة للنشر.	  لهيأة التحر



ثقافة االختالف.. نعمٌة أم  َنْقمة

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
الحمـد هلل ربِّ العالميـن، والصـاة والسـام على أشـرف ال

يـن. محّمـد J، وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

يز:  قال تعالى في محكم كتابه العز

وا 
ُ
َبائِـَل ِلََعاَرف

َ
َناُكْم ُشـُعوًبا َوق

ْ
ْنـَى وََجَعل

ُ
ٍر وَأ

َ
ْقَناُكْم ِمـْن َذك

َ
ا َخل يَُّهـا انلَّاُس إِنَـّ

َ
﴿يَـا أ

ْتَقاُكـْم إِنَّ اهلل َعلِيٌم َخبِـٌر﴾. )الحجرات:	1(
َ
َرَمُكـْم ِعْنـَد اهلل أ

ْ
ك

َ
إِنَّ أ

 للتعايـش السـلمّي، 
ً
 مشـرقة

ً
نسـانّيِة جمعـاء لوحـة مـا أروعهـا مـن كلمـاٍت رسـمت لاإ

 
ً
 إيجابّية

ً
قامِة مجتمعاٍت َيِقظة، يتبّنى أفراُدها رؤية يق لإ خـاء، وعّبـدت الطر والمحبـة، والإ

ّية على   النفِس البشـر
ُ
بية ا حسـًنا، غايُته تر ه منهًجا سـلوكيًّ

ِّ
 لمبـدأ )الختـاف(، ِبَعد

ً
بّنـاءة

ل.
ّ
دراك والتعق خـر، ونشـِر ثقافة الحـوار، لارتقاء نحـو قّمـة الإ

آ
ـل الـرأيِّ ال تقبُّ

ثبـات وجود   لإ
ٌ
 ثمينـة

ٌ
ـه صـراٌع مـن أجـل البقـاء، أو فرصـة

ّ
 ُيفهـَم – الختـاف- أن

ّ
 وأل

نسـان النقّية   تلـّوث ِفطـرة الإ
ْ

خـر، فُيتيـُح لنزغـات الشـيطان أن
آ
أحدهـم علـى حسـاب ال

مراٍض نفسـّيٍة ل 
أ
ا ل

ً
نـا( التـي ل تجلـب سـوى الويات لصاحبهـا، فيكون عبـد

أ
بَنزعـة )ال

ـّم الوقوع 
َ
ساسـّية للمجتمـع، وِمـن ث

أ
ِبَنـة ال

َّ
يجنـي منهـا سـوى مجانَبـة التقـوى، وتهديـم الل

فـي هاويـة التناحـر والتنـازع والِفراق.

 التنـّوع البشـرّي القائـم علـى وجـه البسـيطة لـم يكـن محـض صدفـة، بـل هـو 
ّ

إن

نسـان،   ابتـاٍء لهـذا الإ
ّ

نابـع مـن إرادٍة إلهّيـٍة حكيمـة كانـت، ومـا تـزال، وسـتبقى محـل

رحت 
ُ
مَم بـآراَء وأفـكاٍر متنّوعـٍة، ط

أ
دّي الـذي أثـرى ال

ّ
ومـن هـذا التنـّوع نشـأ الفكـر التعـد

ـا في ازدهارها  ا مهمًّ
ً

ا عن الجمود والتعّصـب، فكانت رافد
ً

للنقـاش العلمـّي الهـادئ، بعيـد

وتطّورها.



يـن، أو  خر
آ
فـكار ال

أ
ذعـان ل  احتـرام ثقافـة الختـاف ل يعنـي بالضـرورة الإ

ّ
نعـم، إن

جابتهـم أو تصديقهـم في  الندمـاج الفكـرّي والثقافـّي فيهـا، أو التقّبـل لهـا، ول موِجـب لإ

مـر أن يكـون خاضًعـا للحـوار، وأن يكـون تقّبل 
أ
 مـا فـي ال

ّ
ـف فيـه، كل

َ
الموضـوع الُمختل

خـر والتعايـش معـه سـّيد الموقـف، بغـّض النظـر عـن النتائـج التي قـد تكـون متوافقة 
آ
ال

أو غيـر متوافقة. 

ـة )الِخزانـة( - منـذ تأسيسـها- شـرعت أبوابهـا أمـام 
ّ
 مجل

ّ
ومـن هـذا المنطلـق، فـإن

هـذا  فـي  للدخـول  ديـان؛ 
أ
وال والقومّيـات،  الجنسـّيات،  ى 

ّ
شـت مـن  الكـرام  الباحثيـن 

بّيـة كانـت أو مشـرقّية،  فـة والعقـول الواعيـة، مغر
ّ
قـام المثق

أ
المضمـار، فاسـتنطقت ال

بّيـة أو أعجمّيـة، واسـتثمرت هـذا التنـّوع في إثراء السـاحة المعرفّية - خاّصـة التراثّية  عر

ة، أبرزت لنـا مكنوناٍت 
ّ

ّيـٍة وعلمّيـة مهّمـة من مشـارَب وثقافـاٍت عد منهـا - بنتاجـاٍت فكر

مـت خدمـات جليلـة لرّوادهـا. 
ّ

مـة فـي عالـم المخطـوط، وقد قيِّ

والحـوار  العلمـّي،  والبيـان  خـر، 
آ
ال الـرأي  ـل  وتقبُّ والمهنّيـة،  العتـدال،  وسـيبقى 

ين ما بقيت – إن شـاء هللا  خر
آ
ـة )الِخزانـة( فـي عاقتها مـع ال

ّ
الهـادئ، منهًجـا ثابًتـا لمجل

تعالـى- وإن اختلفـوا معهـا.

ميـر المؤمنين علّي بـن أبي طالبj فـي عهده لمالك 
أ
ويطيـب لنـا أن نختـم بـالم ل

شـتر رضوان هللا عليـه، حيث قال: 
أ
ال

ِق> ْ
ل

َ
 ِفي الخ

َ
ظيٌر لك

َ
يِن، أو ن

ِّ
 في الد

َ
 لك

ٌ
ا أخ اِن: إمَّ

َ
عّية- ِصنف ُهم- أي الرَّ

َّ
إن

َ
<ف

 وآخًرا... 
ً

والحمد هلل أول



املحتويات

الباب األول: دراسات تراثية

داللة لفظ )فاضل( يف الرتاث الرجايّل17
السيّد أحمد بن زيد املوسوّي

الحوزة العلمية / النجف األرشف/ العراق
الكويت

43
 عيّل لــإمــام  حكمًة  عــرة  ســّت 
اللغات  إىل  مرة  مئة  من  أكرث  تُرجمت 

األوربيّة قبل عام 1900م

األستاذ املساعد الدكتور صبيح صادق 
 كليـة الفلسـفة واآلداب- جامعـة أوتونومـا 

دي مدريد 
فادية فييض )رحمها الله(

بكالوريوس آداب اللغة اإلنجليزيّة
إسبانيا

هل أحرق املغول مكتبات بغداد؟77
يوسف الهادي 

محّقق وباحث ترايّث
العراق

145
ـــ(  )ت1093ه البغدادّي  القادر  عبد 

مؤلًّفا ومحّقًقا ومرتجًم

الدكتور محّمد جمعة الدريّب
باحث معجمّي ومحّقق لغوّي وعضو اتحاد 

كتاب مرص واالتحاد الدويّل للغة العربيّة 
مرص

187

العتبات  لزائري  الخدمة  وقفيّة  وثيقة 
ـــ  1300ه سنة  الــعــراق  يف  املقّدسة 
العباسيّة  العتبة  ِخزانة  يف  املحفوظة 

املقّدسة

فاخر  موفق  الباقر  محّمد  وتقديم:  ترجمة 
الزبيدّي

مركز تصوير املخطوطات وفهرستها التابع لدار 
مخطوطات التابع العتبة العباسيّة املقّدسة

العراق

219
املجـرّدة:  بالعـن  الحـر  نـوع  تحديـد 
الحديديّـة  العفصوتانـن  أحبـار  بهتـان 

الكيميـايّئ تركيبهـا  لتحديـد  وسـيلة 

محمود  الهادي  عبد  حامد  مدين  الدكتور 
كلية اآلثار - جامعة الفيوم

مرص

الباب الثاني: نصوص محّققة

251
النحــو حـــدود  أو  الجليلة   الحـدود 

تأليف: أبو الحسن عيّل بن محّمد بن عيّل 
السيّد الريف الجرجايّن)ت816هـ(

تحقيق: الدكتور عيّل حكمت فاضل محّمد
كليّة اآلداب/ جامعة بغداد

العراق



الباب األول

299
رسالة يف رشح عبارة من كتاب )قواعد 

األحكام(
تأليف: الفاضل الروايّن

تحقيق: ميثم الشيخ نزار آل سنبل
الحوزة العملية/ القطيف

السعوديّة

329

رشح نونيّة أيب الفتح البستّي
تأليــف: عبــد اللــه بــن محّمــد بــن 
أحمد الحســينّي النيســابورّي )النقره كار( 

)706 - 776هـــ(

دراسة وتحقيق: 
الدكتـورة هالـة أبـو يزيـد بسـطان محّمـد 

األهليـة درمـان  أم  جامعـة 
الدكتور محّمد عثمن جعفر الحلنقّي

جامعة أم درمان األهليّة
الدكتور إبراهيم عبدالواحد إبراهيم

جامعة األحفاد للبنات
السودان

الباب الثالث: نقد النتاج التراثي

453

طالب)رضوان  أيب  األباطح  شيخ  ديوان 
الله تعاىل عليه(

باقـر  الشـيخ محّمـد  العّلمـة  تحقيـق: 
املحمـودّي

)قراءة يف نقد التحقيق(

الدكتور: بسام عيّل حسن العمريّي 
جامعة ذي قــــار- كليــة الرتبيـــة للعلــوم 

اإلنسانيّة- قسم اللغة العربيّة
العراق

الباب الرابع: فهارس المخطوطات وكّشافات المطبوعات

485
خزانة آل اللوميّي

القسم األول

الشيخ محّمد عيّل الحرز 
باحث ترايّث

السعوديّة

573
املفـردة  الرتاجـم  يف  كتـب  مـا  معجـم 

واألعـلم للعلـمء 
القسم األول

إعداد
إبراهيم السيّد صالح الريفّي

محّقق وباحث ترايّث
العراق

الباب الخامس: أخبار التراث

هيأة التحريرمن أخبار الرتاث597



249 يةحصمدنح لصمحتامحأ فليلحصِدسي

الباب الثاني 



299 صسمسحأ رساحا أححللحيياا

رسالة في شرح عبارة من كتاب )قواعد األحكام( للفاضل 
الِشروانّي
تحقيق 

ميثم الشيخ نزار آل سنبل
السعودية

A Treatise Explaining a Phrase from 
the Book (Qawaid Al-Ahkam)

Written by: Al-Fadil Al-Shirwany

رسالة في شرح عبارة من كتاب 
(قواعد األحكام) 

تأليف: الفاضل الِشْروانّي

Document Examination by: Al-Sheikh Maytham Al Sunbul
Islamic Seminary \ Al Qateef

Saudi Arabia

قيق 
�

�

ار آل سنبل � مي�� الشيخ ��

ا�وزة الع�ّية/ القطيف

السعودّية



301 صسمسحأ رساحا أححللحيياا

الملّخص

تُعنـى هـذه الرسـالة الشـريفة بشـرح مسـألٍة فقهيّة من مسـائل النيّة أوردهـا العّلمة 

الحلّّي في كتابه )قواعد األحكام(، وقد شـرحها المدقّق الِشـْروانّي، وأوضح غوامضها، 

كمـا قد أشـكل على بعض فروعها بإشـكاالٍت محتَملة ثّم قام بردِّهـا، وأضاف أمثلًة فقهيّة 

توضيحيّـة ليتـّم الجواب بالشـكل الصحيح، ولئّل يقع اشـتباٌه أو لبٌس على القارئ. 
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Abstract

This honorable treatise deals with explaining a jurisprudential issue 
about intention, which was mentioned by the great scholar Al-Hilli 
)may Allah have mercy on him( in his book )Qawaid Al-Ahkam(. 
This document was accomplished so that doubt or ambiguation with 
the phrase.
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مقّدمة التحقيق

الحمـد للـه ربِّ العالميـن، وصلّـى اللـه وسـلّم علـى خيـر خلقـه محّمـد وأهـل بيتـه 

الطيبيـن الطاهريـن، واللعـن الدائـم علـى أعدائهـم أجمعيـن إلـى قيـام يـوم الديـن. 

وبعـُد، فـإنَّ من نَِعم الله سـبحانه وتعالـى على عباده أْن جعل فيهـم علماء هم ورثٌة 

لألنبيـاء -كمـا ورد فـي جملـة مـن األحاديـث الـواردة عـن أهـل البيـت- أنـاروا العالَم 

بعلمهـم، ونفعـوا من سـار فـي طريقهـم، يدعون إلى اللـه، ويذودون عـن دينه. 

وقـد ورد عـن سـيّدنا وموالنـا اإلمام محّمد بن علـّي الباقر  أنَّه قال: «العالِــم كمن 

معـه شـمعة تُضـيء للنـاس، فكّل َمـن أبصر بشـمعته دعا له بخيـر؛ كذلك العالِــم معه 

شـمعة تُزيـل ظلمـة الجهل والحيرة، فـكّل َمن أضاءت له فخرج بها مـن حيرة أو نجا بها 

مـن جهـل، فهـو مـن عتقائه من النـار، والله يعّوضه عن ذلك بكّل شـعرة لمـن أعتقه ما 

هـو أفضـل لـه مـن الصدقـة بمائة ألف قنطـار على غيـر الوجه الـذي أمر الله عـّز وجّل 

بـه؛ بـل تلـك الصدقة َوبَـاٌل على صاحبهـا؛ لكن يُعطيه اللـه ما هو أفضل مـن مائة ألف 

ركعـة بين يـدي الكعبة» )1(.

ـر هؤالء العلماء في نشـر علوم أهل البيت صلوات الله وسـلمه عليهم بكّل  ولـم يقصِّ

مـا أعطاهـم الله مـن قوة؛ فتراهم يقضـون ليلهم ونهارهم بيـن درس وتدريس ومباحثة، 

وبيـن بحـث ومطالعـة، وبين تحقيق وتدقيـق ومقابلة، ليصلوا إلى كمالهم المنشـود من 

جهـة، وليوصلـوا رسـالتهم صحيحـًة نقيّـًة إلـى شـرق األرض وغربها من جهة أخـرى، فقد 

ُهْم َيَْذُروَن{ )2(. 
َّ
َعل

َ
ِْهـْم ل ْوَمُهْم إَِذا رََجُعوا إيِلَ

َ
يِن َويِلُْنـِذُروا ق ُهوا يِف ادلِّ نـذروا حياتهـم }يِلََتَفقَّ

 .342 :1( التفسير المنسوب إلى اإلمام العسكرّي(

)2( سورة التوبة من اآلية: 122. 
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وإنَّ ِمـْن جملـة مـا أتعبـوا أنفسـهم فيـه هـو التأليـف والتصنيـف فـي شـتّى العلـوم 

المتعلّقـة بديـن اللـه سـبحانه وتعالـى والدالّـة عليـه، كيـف ال وهـم خيـر َمـن يعي قول 

النبـّي محّمـد: «المؤمـن إذا مـات وتـرك ورقـة واحدة عليهـا علم، تكون تلـك الورقة 

يـوم القيامـة سـتًرا فيما بينه وبيـن النار، وأعطاه اللـه تبارك وتعالى بـكّل حرف مكتوب 

عليهـا مدينـة أوسـع من الدنيا سـبع مـّرات» )1(.

ـة الرائعـة التي ألَّفهـا عظيم من عظمـاء الطائفة  وكان مـن جملـة المؤلَّفـات المهمَّ

كتـاب: قواعـد األحـكام فـي مسـائل الحال والحـرام؛ وهو مـن جملة تآليـف العّلمة 

الحلّـّي أبـي منصـور الحسـن بـن يوسـف بـن المطّهـر األسـدّي )648 - 726 ه( «وهو 

فريـد العصـر ونـادرة الدهـر، لـه مـن الكتـب المصّنفـة فـي العلـوم المختلفـة مـا لم 

ه قـد فـاق فيهـا الغايـة وتجـاوز  يشـتهر عـن غيـره ال سـيّما فـي األصـول اإللهيّـة؛ فإنَـّ

النهايـة، ولـه فـي الفقـه والتدريـس كّل كتـاب نفيـس، أكبرهـا )التذكـرة(، وأصغرهـا 

بيـن ذلـك؛ كالتلخيـص، واإلرشـاد، والتحريـر، والقواعـد، ومنتهـى  )التبصـرة(، ومـا 

المطلـب، ومختلـف الشـيعة» )2(.

وقـد لّخـص العّلمـة الحلـّي  في هـذا الكتاب فتـاواه وبيَّن فيه قواعـد األحكام، 

وقـد ألّفـه بالتمـاس مـن ولـده فخـر المحّققيـن ، وختمـه لـه بوصيّـة غـرّاء جـاء 

فيهـا: «اعلـم يـا بنـّي - أعانـك الله تعالـى على طاعتـه، ووفّقـك لفعل الخيـر وملزمته، 

وأرشـدك إلـى مـا يحبّـه ويرضـاه، وبلّغـك مـا تأملُـه مـن الخيـر وتتمّنـاه، وأسـعدك في 

الداريـن، وحبـاك بـكّل مـا تقـّر به العين، ومـدَّ لك في العمر السـعيد والعيـش الرغيد، 

وختـم أعمالـك بالصالحـات، ورزقـك أسـباب السـعادات، وأفـاض عليـك مـن عظائـم 

ي قد لّخصت لـك في هذا  البـركات، ووقـاك اللـه كّل محـذور، ودفـع عنك الشـرور - أنِـّ

الكتـاب لـّب فتـاوى األحـكام، وبيَّنـت لـك فيه قواعد شـرائع اإلسـلم بألفـاظ مختصرة، 

وعبـارات محـّررة، وأوضحت لك فيه نهج الرشـاد وطريق السـداد، وذلـك بعد أن بلغت 

من العمر الخمسـين، ودخلت في عشـر السـتين، وقد حكم سـيّد البرايا بأنَّها مبدأ 

)1( أمالي الشيخ الصدوق: 91.

)2( أعيان الشيعة: محسن األمين: 5/ 397. 
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اعتـراك المنايا» )1(. 

ولَِمـا امتـاَز بـه هذا الكتـاب من مزايا كثيرة لسـنا بصدد إحصائها تلّقـاه العلماء الكبار 

بالشـرح والتعليـق؛ حتـى ذكـر الشـيخ الطهرانـّي  )1293 – 1389 هــ( فـي كتابـه 

الذريعـة مـا يقـارب الثلثين شـرًحا وحاشـية عليه.

والشـروح -كمـا نعلـم- هـي الكتـب التـي يُـراد منهـا توضيـح ما غمـض مـن المتون، 

وتفصيـل مـا أُجمـل منهـا؛ ليفهـم القارئ المـراد مّمـا ذكره المصّنـف، أّما الحواشـي فهي 

إيضاحـات مطّولـة يـراد منهـا التنبيـه على المغلقـات التي تكـون في المتن، فـل تتعرض 

لـكّل جملـة فيـه وال لـكّل مسـألة؛ بـل هي تعليـق على المشـكلت، أو اسـتدراك على ما 

فـات، يتوّسـع فيهـا المحّشـي على ما ذكره المصّنف أو الشـارح، ويسـتدرك في حاشـيته 

وينبّـه علـى الخطـأ الوارد في األصل ويزيـد فيها من اإلضافات النافعـة، وربّما تعرَّض فيها 

ألمثلـة وشـواهد تسـاعد على فهـم المطلب الدقيق بشـكل سـهل وأنيق. 

ومـن جملـة الحواشـي التـي وصلت إلينا رسـالة شـريفة؛ هـي عبارة عن حاشـية على 

المسـألة األخيـرة مـن الفصل األول مـن المقصد الرابع في الوضوء؛ وهـو الفصل المتعلّق 

بالنيَّة، للمدقّق الِشـْروانّي: المولى الميرزا محّمد بن الحسـن صهر العّلمة المولى محّمد 

تقّي المجلسـّي رحمهما الله.

ترجمة مختصرة للـماتن العاّلمة الحّلّي)2)

اسمه ونسبه:
هو الحسن بن يوسف بن علّي بن مطّهر، أبو منصور الحلّّي مولًدا ومسكًنا.

مولده ونشأته: 

ُولد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وستمائة للهجرة.

)1( قواعد األحكام: 3/ 714 . 

)2( هذه الترجمة مقتبسة وبتصرّف قليل واختصار من مقّدمة تحقيق كتاب: قواعد األحكام في معرفة 

الحلل والحرام، )الطبعة المعتمدة في هذا البحث(.
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وقـد نشـأ المترجم له بيـن أبوين صالحين رؤوفَين؛ فتربّى فـي حضن المرأة الصالحة 

بنـت الحسـن بـن أبـي زكريـا يحيى بن الحسـن بن سـعيد الهذلـّي الحلّّي، وتحـت رعاية 

والده اإلمام الفقيه سـديد الدين يوسـف بن علّي بن المطّهر، وشـارك في تربيته مشـاركة 

فّعالـة خالُـه المعظّـم المحّقـق الحلّّي؛ فكان له بمنزلة األب الشـفيق من كثـرة رعايته له 

به. واالهتمام 

وقـد ُولـد عّلمتنـا المعظّـم فـي محيٍط علمـّي مملـوء بالتقـوى وصفاء القلـب، وبين 

أسـرتين علميّتين من أبرز أَُسـر الحلّة علًما وتقوى وإيمانًا؛ أال وهما: أسـرة بني المطّهر، 

وأسـرة بني سعيد.

وقـد حظـي برعايٍة خاّصة من قبل األسـرتين - لّما شـاهدوا اسـتعداده الكبير لتحصيل 

ا ليعلّمـه القرآن والكتابة. العلـم والتُّقـى وذهنيّتـه الوقّادة - حتى أحضـروا له ُمعلًِّما خاصًّ

أساتذته: 

قـرأ العّلمـة الحلّـّي علـى جـمٍّ غفير مـن جهابذة عصـره في شـتَّى العلوم مـن العاّمة 

والخاّصـة، كمـا روى عنهـم وعن غيرهـم؛ ومنهم:

1. والـده الشـيخ سـديد الدين يوسـف بن علّي بـن المطّهر الحلّـّي أّول من قرأ عليه؛ 

فأخـذ منـه الفقه، واألصول، والعربيّة، وسـائر العلـوم، وروى عنه الحديث.

2. خالـه الشـيخ نجـم الديـن جعفـر بن الحسـن بن سـعيد الحلّـّي؛ أخذ منـه الكلم، 

والفقـه، واألصـول، والعربيّة، وسـائر العلـوم، وروى عنه، وكان تتلمـذه عليه أكثر 

مـن غيره من مشـايخه.

3. الخواجة نصير الدين محّمد بن الحسن الطوسّي؛ أخذ منه العقليّات والرياضيات.

4. الشـيخ كمـال الديـن ميثـم بـن علـّي البحرانـّي صاحـب الشـروح الثلثـة على نهج 

البلغـة؛ قـرأ عليـه العقليّـات، وروى عنـه الحديث.

5. السيّد رضّي الدين علّي بن موسى بن طاووس الحسينّي صاحب كتاب )اإلقبال(.

6. السيّد غياث الدين عبد الكريم بن طاووس صاحب )فرحة الغري(؛ أخذ وروى عنه.
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7. الشيخ بهاء الدين علّي بن عيسى اإلربلّي صاحب كتاب )كشف الغّمة(.

تالمذته والراوون عنه:

قرأ عليه وروى عنه جمٌع كثير من العلماء األفذاذ؛ منهم:

1. ولده فخر الدين محّمد؛ قرأ على والده في ُجّل العلوم، وروى عنه الحديث.

2. ابـن أختـه السـيّد عميـد الديـن عبـد المطّلـب الحسـينّي األعرجـّي الحلّـّي، قرأ 

عليـه وروى عنـه.

3. ابـن أختـه السـيّد ضيـاء الديـن عبـد اللـه الحسـينّي األعرجـّي الحلّّي، قـرأ عليه 

وروى عنـه.

4. السيّد النّسابة تاج الدين محّمد بن القاسم بن معيّة الحلّّي أستاذ ابن ِعَنبة.

5. علء الدين أبو الحسن علّي بن زهرة.

6. الشـيخ قطـب الديـن محّمـد بـن محّمـد الـرازّي البويهـّي شـارح )الشمسـيّة( و 

)المطالـع(، ولـه منه إجازة مختصرة تاريخها سـنة )713 هــ( كتبها له في ناحية 

)ورامين(.

كلمات العلماء فيه: 

التحقيـق  الطائفـة وعّلمـة وقتـه، وصاحـب  <شـيخ  ابـن داود:  قـال عنـه معاصـره 

انتهـت رئاسـة اإلماميّـة إليـه فـي المعقـول والمنقـول>. والتدقيـق، كثيـر التصانيـف، 

وقـال عنـه تلميـذه محّمـد بـن علـّي الجرجانـّي: <شـيخنا المعظّـم، وإمامنـا األعظم، 

سـيّد فضـلء العصـر، ورئيس علمـاء الدهر، المبّرز فـي فنَّي المعقول والمنقـول، المطرِّز 

للـواء علَمـي الفـروع واألصـول، جمال الملّة والدين، سـديد اإلسـلم والمسـلمين>.

وفاته ومدفنه:

تُوفّـي )رضـوان اللـه عليه( في شـهر محرّم الحرام سـنة )726 هـ(، فبينما الشـيعة في 

مصـاب وعـزاء وحـزن على سـيّدهم أبي عبد الله الحسـين، وإذا بالناعـي ينعى إليهم 
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فقـدان أبيهـم وزعيمهـم العّلمة الحلّـّي والتحاقه بالرفيق األعلى، وكانـت وفاته في الحلّة 

المزيديّـة، وُحمـل نعشـه الشـريف علـى الـرؤوس إلى النجف األشـرف، وُدفـن في جوار 

أميـر المؤمنيـن صلـوات الله وسـلمه عليه؛ في حجرة إيـوان الذهب الواقعـة على يمين 

الداخـل إلـى الحضرة الشـريفة العلويّة من جهة الشـمال بجنب المنارة الشـماليّة.

ترجمة مختصرة للـُمحّشي المدّقق الِشْروانّي

هـو العّلمـة المحّقـق المدقّق المشـهور المتبّحر فـي العلوم المولى ميـرزا محّمد بن 

الحسـن الِشـْروانّي اإلصفهانّي المعروف بـ )الفاضل الِشـْروانّي( وبـ )مّل ميرزا(، وهو من 

نـوادر الدهـر فـي لطـف فطنتـه، ودقّة فكـره، وأصالـة رأيه، وهـو مع ذلك أشـهر من أن 

يُذكـر، وتعاليقـه كلّها مطارح أنظـار العلماء )1(.

مولده: 
لـم تذكـر المصـادر التـي بيـن أيدينـا سـنة والدتـه ، إاّل أنَّنا نجـد في بعضهـا ِذكرًا 

لعمـره الشـريف حيـن وفاتـه حيـث «كان ِسـّنه خمًسـا وسـتين إاّل أياًمـا»)2(؛ فتكون سـنة 

والدتـه علـى هـذا في حـدود سـنة )1033 هـ(.

بلده: 
ينتسـب  إلـى ِشـْروان، بوزن: إِنْسـان، فـي المراصـد: أنَّها مدينة مـن نواحي باب 

األبـواب، وقيـل: واليـة قصبتهـا شـماخي قـرب بحر الخـزر)3(، «وِشـْروان هذه مـن أطراف 

مملكـة إيـران قديًمـا، ثـّم صارت في يـد الروس إلـى اآلن»)4()5(. 

)1( ينظر أعيان الشيعة: 9/ 142. 

)2( بحار األنوار: 102/ 136. 

)3( ينظر مراصد االطلع: عبد المؤمن البغدادّي: 295/2. 

)4( أعيان الشيعة: 9/ 143. 

)5( والظاهر أنّها تقع في آذربيجان اآلن؛ بقرينة قربها من شماخي، التي هي مدينة من مدن آذربيجان 

والتي تبعد عن العاصمة )باكو( حدود 120 كيلو مترًا، وكانت في السابق أهّم مدينة في آذربيجان. 

وقد وجدت في خريطة آذربيجان مدينة تُسّمى باآلذرية )sirvan(، وكانت تُسّمى )علّي بيرملي(. 
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ه  كان مقيًما في النجف األشـرف، ثـّم انتقل إلى  ويظهـر مـن بعـض المصـادر أنَـّ

إصفهـان بدعوة من الشـاه سـليمان الصفوّي)1(.

زوجته وأبناؤه: 
تـزّوج مـن ابنـة المولـى محّمـد تقـّي المجلسـّي ، وخلّـف منهـا بنتًـا وابًنـا؛ وهو 

العالـم الفاضـل المتبّحـر المولـى حيـدر علـّي المتوطّـن فـي المشـهد الغـروّي )2(. 

من صفاته وأخالقه: 
«ال يمكن شـرح أخلقه الفاضلة، كان مريًضا شـديًدا ]كذا[ في أسـافل بدنه سنة ونصف 
سـنة، واشـتّد المـرض وصعـب، وكان يزيـد صبره وتحّمله ولـم يخرج من حـدِّ اعتداله، ولم 

يفقـد شـيئًا من تفّقده على الغنّي والفقير، والشـريف والوضيع وقـت العبادة» )3(. 

تالميذه: 
تتلمذ عليه العديد من العلماء؛ منهم: 

1- الميرزا عبد اللَّه األفندي التبريزّي. 

2- الشيخ محّمد أكمل اإلصفهانّي؛ والد الوحيد البهبهانّي. 

3- السيّد محّمد صالح الحسينّي الخاتون آبادّي. 

4- الشيخ الحسن بن عباس البلغّي)4( .

مصّنفاته:

لـه  مصّنفـات كثيرة وقد طُبعت بعض حواشـيه في هامـش )المعالم( المطبوع، 

ر بأنَّه  كما أّن هناك قصرًا في المدينة القديمة بالعاصمة باكو يُسّمى بـ)قصر شيروان شاه(، يُقدَّ

بُني في القرن الخامس عشر زرته سنة )1439 هـ(. 

)1( ينظر روضات الجنات:الخوانسارّي: 7/ 94 . 

)2( ينظر بحار األنوار: 102/ 136. 

)3( بحار األنوار: 102/ 136. 

)4( ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 11/ 259.
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وتوجد نسـخة حواشـيه مخطوطة مسـتقلّة كثيرة الوجود )1(.

وهذه مصّنفاته بحسب ما وردت في كتاب روضات الجنات: 

1- حاشية أصول المعالم بالعربيّة.

2- حاشية أصول المعالم بالفارسيّة.

3- شـرح علـى شـرائع اإلسـلم مـن بحث مسـقطات القضـاء، ينيف على عشـرة آالف 

بيت.

4- كتاب كبير في خصوص مسائل الشّكيات يزيد على 5000 بيت.

5- مختصر الكتاب المتقّدم.

6- حاشية على شرح التجريد للقوشجّي.

7- حاشية على حاشية المحّقق الدوانّي.

8- حاشية على حاشية الفاضل الخفرّي.

9- حاشية على شرح المطالع.

10- حاشية على شرح المختصر للعضدّي.

11- حاشية على حكمة العين.

12- حاشية كبيرة على شبهة )االستلزام(. 

13- كتاب أُنموذج العلوم.

14- رسالة فارسيّة في التوحيد والنبوة واإلمامة.

15- رسالة في صدق كلم الله سبحانه وتعالى. 

16- رسالة في تحقيق التخلّف عن جيش أسامة.

 .ِف نَِعيٍم) )2( على عصمة أهل البيت
َ
بَْراَر ل

َ ْ
17- رسالة في االستدالل بآية )إِنَّ األ

18- رسالة في معنى البَداء.

)1( ينظر الفوائد الرجاليّة: 3/ 227.

)2( سورة االنفطار، اآلية: 13.
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19- رسالة في مسألة االختيار. 

20- رسالة في كائنات الجّو.

21- رسالة في اإلحباط والتكفير. 

22- رسالة في تحقيق اختلف األذهان في النظرّي والضرورّي.

23- رسالة في الهندسة مشتملة على سبعة عشر إشكااًل.

24- رسالة في السالبة المعدولة والموجبة المعدولة.

25- رسالة في ُغسل الميّت وصلته. 

26- رسـالة فـي شـرح كلم العّلمـة فـي القواعـد: كّل َمـن عليـه طهـارة واجبـة ينوي 

الوجـوب. )وهـي التـي بيـن يديك).

27- رسالة في شرح قوله)1(: ولو اشترى عبًدا بجارية.

28- رسالة في جواب مسألة الصيد والذبائح بالفارسيّة.

29- رسالة في تفسير رواية: من كمه األعمى )2(.

30- رسالة في َحلِّ حديث: ستة أَشياء ليس للعباد فيها صنع)3(.

31- رسالة في الجواب عن مسائل متفرّقة؛ منها: أنَّ الجّنة هل لها نفٌس سائلة أم ال؟.

32- رسالة عن التقليد والفتوى.

33- رسالة عن وجه التأكيد في الِحبَرَة العبريّة)4(. 

)1( أي: العلّمة الحلّّي في قواعد األحكام: 2/ 70 .

)2( قال الشيخ الصدوق: قوله: )من كمه أعمى( يعني: <من أرشد متحيّرًا في دينه إلى الكفر، 

وقّرره في نفسه حتى اعتقده>. )معاني األخبار: 402(

)3( َعْن أَِبي َعبِْد اللِه قال: <ستة أشياء ليس للعباد فيه صنع: المعرفة، والجهل، والرضا، والغضب، 

والنوم، واليقظة>. )الكافي: 1/ 164(

)4( الِحبَرة: بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة، ثوب يُصنع باليمن من قطن أو كتّان. )ينظر 

مجمع البحرين: الطريحّي: 3/ 256 )حبر((.

وهو من األجزاء المستحبّة للكفن، أحمر اللون، و )عبريّة( بكسر العين أو فتحها، نسبة إلى بلدة 

في اليمن.
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34- رسالة في زكوات الغّلت الخمس وغيرهما. 

35- رسالة في نيَّة الوجه.

36- رسالة في مسألة الَحبَوة.

إلى غير ذلك من الحواشي والرسائل وأجوبة المسائل)1(. 

أقوال العلماء والفضالء في حّقه: 
1/ المولى محّمد بن علّي األردبيلّي: 

«العّلمـة المحّقـق المدقّق، الرضّي الزكّي، الفاضل الكامـل، المتبّحر في العلوم كلّها، 
دقيـق الفطنـة، كثيـر الحفظ، وأمره في جللة قدره، وعظم شـأنه، وسـمّو رتبته وتبّحره، 

وكثـرة حفظـه، ودقّـة نظـره، وإصابة رأيه وحدسـه، أشـهر مـن أَْن يُذكر، وفـوق ما يحوم 

.)2( حوله العبارة» 

2/ الشيخ الحسن بن العباس البالغّي

«قـال فـي كتابه الموسـوم بتنقيح المقال في توضيح الرجال: شـيخي وأسـتاذي وَمن 
عليـه فـي علَمـي األصـول والفـروع اسـتنادي، أفضـل المتأّخريـن، وأكمـل المتبّحريـن، 

بـل آيـة اللـه فـي العالمين، قـدوة المحّققين، وسـلطان الحكمـاء والمتكلّميـن -إلى أن 

قال-: 

وأمـرُه فـي الثقـة والجللـة أكثـر مـن أن يُذكـر، وفـوق أن تحـوم حوله العبـارة، لم 

أجـد أحـًدا يوازيـه فـي الفضل وشـّدة الحفظ ونُقاية الـكلم، فلعمري إنّـه وحيد عصره، 

وفريـد دهره 

بمثلـــــه بلخيلهيهات أن يـــــأت الزمان بمثله الزمـــــان  إنَّ 

لـه تلميـذ فضـلء أجـّلء علمـاء، وله تصانيـف حسـنة نقيّة جيدة لـم يَر عيـُن الزمان 

)1( ينظر روضات الجّنات: 7/ 93 - 94 . 

)2( جامع الرواة: 2/ 92 . 
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مثلها»)1(.

وفاته ومدفنه: 

تُوفّي  سـنة «تسـع وتسـعين بعد األلف، ونُقل إلى المشـهد الرضوّي على مشرّفه 

السـلم، فُدفن في سـرداب مدرسـة ميرزا جعفر وقبره معروف» )2(، «ولكّن المشـهور أنَّه 

تُوفّـي يـوم الجمعـة )29( شـهر رمضان سـنة 1098 ه، وِسـّنه يـوم وفاته )65( سـنة، بعد 

أن الزمـه المرض مّدة سـنة ونصف>)3(. 

«وقـال الفاضـل األلمعـّي األمير عبد الحسـين ابن األميـر محّمد باقر الخواتـون آبادّي 
فـي كتابـه الكبيـر في وقائع السـنين ما ترجمتـه بالعربيّة: 

وفاة وحيد الزمان، فريد الدوران؛ السـيّد المرتضى والشـيخ المفيد والشـيخ الطوسـّي 

فـي عصـره فـي ممارسـة مطالـب اإلمامـة، وما يتعلّـق بها، والخاجـا نصير فـي عصره في 

مطالـب الهيئـة والهندسـة والرياضـي وغيـره، آقـا خوانـد المولى ميـرزا الشـيروانّي قدس 

الله روحه في يوم الجمعة التاسـع والعشـرين من شـهر رمضان سـنة 1098 قريب الزوال 

أو فيـه قّدس اللـه روحه» )4(.

موضوع الرسالة

تُعنـى هـذه الرسـالة بشـرح عبـارٍة وردت فـي مسـألٍة فقهيّـة مـن مسـائل كتـاب 

)قواعـد األحـكام( للعّلمـة الحلّـّي، وهـي فـرع من فـروع مسـائل )النيّـة(، ويظهر 

ا فـي حقبٍة مـا ببحث النيّـة، وقد أولوهـا اهتماًما  أنَّ الفقهـاء كانـوا سـابًقا يهتّمـون جـدًّ

كبيـرًا؛ ولكـّن العلمـاء رجعـوا عـن ذلـك فـي العصـر األخيـر؛ ومّمـا يـدّل على مـا ذكرنا 

إشـارة المحّقـق الكبيـر الشـيخ صاحـب الحدائـق )ت 1186هــ( إلـى ذلـك بقولـه: «وال 

)1( روضات الجنات: 7/ 95 . 

)2( أعيان الشيعة: 9/ 143. 

)3( الفوائد الرجاليّة: 3/ 227.

)4( بحار األنوار: 102/ 136. 
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ريـب أنَّ النيّـة - فـي جملـة أفعـال العقـلء العاريـة عـن السـهو والنسـيان - مّمـا يجزم 

بتصّورهـا بديهـُة الوجـدان؛ الرتكازهـا في األذهان، فهـي في التحقيق غنيّـة عن البيان، 

فعـدم التعـرّض لهـا أحـرى بالدخـول فـي حيـز القبـول، ومـن ثـّم خل عـن التعـرض لها 

ه  مـي علمائنـا الفحـول، وطُـوي البحـث عنهـا فـي أخبـار آل الرسـول، إاّل أنَـّ كلُم متقدِّ

لّمـا انتشـر الـكلم فيهـا بيـن جملـٍة مـن متأّخـري األصحـاب، وكان بعضـه ال يخلـو مـن 

إشـكال واضطـراب، أحببنـا الولـوَج معهـم فـي هذا البـاب، وتنقيـح ما هو الحـّق عندنا 

والصـواب؛ جريًـا علـى وتيرتهـم )رضوان اللـه عليهم( فيما قعـدوا فيه وقاموا، وإسـامة 

لسـرح اللحـظ حيث أسـاموا. 

وقـد أحببنـا أن نأتـي علـى جملـة مـا يتعلّـق بالنيّـة مـن األحـكام؛ بـل كّل مـا لـه 

ارتبـاط بهـا فـي المقـام، ونحـو ذلـك مّمـا يدخل في سـلك هـذا النظـام، علـى وجٍه لم 

يسـبق إليـه سـابٌق مـن علمائنا األعـلم وفضلئنـا العظام، فنقـول: البحث فيهـا يقع في 

مقامـات:...»)1(.

ومـن الجديـر بالذكـر أنَّ طائفـًة مـن علمائنـا األجـّلء قـد تصـّدوا لشـرح عـدٍد مـن 

المتومـن العلميّـة للفقهـاء، وبطُـرٍق متعّددة، ويمكن أن نقّسـم طريقة شـروحاتهم على 

ثلثة:  أقسـام 

القسـم األول: أن يتصـّدى الشـارح لشـرح كتـاٍب كامـل، ومـن أجلـى أمثلتـه كتـاب 

)جواهـر الكلم في شـرح شـرائع اإلسـلم( لشـيخ الفقهاء وإمـام المحّققين الشـيخ محّمد 

حسـن النجفـّي المتوفّـى سـنة )1266 هـ(. 

القسـم الثاني: أن يتصّدى الشـارح لشـرح باٍب واحد من أبواب الفقه؛ ككتاب )شـرح 

خيـارات اللّمعـة الدمشـقيّة( للفقيـه المحّقـق الشـيخ علـّي نجـل الشـيخ الكبيـر كاشـف 

الغطـاء )قُـّدس سـرّهما( الُمتوفّى سـنة )1253 هـ( . 

ا،  القسـم الثالـث: شـرح عبـارة معيَّنـة جـاءت فـي كتـاٍب معيَّـن، وأمثلتُها كثيـرة جدًّ

ومنهـا هـذه الرسـالة التـي بيـن يديك. 

)1( الحدائق الناضرة: 2/ 170. 
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ا من هذا القسـم  وكمـا أسـلفنا فـإّن الباحـث يجـد في تـراث علمائنـا الكّم الكبيـر جدًّ

الثالـث، ال سـيّما في المسـائل التي تكون محـّل أخٍذ ورّد، فيتصّدى أحد العلماء لشـرحها 

أو التعليـق عليهـا، ومـن هنـا تظهـر أهميّـة هـذه المسـألة التـي قـام المدقّق الشـروانّي 

بشـرحها؛ حيـث إنّهـا تتعلّـق بالوضـوء الـذي هـو مقّدمة للصـلة التي هي عمـود الدين، 

ومـن الواضـح أّن كل األمريـن محتـاج إلـى نيّـة، وقـد ورد عـن اإلمـام علـّي بـن الحسـين 

صلـوات اللـه عليهمـا أنّـه قـال: «ال عمل إاّل بنّيـة» )1(.

وصف النسخة: 

النسـخة مـن مصـّورات مركز تصويـر المخطوطات وفهرسـتها التابع لـدار مخطوطات 

العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، وهـي تتألّـف مـن )4( ورقـات، كّل ورقـة تحتـوي على )12( 

سـطرًا، وكّل سـطٍر يشـتمل علـى )11-14( كلمـٍة بخّط النسـخ الواضح، واحتوت النسـخة 

علـى إنّهـاٍء الظاهـر منه أنّه من الناسـخ؛ لورود عبارة <انتهى ما أفـاده قّدس الله روحه>، 

والنسـخة مجهولة الناسـخ وتاريخ النسـخ، فضًل عن أنّها خالية من الحواشـي، والهوامش، 

والتملّـكات واألختام.

العمل في تحقيق هذه الرسالة

ه قـد تفّضل علـيَّ جنـاب األسـتاذ الفاضل  مـن الواجـب فـي البدايـة أن أُشـير إلـى أنَـّ

الشـيخ مسـلم رضائـي وفّقـه اللـه بنسـخة مصـّورة مـن هـذه الرسـالة، وكان عملـي فيها 

كاآلتي: 

1- تنضيد الرسالة، ومقابلة المنضد على األصل.

2- محاولة ضبط النّص بما يليق.

3- تقطيع النّص، ودرج علمات الترقيم.

4- وضع نّص المتن األصلّي من كلم العّلمة  بين قوسين.

)1( الكافي: 1/ 84. 
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5- كتابـة مقّدمـة اشـتملت على ترجمة مختصرة للماتـن ، وكذا ترجمة مختصرة 

للمحّشـي ، فضًل عن نبذة عن موضوع الرسـالة.

تّمت كتابة الترجمة واالنتهاء من العمل في هذه الرسالة 

الشريفة في يوم االثنين 5/ 5/ 1442 هـ يوم مياد سّيدتي 

 وموالتي زينب ابنة أمير المؤمنين سام الله عليها 

وعلى أّمها وأبيها وأخَويها

ميثم الشيخ َنَزار آل ُسنبل الَقطيفّي

الجش بالقطيف
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صورة أول النسخة 
املعتمدة وآخرها
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النّص المحّقق

]كلُّ مـن عليـه طهارة واجبـة ينوي الوجوب، وغيره ينوي النـدب، فإن نوى الوجوب 

وصلّـى بـه أعـاد، فـإن تعّددتـا مع تخلّـل الحدث أعـاد األولـى خاّصة، ولو دخـل الوقت 

فـي أثنـاء المندوبة فأقوى االحتماالت االسـتئناف)1([. 

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي

)كلُّ َمـن عليـه طهـارة ينـوي الوجـوب، وغيـره ينـوي النـدب) بنـاًء علـى اعتبـار نيَّة 

الوجـوب والنـدب فـي النيَّـة، وأّمـا علـى القـول اآلخـر فل.

ويمكـن أن يكـون المعنـى: كلُّ مـن عليه طهـارة واجبة إذا أراد أن ينـوي الوجه يجب 

أن ينـوي الوجـه المطابق للواقـع دون غير المطابق. 

والتفريـع المذكـور بقولـه: )فـإن نـوى الوجـوب وصلّى به) فرًضـا )أعـاد) يترتَّب على 

كلٍّ منهمـا؛ والمعنـى أنَّ َمـن ليـس عليـه طهـارة واجبـة لو نـوى الوجوب الـذي ال يطابق 

ه ال يجـب عليـه طهـارة لـم يجـزِِه وبطل؛ أّمـا علـى األول فألنَّ  الواقـع؛ ألنَّ المفـروض أنَـّ

وظيفتـه نيَّـة النـدب ولم يفعل، وأّما على الثاني فألنَّ من شـرط النيَّة أن ال ينوي الوجوب 

غيـر الواقـع، وإن لـم يكـن مـن شـرطها أن ينوي النـدب الواقع؛ فلـو صلّى بـه فرًضا أعاد 

لبطـلن الصلة ببطـلن الطهارة. 

ويمكـن أن يُناقـش في عـدم إجزاء الطهارة المندوبة في الواقـع بنيَّة الوجوب إن كان 

النـدب مجهـواًل عنـده وكان يعتقـد الوجـوب، وإنَّمـا يشـترط نيَّة النـدب الواقع أو يـُـِخّل 

]بـ[نيَّـة الوجـوب الغيـر ]كـذا[ الواقع إذا كان النـاوي عالًما بالواقع. ولو فُـرَِض كونه عالًما 

بالواقع اسـتحال من نيَّـة الوجوب. 

وعلـى القـول ببطـلن الصـلة ووجوب اإلعـادة )فإن تعّددتـا)؛ أي: الطهـارة المندوبة 

)1( قواعد األحكام في معرفة الحلل والحرام: 1/ 201. 
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فـي الواقـع المنـوّي بهـا الوجـوب، والصـلة المفروضـة التـي صلّيـت بهـا؛ كأن توّضأ قبل 

طلـوع الفجـر وقـد كانـت ذّمتـه فارغة مـن الطهـارة الواجبة بنيَّـة الوجوب، ثـّم صلّى بها 

صـلة الفجـر الفريضـة، ثّم توّضأ بعد طلوع الشـمس وهو بريء الذّمـة بزعمه من طهارة 

ه أّدى صـلة الفجـر المفروضـة وقـد كانـت ذّمتـه خاليـًة مـن غيرهـا، ونـوى  واجبـة؛ ألنَـّ

الوجـوب الـذي ال يطابـق الواقع، وصلّى بهـذا الوضوء صلة الظهر، فقـد تعّددت الطهارة 

المندوبـة المنـوّي بهـا الوجـوب، وهمـا اللّـذان فعلهمـا قبـل طلـوع الفجـر وبعـد طلوع 

الشـمس، والصـلة المفروضـة، وهما صـلة الفجر وصـلة الظهر.

فـإن قارنـت هـذه )مع تخلّل الحدث)؛ أي: مع وقوع الحدث بيـن األمرين اللَّذين كلٍّ 

منهمـا مركـب مـن الطهـارة والصـلة المذكورتين؛ بـأن كان أحـَدَث بعد صـلة الفجر مثًل 

وقبـل أن يتوّضـأ الوضـوء الثانـي بعد طلوع الشـمس )أعـاد) الصلة )األولـى خاّصة)؛ ألنَّ 

األولـى وقعـت بطهـارة باطلة؛ لإخلل بوظيفة النيَّة وشـرطها كما سـبق.

وأّما عدم إعادة الثانية فألنَّ الفريضة األولى لــّما وجب إعادتها كانت ذّمته مشـغولة 

بقضائهـا وهـي مشـروطة بالطهـارة، فكانـت الطهـارة واجبـًة عليه حيـن الوضـوء الثاني؛ 

فنيَّـة الوجـوب حينئـٍذ مطابقة للواقع، وإن كانت بزعمه غير مطابقة، وإنَّما اعتُبر تخلّــل 

الحـدث لتتأتّـى نيّـة الوجـوب منه، ولـواله لم يُتصوَّر منـه أن ينوي الوجـوب؛ ألنَّه متطهِّر 

بزعمـه بالطهارة األولى.

وأنـت خبيـر بـأنَّ كونـه متطهِّـرًا ال يمنـع مـن نيَّـة الوجـوب؛ ألنَّ غاية ذلـك أن يكون 

وضـوؤه بحسـب الواقـع مندوبًا؛ كمـا كان مع تخلّل الحدث، والمفـروض أنَّ كون الطهارة 

المندوبـة لـم تمنعـه مـن نيَّـة الوجوب؛ كما فـي الوضـوء األول، إاّل أْن يُقـال جهله بكون 

ا. الوضـوء مندوبًـا مـع كونه متطهِّـرًا بزعمه. بعيـٌد جدًّ

وأّمـا بدونـه فمّمـا يقـع لكثيـر مـن النـاس، ولهذا فُـرض تخلّـل الحدث؛ فالغـرض منه 

ظهـور الفـرض المذكـور ووضوحـه، وإاّل فهـو ممكن بدونـه أيًضا.

والحاصـل: أنَّ هـذا المصلّـي لمـّـا كان يزعـم وجـوب الطهـارة عليـه ويتوّهمـه توّهًما 

غيـر مطابـق للواقـع في الطهـارة األولى، لم تصـّح طهارتـه؛ فبطلت صلته األولى، وأمـّـا 
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ته مشـغولة بقضاء الصلة األولى  الثانيـة فقـد طابقـت نيَّته للوجوب مـع الواقع؛ لكون ذمَّ

ووجـوب الطهـارة عليـه حينئٍذ لها.

نعـم؛ لمـّـا لـم يكن عالًما بوجـوب قضاء الصلة األولى عليه -وهـي الفجر في فرضنا- 

ألدائـه لهـا بزعمـه، لم يكـن توّهمه وجوب الطهـارة الثانية من جهة وجـوب قضاء الصلة 

عليـه؛ بـل مـن جهـة أخـرى كالصلة المسـتقبلة التي هـي الظهر، فلـو جرَّد نيَّـة الوجوب 

عـن تعييـن الصـلة المقتضيـة لـه بـل أطلقها بحيث يشـمل الوجوب الناشـيء مـن قضاء 

الصـلة الماضية فل إشـكال.

وإن كان قيّدهـا بالصـلة المسـتقبلة فالظاهـر مـن كلمهـم أنَّ تعييـن الغايـة غيـر 

المطابقـة للواقـع فـي الطهـارات الواجبـة لغيرهـا ال يضـّر بعـد رعايـة الوجـه فـي النيّـة؛ 

فالصـلة الثانيـة صحيحـة البتّـة؛ لصحـة طهارتهـا وفـرض خلّوهـا مـن خلـٍل آخـر. 

وكـذا فَـرُض خلـّو طهارتهـا مـن خلـٍل آخـر غيـر نيَّة الوجـوب مـع كونها مندوبـة؛ كما 

كانـت الطهـارة والصـلة األُوليـان كذلك.

وقـد نُقـل عـن المصّنـف  أنّـه أفتـى أواًل بوجـوب قضـاء الجميـع، ثـّم رجـع إلى 

الحكـم بقضـاء األولى وحدهـا)1(.

وأّمــا فرُضـه تخلّـل الحـدث ووقوعـه بيـن الصـلة األولـى والطهـارة الثانيـة فلوضـوح 

التصويـر وسـهولته؛ إذ َمـْن كان متطهِّـرًا بزعمـه بعيـٌد أن يتوّهـم وجـوب الطهـارة عليـه 

 : 1(  قال المحّقق الكركّي(

<واعلم أّن الذي بلغنا أنَّ المصّنف أفتى في هذه المسألة أواًل بإعادة جميع الصلوات، فلّما روجع 
في ذلك رجع إلى االكتفاء بإعادة األولى؛ نظرًا إلى اشتغال ذّمته عند باقي الطهارات، وبما قرَّرناه 

يُعلم أنَّ بديهته أولى من َرويَّته>. )جامع المقاصد: 1/ 211(

وذكر السيّد محّمد جواد العاملّي : <وحكى األستاذ المولى اآلقا محّمد باقر أدام الله حراسته 

أنَّ المصّنف  سأله رجل هذه المسألة فقال له: إنِّي أنوي الوجوب في الوضوء قبل دخول 

ا، فصادف فخر المحّققين، فقال له: ما  الوقت؟ فقال له: أعد جميع صلواتك، فخرج الرجل مغتمًّ

ا؟ فحكى له القضية، فقال له: إنَّما عليك أن تُعيد صلًة واحدة. وراجع أباه في ذلك  لي أراك مغتمًّ

فرجع>. )مفتاح الكرامة: 361/2 – 362(
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وينويـه، وأمـّـا َمـن لــم يكن متطهِّـرًا فل يبعد أن يزعـم وجوب الطهارة عليـه قبل دخول 

الوقـت عليـه، وكثيـر مـن عـواّم النـاس يقـع لهـم ذلك؛ بـل ربَّما يُنسـب إلـى العلماء. 

)ولـو دخـل الوقـت فـي أثناء) الطهـارة )المندوبة) ِبأَْن َشـَرَع في الوضـوء -مثًل- قبل 

دخـول الوقـت بنيّـة النـدب؛ ألنَّ الوضـوء قبـل دخـول الوقـت ال يكـون إاّل ندبًـا، فدخـل 

وقـت الظهـر قبل إتمـام الوضوء )فأقوى االحتماالت االسـتئناف)؛ أي: اسـتيناف الطهارة، 

ه  كالوضـوء فيمـا فرضنـاه؛ ألنَّ الوضـوء بعـد دخول الوقـت واجب عليه، والخطـاب متوجِّ

إليـه علـى وجـه الحتـم؛ لدخول الوقـت عليه وهـو ُمحـِدث، وكلُّ َمن دخـل الوقت عليه 

وهـو ُمحـِدث فالوضوء عليـه واجب. 

ه إن أُريـد بوجـوب الوضـوء على الُمحـِدث بعد دخـول الوقت وجوب  ويَـرُِد عليـه: أنَـّ

الوضـوء مـن االبتـداء وأوله فممنـوع؛ بل هو عيـن المطلوب.

وإن أُريـد وجوبـه ابتـداًء إن لـم يشـرع فيـه، ووجـوب إتمامـه إن كان شـرع فيه فهو 

ُمَسـلَّم؛ لكـن ال ينفع فـي المطلوب. 

وربّمـا اسـتُدل بـأنَّ طهـارة واحدة ال يكـون بعضها واجبًـا وبعضها مندوبًـا؛ ألنَّ الفعل 

الواحـد ال يتّصف بالوجهيـن المختلفين. 

ه ال يتبّعـض فيصيـر  وفيـه: أنَّ الفعـل الواحـد بتمامـه ال يتّصـف بالوجهيـن، وأمـّـا أنَـّ

بعضـه موصوفًـا بأحدهمـا واآلخـر باآلخـر فظاهر المنـع. وينتقـض بمثل االعتـكاف الذي 

يجـب بالشـروع عنـد بعضهـم، ويجـب الثالـث عنـد اآلخرين.

وبالحّج وبالفعل المندوب الذي نذر الفاعل في أثنائه إتمامه وغير ذلك.

واالحتمـال الثانـي: أن يكفـي إتمامهـا بنيَّـة الوجـوب وال يحتاج إلى االسـتئناف، وهذا 

.)1(االحتمـال أمتـن دليًل، وقد قـّواه المحّقـق الثاني

)1( قال المحّقق الكركّي : <ويُحتمل اإلتمام بنيّة الوجوب؛ ألصالة الصحة فيما مضى، والعمل 

بمقتضى الخطاب فيما بقي، وال يخلو من قوة، ويُحتمل بناء ما بقي على ما مضى؛ لوقوع النيّة 

في محلّها على الوجه المعتبر؛ وهو أضعفها، والعمل على األّول>. )جامع المقاصد: 1/ 211(
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واالحتمـال الثالـث: أن يكفـي إتمامهـا بنيَّـة النـدب؛ ألنَّ النيّـة وقعـت علـى الوجـه 

المعتبـر أواًل فيُسـتصحب، وفيـه ضعف ظاهـر؛ ألنَّ إجزاء نيَّة الندب عـن الواجب خلُف 

األصـل؛ إذ المفـروض أنَّ نيّـة الوجـه واجبة، أو عـدم نيّة ضّد الواقع واجـب، والوجُه فيما 

بقـي مـن األفعـال الوجوُب، فيجـب نيّته.

واإلخـلل بهـا إخـلل بالوجـه الواجـب، وال وجه السـتصحاب النيَّة غيـر المطابقة بعد 

انتقـال الحـال من الندب إلـى الوجوب.

نعـم، لـو غفـل عن دخول الوقت ولـم يتمّكن من نيَّة الوجـوب، كان اإلجزاء متوّجًها؛ 

ألنَّ وجـوب نيَّـة الوجـه إنَّمـا هو عند العلـم بالوجه، فلو لم يعلم بالوجـه لم يجب نيَّته.

انتهـى مـا أفـاده قـّدس اللـه روحـه، وكان كتابتـه  هـذه اإلفـادات علـى كتـاب: 

)قواعد األحكام(، لمـّـا سـأله بعُض الناس عنها مكاتبًة؛ فكتب في شـرحها عربيًّا وفارسـيًّا 

علـى اقتضـاء أفهامهـم، قـّدس اللـه روحـه وحشــره مع محّمـد وآله صلـى اللـه ]عليهم[ 

أجمعين.
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leads to the lack of piety, destruction of society, conflict, and separation.

The human diversity that exists on the face of the earth is not a coinci-

dence but rather a wise divine will that was, is, and will remain the subject 

of trial for humankind. From this diversity, various thoughts arose, which 

enriched nations with diverse opinions and ideas. These notions were put 

forward for calm scientific discussion, far away from fanatism, helping 

their prosperity and development.

Of course, respecting differences does not necessarily mean acquies-

cence of others’ opinions, integration with ideas intellectually and cultur-

ally, acceptance of views, or the need to answer or believe in the disagreed 

topic. It means subjecting the opinion to discussion and coexisting with 

the view’s holder. 

Based on the mentioned, (Al-Khazana) magazine - since its beginning 

- opened its doors to distinguished researchers of various nationalities, 

cultures, and religions to enter into this field. Thus, educated writers and 

conscious minds arose, whether Westerner or Oriental, Arab or non-Arab. 

The diversity enriched the field of knowledge - especially academic heri-

tage revival- with substantial intellectual and scientific productivities from 

various sects and cultures and valuable manuscripts.

Moderation, professionalism, acceptance of the other opinions, and 

calm discussion will remain (Al Khazana) magazine’s primary approach in 

its relationship with others as long as it remains - Allah Almighty willing - 

even if they disagree with the opinion. 

We want to conclude our statement with a saying from Imam Ali (a.s) 

in his instructions to Malik Al-Ashtar (r.a), “They [people] are of two 
kinds, either your brother in religion or one like you in creation.” 

Praise be to Allah first and last.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Differences of Opinion… A Curse or Blessing?

Editor-in-chief

All praise be to Allah, Lord of the worlds. May His peace and blessings 

be upon the most honorable prophet and messenger, our beloved Muham-

mad, and his virtuous and pure progeny. 

Allah (s.w.t) states in his glorious book: ﴾O humanity! Indeed, we 
created you from a male and a female and made you into peoples 
and tribes so that you may ´get to` know one another. Indeed the 
noblest of you in the sight of Allah is the most righteous among 
you. Allah is truly All-Knowing, All-Aware.﴿ (Al-Hujurat: 13)

The beautiful words in the verse illustrate a bright picture of peaceful 

coexistence, love, and brotherhood for all humanity. Its idea is to pave the 

way for establishing civil societies. These societies consist of members who 

adopt a positive and constructive understanding of (differences). This un-

derstanding, based on considering (differences) as positive behavior, aims 

to train humanity to accept diverse opinions and spread the culture of 

dialogue to rise to the peak of awareness and intellect.

When there is a positive view on (differences), it corrects the under-

standing that differences are a struggle for survival or a precious oppor-

tunity to prove superiority and dominance. This erroneous view allows 

Satan’s incitements to evil to pollute the pure nature of humankind with 

ego, which results in humans being imprisoned by mental diseases, which 
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