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َّ
ملخ�ص البحث

كأص��ول ِ
ِ
تش��مل مجل ًة م��ن العلوم ُ
ُ
الفقه ،وعلم ال��كالم ،والفقه،
فالرس��الة
املنكراتِّ ،

واألخالق.

وبحس��ب ا ِّطالعي مل أجد تعري ًفا أو دراس ٌة شاملة ِ
السعد َّية؛ فجاء هذا
الرسالة َّ
عن ِّ
ِ
الرس��الة ِمن ِ
ِ
ِ
غريهاِ ،من ناحيتَي
بعض
البحث كاش�� ًفا عن
اخلصائص التي ُ
ْ
متتاز هبا هذه ِّ
األُسلوب ،واملضمون.

Abstract
This research is a study of the book (Ar-Risala As-Saedia) in
terms of style and content, which is one of Al-Allama Al-Hillis
Encyclopedic short books(648-726 AH).
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الس��عد َّية) ،من حيث األس��لوب
(الرس��الة َّ
تن��اول ه��ذا البح��ث دراس��ة كت��اب ِّ
واملضمون ،وهو أحد مؤ َّلفات العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (726-648هـ) املوسوع َّية املخترصة.
بدأ العلاَّ مة يف هذه الرس��الة ِ
ببيان جمُ لة من املقدِّ مات م��ن ُأصول الفقه ،وانتقل إىل
ِّ
ِ
خصص
ذك��ر األصول اخلمس��ة العقد َّي��ة ،وبعض املس��ائل الفقه َّية ،ويف هناية الرس��الة َّ
ِ
موجزين يف الترَّ غيب إىل األع�مال العباد َّية ،واألخالق َّية ،والتحذير من ارتكاب
فصلني َ

الر�سالة ال�سعد َّية

In this Ar-Risala, Al-Allama had started with clarifing a
number of introductions from the principles of jurisprudence,
and mention the five doctrinal principles, and some other
doctrinal issues, and at the end of the book. He Allocate two
small chapters in enticement to devotional and moral acts and
warn against committing Evils, In light of this, the book includes
theology, jurisprudence, and ethics.
Introductions of the principles of jurisprudence, and moved
on to mention the five doctrinal principles, and some doctrinal
issues. At the end of Ar-Risala, two small chapters are devoted
to desiring to devotional and moral works, and warning against
wrongdoing. In light of this, the Ar-Risala includes a set of sciences
such as the principles of jurisprudence, theology, jurisprudence,
and ethics.
And because there is no-till now- definition or comprehensive
study of (Ar-Risala As-Saedia), we will seek in this research to
highlight some of the characteristics that characterize this ArRisala from others, in terms of style, and content.
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

a range of sciences such as the principles of jurisprudence,
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تقدمي

اختصارا
السعد ّية) ،و ُيقال هلا (السعد َّية)
ً
بـ(الرسالة ّ
ّ

()2

ِ
ثم ينتقل
الرس��الة ببيان جمُ لة من املقدّ مات من ُأص��ول الفقهّ ،
يب��دأ العلاّ مة يف هذه ّ

وخيصص يف هناية
بعض املس��ائل الفقه ّية،
إىل ذكر األصول اخلمس��ة العقد ّية ،كام تناول َ
ّ
ِ
موجزي��ن يف الترّ غيب إىل األع�مال العباد ّية ،واألخالق ّي��ةّ ،
وحيذر من
الرس��الة
فصل�ين َ
ّ
ِ
املنكرات.
ارتكاب

ِ
تش��مل مجل ًة من العلوم ُ
ُ
كأصول
الرس��الة؛ فهي
ويف ضوء هذه ال َفهرس��ة ألبحاث ّ

ِ
الفقه وعلم الكالم ،والفقه ،واألخالق.

ِ
موضعني من مقدّ مة (الرس��الة) أنّه كتبه��ا ،وأهدى ثوابهَ ا إىل
وي�صرح العلاّ مة يف
ّ

(اآلوجي)(.)3
الساوجي
عيل
ّ
ّ
سعد الدّ ين ّ
حممد بن ّ

كل ٍ
جيب ع�لى ِّ
حال اعتام ُده
ق��ال« :فقد
ُ
الس��عد ّية) ،ما ُ
(الرس��الة ّ
أوضحت يف هذه ّ
ٍ
كل ٍ
ألح��د تركُه ،وال خمالفتُه عىل ّ
يف األص��ول ،والفروع عىل اإلمجال ،وال ّ
حال ،يف
حيل
ٍ
ٍ
ٍ
ممل ،وال إِجياز ّ
تطويل ٍّ
َ
خمل.
حمدودة ،من غري
ومطالب
معدودة،
مسائل
َ

الصاحب الكبري املع ّظ��م ،صاحب ديوان املاملك
برس��م املوىل :املخ��دوم األعظمّ ،

الس��يف وال َقلم ،ملج��أ ال َعرب والعج��م ،مالذ مجيع
رش ًق��ا وغر ًب��ا ُبعدً ا وقر ًب��ا ،مالك ّ
123

َّ
الرابع/العدد الثالث عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
َص َفر اخلري 1441هـ/أيلول 2019م

إح��دى تأليفات العامل الكبري العلاَّ مة احلس��ن بن يوس��ف بن عيل ب��ن املطهر ِ
احل يِّ ّل
ّ
ّ
(726 -648ه��ـ) وآث��اره ،كتاب��ه املوس��وعي ،ويف الوقت ِ
نفس��ه املخت�صر ،واملعنون
ّ

الر�سالة ال�سعد َّية

والرم��م ،مميت الب��دع ،ودافع النّق��م ،املؤ ّيد
ال ّطوائ��ف واألُم��م ،حمي��ي رفات امل��كارم ّ

أعز اهلل بدوام
باأللطاف الر ّبان ّية املظ ّفر بالعنايات اإلهل ّية ،خواجه س��عد امل ّل��ة ،والدّ ينّ ،
دولتِه اإلسالم ،واملسلمني»(.)4
َ
«فوضع��ت للمخدو ِم األعظ ِم ،خواجه س��عد
وق��ال يف موض ٍع آخر م��ن املقدّ مة:
ُ

وجعلت ثوابهَ ا واصلاً إليه ،أس��بغ اهلل
الرس��الة حس��ب ًة هلل تعاىل ،وطاعته..
ُ
الدّ ين ،هذه ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

تعاىل نعمتَه إليه»(.)5

ويف ِّ
النصني يتّضح وج ُه التّس��مية بـ(الس��عد ّية) ،كام أسمى قطب الدين
ظل هذين َّ
للسبب ِ
ِ
نفسه ،وقيل:
الشريازي كتابه رشح كتاب القانون البن سينا ( )6التّحفة السعد ّية؛
ّ
السبب نفسه يف وجه تسمية الكتاب الفقهي (التّحفة السعدية) البن داوود ِ
احل يِّ ّل.
ّ
ّ
��اوجي صاحب الدّ يوان ،مثل اخلواجه رش��يد
الس
ّ
حممد ّ
كان اخلواجة س��عد الدّ ين ّ

استوزره
ثم
الدّ ين فضل اهلل
َ
للسلطان املغو ّيل غازان خان ،ومن ّ
وزيرا ّ
اهلمذاين ،يف البدء ً
ّ
ِ
ُ
وصف
الشوش�تري يف
يق��ول القايض ن��ور اهلل
حمم��د خدا بن��ده).
ّ
(الس��لطان ّ
أجلايت��و ّ
ِ
كانت
السعيد ،والكاتب
حممد
الفاضل ْ
اآلوجي الوزير ّ
ّ
اآلوجي :اخلواجه س��عد الدّ ين ّ
عاية ع ِ
خري الربي ِ
ِ
ِ
اإلمام ّي ِةِ ،
هب ِ
مذ ِ
وترويج ْ
ِ
لامء
��ة،
ور ِ ُ
ل ُه املس��اعي اجلميل ُة يف تعظيم ذر ّية ِ ّ

ال ّطائفة ال َعل ّية(.)8( ،)7

وبني ر ِ
ٍ
ِ
َ
الف بني
ش��يد الدّ ين
حدث ِخ ٌ
ُيقال :إ ّن ُه بعدَ ُمدّ ة م َن التَّعاون والتّعا ُمل بينَهَ َ ،

املذه ِ
اخلواجه س��عد الدّ ين الذي َ
اإلمامي ،وكان مثل ِ
اآلوجي
ت��اج الدّ ين
ب
كان ع�لى َ
ّ
ِّ

من محاة التش�� ُّيع يف ذلك ال َعصرْ  ،ورش��يد الدّ ين فضل اهلل الذي انتق��ل من اليهود ّية إىل
ِ
ٍ
ِ
ِ
املذهب الس��ن ِّّي ّ
وزمالئه ،وبدستور
وبكيد م ْن رشيد الدّ ين
املطاف،
افعي ،ويف هناية
الش ّ
شوال سنة 711هـ.
الس
اوجي يف العارش من ّ
ّ
حممد ّ
من أجلايتوُ ،يقتل سعدُ الدّ ين ّ
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تعريف أو دراس ٌة شاملة وج ّيدة ِ
السعد ّية الق ِّيمة ،انعقد
ثمة
ٌ
الرسالة ّ
عن ّ
و َّملا مل يكن َّ
ِ
الرس��الة ِم��ن ِ
ِ
ِ
غريها ِمن ُ
حيث
بع��ض
البحث لتبيان
اخلصائص التي ُ
ه��ذا ْ
متتاز هبا هذه ّ
واملضمون.
األُسلوبْ ،

ُ
الر�سالة ال�سعد ّية اّ
حل ِّل ّي
للعلمة ا ِ
.1
ن�سبة ّ

املطهر.
اهلل تعاىل حسن ب ُن يوسف بن ّ

ِ
ِ
إجازتِ��ه لـ(مهنّ��ا ب��ن ِس��نان) يف ضم��ن
الرس��ال َة يف
ومل
َ
يذك��ر العلاّ م��ة ه��ذه ّ
مؤ ّلفاتِه(.)11(،)10
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تأليف��ات العلاّ مة ،ك�ما عدّ ها يف قائم��ة كت ِ
ِ
ش��ك ّ
َّ
ُبه يف
الس��عد ّي َة من
ال
الرس��الة َّ
أن ّ
ِ
ِ
تلميذه ِ
ُّ
ابن
مكت��وب عىل النُّس��خة اخلط ّية بق َل�� ِم
أيضا ما هو
الص��ة()9؛
وي��دل علي��ه ً
اخلُ
ٌ
اإلم�لاء ،واألثر للعلاّ ِ
احل��دّ اد ،كام يف ص ِ
هذا ِ
ومكتوب َ
مة ،و ُيالحظ هذا
حيفة ال ُعنوان،
ٌ
َ
ُ
ِ
تصنيفه مصنّ ُفه العبدُ الفقري إىل
حائف :3 ،2 ،1 :فر َغ م��ن
الص
َ
جل ًّي��ا يف هذه املخطوطة ّ

الر�سالة ال�سعد َّية

ُ
تاريخ كتاب ِتها
.2

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ِ
دقيق َلزمان
ليس هناك حتديدٌ ٌ
مع ما ُبحث يف تواريخ ما صنّفه العلاّ م ُة احل يِّ ّل ،إلاّ أنّه َ
ِ
السعد ّية).
(الرسالة ّ
كتابة ّ
إِ ِ
ليه.

ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
ألحد اإلشار ُة
يسبق
الر
أس��ج ُل يف هذه املقال
وها أنا
س��الة ،ومل ْ ْ
ّ
تأريخ تأليف هذه ِّ
الرس��الة ،وهو (بني ربيع اآلخر س��نة  709و10
يمك��ن رص��دُ تأريخ تأليف هذه ّ

الرسالة يف
ّ
ش��وال سنة )711؛ أي :يف زمان س��عد الدّ ين الس��اوجي؛ إذ ُقدّ مت له هذه ّ
حياتِه(.)12
ويؤ ّي��د ه��ذا ما ور َد يف نُس��خة ِ
ذكر زم��ان كتابتِها،
ابن احلدّ اد؛ فقد ج��ا َء يف آخرها ُ
خط العلاّ مة ِ
ٌ
منقول من ّ
نفسه.
ومكانه ،كام هو
ِ
املخطوطة:
الصحيفة 1 :و 2من
جاء يف ّ

ِ
املطهر يف
ف��ر َغ من
تصنيفه مصنّ ُفه العبدُ
الفقري إىل اهللِ تعاىل حس��ن بن يوس��ف بن ّ
ُ

رب
بالسلطان ّية ،واحلمد هلل ّ
ثاين عرش شهر ربيع ّ
األول من سنة إحدى عرشةَ ،وسبعمئة ّ

النبي ،وآله ال ّطاهرين.
العاملني ،وصلىّ اهلل عىل س ّيد
َ
حممد ّ
املرسلني ّ
«إىل ال ّطاهرين» ّ
بخط مصنّفه «رمحه اهلل».

ُ
ِ
األول س��نة  711هـ يف
يك��ون
وم��ن ُهن��ا
الرس��الة يف  12ربي��ع ّ
تاري��خ كتابة هذه ّ
ِ
ِ
السلطانية يف زنجان ،وهذا يعني أ ا قدّ مت إىل ِ
سعد الدّ ين َ
أشهر.
قبل وفاته بسبعة ُ
ّ
نهّ
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الر�سالة ،وم�ضمو ُنها
 .3هيكل ّية ّ

كأصول ِ
ِ
الفقه ،والكال ِم
حوت مجل ًة م َن ال ُعلوم
عىل الرغم من إجياز الرسالة؛ إلاَّ أنهَّ ا
ْ
ِ
والفقه ،واألخالق ،وبيان هيكل ّيتها عىل النحو اآليت:
ِ
الكتاب ،وتقديمه.
أ .خطب ُة

ت .فصل فيه  12مسألة 9 ،منها يف علم الكالم ،و 3منها يف مسائل الفقه.
ث .خامتة الرسالة ،وفيها فصالن.

ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
كش��ف إمج��ا ٍّيل لليقني يف
الغرض من كتابتها ،مع
س��الة
الر
أب��ان العلاّ م��ة يف خطبة ّ
كل ٍ
واجب عىل ّ
فرد.
املسائل األصول ّية الكالم ّية ،والعمل بمسائل الفقه ،وهو
ٌ
التحقيقي أو
أعم م��ن
ّ
ويؤكّ��د يف املقدّ م��ة ال ّثاني��ة وج��وب حتصيل اليقني (اليق�ين ّ

التقليدي) يف املسائل العقد ّية ،واستنا ُد ذلك إىل األد ّلة النقل ّية ،والعقل ّية.
ّ

ِ
جممع عليه
ك�مان أحدمها
وذك��ر يف املقدّ م��ة ال ّثالثة أصلاً مه�ًّم�اًّ  ،وهو إذا تعارض ُح
ٌ
َ
ٍ
ٌ
باألول.
حيصل به اليقني ،واآلخر
مظنون ال حيصل معه اليقني؛ فيجب حينئذ األخذ ّ
ورصح يف املقدّ مة من ّ
أن اإلمجاع ال يتح ّقق من دون موافقته ّ
للشيعة اإلمام ّية.
ّ

ِ
ِ
ِ
تنافي�ين ،ال بدّ من
قولني ُم
اختلف��ت األ ّمة يف
ون ّب��ه يف املقدّ م��ة اخلامس��ة عىل أنّه إِذا

األخذ باألرجح ،واألحسن ،واألليق.

وبعدما أوضح العلاّ مة هذه املقدّ مات َ
السعد ّية.
للرسالة ّ
دخل يف املباحث األساس ّية ّ
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ب .ذكر مخس مقدّ مات.

الر�سالة ال�سعد َّية

املسلمني ،ووجوب
أشار العلاّ مة -يف ما تقدّ م -إىل ما يتع ّلق باملسائل اخلالف ّية بني
َ
ِ
الراجح.
األخذ
بقول ّ
احلق ،أو ّ

َ
النبوة ،اإلمامة،
خلّص العلاّ مة
الصلة بالـ(التّوحيد ،العدلّ ،
املس��ائل الكالم ّية ذات ّ

َ
مسائل.
املعاد) يف تسع

املس��لمون ،وكان ّ
َ
الرس��الة َ
ونُالح��ظ ّ
حمل
بحث ما اختلف فيه
أن العلاّ م��ة يف هذه ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ٍ
ٍ
ونقاش.
نظر،

النب��وة( ،)13بخالف
فلم يبح ْث��ه ،كوجود اهلل تع��اىل ،وأصل
ّ
وأ ّم��ا م��ا اتّفقوا علي��ه ْ
عليه املتك ّلمون يف بحث ِ
ما دأب ِ
هذه املسائل.
َ َ
ِ
ِ
وجود اهلل تعاىل،
والرباهني عىل
الرس��الة يبحث يف األد َّلة
َ
فال َترى العلاّ مة يف هذه ّ

حممد.
وال عىل إثبات ّ
النبي ّ
نبوة ّ

ِ
ِّ
ُ
َ
املسلمون يف
الرس��الة تعبري :اختلف
ويس��تعمل العلاّ مة يف
مس��تهل كالمه يف هذه ّ
ِ
ِ
العبارات ،ينقل أقوال
املسلمني ،ونظائر هذه
خالف بني
املس��ألة ،أو يف هذه املسألة
هذه
ٌ
َ

املس��لمني ،ومذاهبهم ،ويصب اهتاممه عىل ِ
ِ
املعتزلة واألشاعرة واحلنابلة (أصحاب
آراء
َ
ّ
َ
ٍ
يناقش��ها ويطرح ما عنده م��ن ٍ
ثم ُ
حق ،أو
نظر ٍّ
احلدي��ث) ،ويب�ّي�نّ ما فيها من تناقضات؛ ّ
راجح يف ما يتع ّلق باملسألة املبحوثة.

ِ
ِ
ِ
س��ائر ِ
ّضح ّ
كتب العلاّ مة
ختتلف عن
الرس��الة
ُ
رب هذه املعطيات يت ُ
أن ماه ّية هذه ّ
وع َ

ُ
حي��ث املضمون واحد
الص��دق)؛ فهام من
الكالم ّي��ة -عدا كتاب (هنج ّ
احلق وكش��ف ّ
اخلاليف).
أثرا بدي ًعا يف دائرة (الكالم املقارن) ،أو (الكالم
ّ
الرسالة تعدُّ ً
تقري ًبا– فهذه ّ

وممّ��ا ينبغي التّنبيه علي��هَّ :
الرس��الة هو
املهمة هلذه ّ
أن إحدى املي��زات واخلصائص ّ
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أهم الفرق اإلسالم ّية.
فهرست املسائل الكالم ّية اخلالف ّية ؛ ففيه آراء وأد ّلة ّ

ذكرنا يف املقدّ مة َّ
احلق وكشف
(الرسالة السعد ّية) وكتاب (هنج ّ
ثمة تش��ا ًهبا بني ّ
أن ّ

الصدق) ،وبيان ذلك هو:
ّ

يظهر ّ
السعد ّية).
أن تصنيف (هنج ّ
(الرسالة ّ
احلق وكشف الصدق) متقدِّ م عىل كتابة ّ

ِ
ِ
املوضوعات ،وما يتع َّلق هبام.
اخلطبة ،وكذا يف
تتجلىّ هذه املشاهب ُة يف عبارات
خمترصة.

ِ
ِ
علامء املعتزلة واألش��اعرة واحلنابلة ،ومنهجه يف
ّصنيفني هو نقدُ آراء
فمفا ُد ِكلاَ الت

إثبات املواضع الكالم ّية ،والفقه ّية فيهام هو إظهار تعارض هذه اآلراء ،ونفي انسجامها
مع بده ّيات العقل ،واألد ّلة املعتربة العقل ّية ،والنقل ّية(.)14

نفسه؛ إ ْذ بحث
(الرسالة السعد ّية) فنطالع فيه
َ
اهلدف َ
وأ ّما ما كتبه يف قسم الفقه من ّ

مهمة ،وهي:
فيه املسائل الفقه ّية اخلالف ّية بني املذاهب اإلسالم ّية ،وتناول ثالث مسائل ّ

والصوم.
ال ّطهارة وتشمل( :الوضوء والغسل
والصالة ّ
والتيمم) ّ
ّ

ِ
حكامن:
أسس ل ُه يف املقدّ مة ال ّثالثة ،وهو إذا تعارض
واستفاد ممّا ّ

جممع عليه حيصل به اليقني.
أحدمها
ٌ

ٍ
ُ
ٌ
باألول.
مظنون ال
واآلخر
حيصل معه اليقني؛ فيجب حينئذ األخذ ّ

َ
فذهبت طائف ٌة إىل...
املسلمون ُهنا؛
اختلف
ويبد ُأ العلاّ مة يف هذه املباحث بعبارته:
َ
ْ

ثم يذكر الدَّ َ
ليل الذي يعتمد ُه يف تعيني
ْ
وقالت طائف ٌة أخرى ...وينقل األقوال يف املسألة؛ ّ

الراجح.
ّ
الصحيح ،أو ّ
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الف��رق بينَهام؛ ّ
ُ
والرس��الة
فإن
وأ ّم��ا
الكتاب (هنج ّ
الصدق) ّ
احلق وكش��ف ّ
َ
مفصلّ ،

الر�سالة ال�سعد َّية

ِ
بعض تعبرياتِه يف هذا
ويلجأ أحيانًا إىل القول :باالحتياط يف بعض
املس��ائل ،وهذه ُ

ّ
وألن االحتياط يقتيض ذلك فإن االحتياط يقتضيه(،)15
املجال :االحتياط يقتيض ذلك،

وما شاكلها...

ويرى العلاّ مة ّ
خالف
موجب لرباءة الذ ّمة ،وهذا ال
أن اتّفاق املسلمني ،وإمجاعهم
َ
ٌ

ُ
االحتياط قري ًبا لذلك ،بخالف لو عمل طبق النَّظر املخالف؛ فهذا
في��ه ،ومن ُهنا يكون

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

يتيح له اليقني برباءة الذ ّمة.
ال ُ

السياق:
وإليك َ
بعض تعبرياته يف هذا ّ

ِ
ِ
يمكن
خمتلف فيه ،ومل
جممع عليه ،واآلخر:
ك�مان أحدمها:
تعارض -عندهُ -ح
إذا
ٌ
َ
ٌ

ُ
جممع
املجمع عليه بال خ�لاف( ،)16وإذا تعارض حك�مان ،وأحدمها
ٌ
ُ
العم��ل هبام ،تع�ّي�نّ
ٍ
ِ
ُ
ُ
خالف()17؛ ّ
العمل به بال
العمل باملقطوع منهام
ألن
عليه ،تعينّ
احلكمني إذا اجتمعا تعينّ
ٍ
بال
ثبت أن اتّباع احلكم املجمع عليه هو الواجب عند معارضة املخت َلف
خالف( ،)18وقد َ
فيه()19؛ فتعينّ األخذ باملجمع عليه ،وترك املختلف فيه؛ ليحصل يقني اخلروج عن عهدة
التكليف()20؛ فتعينّ الرتك؛ ألنّه ٌ
أخذ باحلكم املجمع عليه ،وقوهلا أخذ بالقول املختلف

فيه ،وال جيوز ترك اإلمجاع ،حلك ٍم خمتلف فيه ،بال خالف( )21فتعينّ املصري إىل املتّفق عليه
دون املختلف فيه( )22وجب اتباع املجمع عليه إذا عارض املختلف فيه إمجا ًعا(.)23
جممع عليه.
وعليه؛ فالعلاّ مة يؤكّد اتّباع ما هو
ٌ

فيها.

الرس��الة؛ ليتّض��ح منهج العلاّ مة ،وأس��لوبه
وننتخ��ب مث��الاً من هذا القس��م من ّ
الصالة باللغة العرب ّية؛ فقال:
مثلاً  :وجوب القراءة يف ّ
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1.1اختلف املسلمون هنا.
الصالة بالعرب ّية.
2.2
ُ
فذهبت طائفة إىل أنّه جيب القراءة يف ّ
3.3وقال بعضهم :جيوز ْ
أن يقرأ بالفارس ّية ،وغريها من اللغات.
أصح.
األول ّ
الراجح ،و ّ
4.4تعينّ القول ّ
الصحيح ،أو ّ

ّ
الراج��ح؛ ّ
النبي ق��ال« :ص ّلوا كام
5.5
واس��تدل ع�لى القول ّ
ألن َّ
الصحي��ح أو ّ
ّ
وألن االحتياط
موافق لالحتياط؛
الراجح من أنّه
ٌ
ثم ّ
عضد القول ّ
الصحيح ،أو ّ
ّ 6.6
ِ
يقتضيه.
الراجح عرب االحتياط املستند ِ
لإلمجاع.
7.7والوج ُه يف إثبات ّ
الصحيح أو ّ

بطلت صالتُه عند ِ
ِ
صح ْت إمجا ًعا ،وإذا صلىّ
بعضهم،
بغريها
ْ
ألنّه إذا صلىّ بالعرب ّية َّ
ِ
العمل باملجم ِع ِ
ُ
املختلف فيه(.)24
عليه ،وترك
َّ
وصحت عند آخرين؛ فتعينّ
املنهج يف ض��وء ترتيب س��بع مراحل
وانته��ج العلاّ م��ة يف املس��ائل الفقه ّي��ة ه��ذا
َ
َ

وتنظيمها؛ رغب ًة منه يف حترير املسألة وتنويرها.
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أصل» ،ومل ْ
رأيتموين يّ
تنقل عنه صالة بالفارس ّية البتّة.

الر�سالة ال�سعد َّية

ُ .4ن ُ
الر�سالة ال�سعد ّية
�سخ ّ

نسخ للرسالة السعدية متعدّ دة كتبت ٍ
بأيد خمتلفة()25؛ ففي فِهرست (فنخا) ذكر
ّ ّ
ثم َة ٌ ّ

للرسالة
اثنتني ومخسني نسخ ًة ّ

()26

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ُ
ِ
لبعض النُّسخ ُهنا:
وسأشري

أ .نس��خة يف مدرس��ة غرب مهدانّ ،
اليميل ،تارخيها
بخط حس��ن بن ش��مس الدين
ّ

700هـ ،ورقمها.10343/2 :

ِ
يؤسف له ّ
السطور؛ ليتسنّى البحث يف
وممّا
ُ
أن هذه النُّسخة مل ي ّط ْ
راقم هذه ّ
لع عليها ُ

خصوص ّيتها ،وكتابتها.

م��ع االلتف��ات إىل ما تق��دّ م م��ن ّ
الس��عد ّية)  12ربيع
(الرس��الة ّ
أن تاريخ تألي��ف ّ

ُ
ّاس��خ يف س��نة 700هـ؛ فهذا
يؤرخ هلا الن
ّ
األول س��نة  711هـ ،ومن جهة هذه النّس��خة ّ

ٍ
(الرس��الة) س��نة
التّاري��خ ليس
بصحي��حّ ،
والصحيح ما أثبتناه ،وإنّام استنس��خت هذه ّ
711هـ.

ِ
جملس ّ
الش��ورى
ب .نس��خة يف مكتب��ة
رقمه��ا ،8892/6 :يف ضمن
ّ
اإلس�لاميُ ،
احل�ِّل�يِّ تلميذ العلاّ مة ِ
بخط مج��ال الدّ ين أمحد بن حممد بن احلدّ اد(ِ )27
جمموع��ة ق ّيمة ّ
احل يِّ ّل
ّ
ّ
الصحيفة األُوىل من النّسخة).
(الحظ ّ
ُتبت يف
حمرم احلرام س��نة  747هـ ،ك ْ
تأريخ هذه النّس��خة يوم األربعاء التّاس��ع من ّ
ِ
ِ
املخطوطة).
الصحيفة ال ّثالثة من
احل َّلة (راجع ّ
و ُيالحظ يف هذه النّس��خة بعض األخطاء؛ مع ّ
أن ابن احل��دّ اد من العلامء ،وهو من
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ُ
َ
نس��خها من نُس��خة املؤ ّلف األَصل
واحتمل احتاملاً قو ًّيا أنّه
كتبها ،ونق َلها عن العلاّ مة،

الصحيفة 2و 3من املخطوطة).
(راجع ّ

يب��ق ،و ُأكمل��ت ّ
وم��ن امل��ؤمل ح ًّق��ا ّ
بخط أحد
بعض صحائ��ف القس��م ال ّثاين مل َ
أن َ

ّ
املتأخري��ن ،األم��ر ال��ذي أوقع اخلط��أ فيها ،وحصل تك��رار لبعض الكل�مات (الحظ:

الصحيفة  4من املخطوطة).
ّ

ُ
الز ُ
تكون النُّسخ ُة املنشودة ،مع مراعاة الد ّقة يف ال ّطبع.
مان بذلك ،ومع ُه
إذا سمح ّ

ِ
ِ
ج .نُس��خة جمل��س ّ
الش��ورى
جمموعة
ضم��ن
اإلس�لامي ،رقمه��ا ،4953/2 :يف
ّ
رس��ائل ثمينة ،أغلبها للعلاّ مة ِ
ِ
وفخر املح ّققني ،وهي ّ
اآلميل،
بخط الس�� ّيد حيدر
احل يِّ ّل،
ُ
َ
ّ

ويف آخرها إجاز ُة فخر املح ّققني ّ
الصحيفة  5من النُّس��خة
بخط الكاتب نفس��ه( .انظرّ :
املخطوطة).

ُ
أواخر ربيع ال ّثاين سنة  764هـ يف قلعة
تاريخ هذه النُّس��خة هو
وعليه( )28يكون
َ

()29

الصحيفة 6 :من املخطوطة).
أربيل(( .)30الحظ ّ

رقمهاّ ،514/3 :
د .نُس��خ ٌة يف مكتبة الس ّيد آية اهلل
عيل
املرعيشُ ،
ّ
بخط مجال الدّ ين ّ
االسرتابادي ،تأرخيها 865هـ(.)31
املنصوري
السديد
ّ
ّ
ابن جمد الدّ ين ّ
رقمهاّ ،5797/4 :
عز الدّ ين بن نجد
بخط ّ
هـ .نُس��خة أخرى يف املكتبة املرعش�� ّيةُ ،

االسرتابادي ،تارخيها أواخر ش ْعبان سنة 892هـ.
الدّ ين
ّ

ِ
ِ
ٍ
اجلان��ب ،وهي
الس��طور ،وعىل
تعليق��ات،
ه��ذه النُّس��خة عليه��ا
ٌ
وح��واش ب�ين ُّ

ناسخ ِ
اهر أنهَّ ا ّ
ِ
املتن.
بخط
ٌ
توضيحات خمترصةٌ ،ال ّظ ُ
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نعم ،ال خت ُلو ِ
هذه النُّسخة من ب ْعض ِ
اإلشكاالت ،إلاّ ّ
املهم أن تُطبع بح ّل ٍة جديدة
أن ّ
ْ

الر�سالة ال�سعد َّية

ٍ
ِ
وأهم ما فيها أنَّه
ترجم َ
بعض الكلامت ،أو ركّبها بعبارات باللغة الفارس ّية ،أو عينّ
َ
ّ
ِ
جلمل العرب ّية.
الضامئر كام بينّ احلركات النحو ّية
مرجع ّ
َ
لبعض ا ُ
الضامئ��ر( .راج��ع
واس��تعمل الكات��ب مث��ل (ط) ،أو األرق��ام ( )2 ،1إلرج��اع ّ

الصحيفة 8 ،7 :من املخطوطة).
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ِ
ِ
ِ
مقاصد
بعض
وق��د ور َد يف هذه التّعليقات فضلاً عن
َ
بعض التّوضيحات؛ فإنّه بينّ
الكَالم ،أو ذكر دليلاً عىل ما جا َء يف ِ
الرسالة.
متن ّ
ِ
ِ
ّعليقات ،والترّ مج ُة ُمفيد ٌة جدًّ ا ،ويمك�� ُن مالحظتُها وتدقي ُقها يف
فه��ذه الت
وباجلملة
ُ
ِ
ِ
ِ
السعد ّية.
للرسالة َّ
ال ّطبعة اجلديدة ّ

أن املرحوم عبد احلس�ين حممد عيل ب ّقال اعتمدَ ِ
اهر ّ
هذه النُّس��خة يف ما قام به
ّ
َ
وال َّظ ُ
ّ

ٍ
للرسالة.
من
تصحيح ِّ

ِ
شيِ
ِ
ولكنّ��ه َ
َ
ِ
والقارئ
الباحث،
فحر َم
غفل عن
َ
إدراج التَّعليقات ،واحل��وا يف طبعتهُ ،

منهام.
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ال�سعد ّية
الر�سالة ّ
 .5ترجمة ّ

قديمة وح ٍ
ٍ
ٍ
ُرمجت الرسال ُة السعدية إىل ِ
ِ
ديثة عدَّ ة ،وها نحن
برتمجات
اللغة الفارس ّية
ت
َ
ّ ّ
ِّ
ِ
َ
مجات ،وهاكها:
ذاكرون ُهو ّية تلك الترّ
األس�ترآبادي ،وهو من تالمذة ّ
الشيخ
حممد
ّ
الس��لطان حسن بن س��لطان ّ
أ .ترمجة ُّ

(الرس��الة) -تأليفات مثل :رس��الة خمترصة (دس��تور الوزراء) ،وترمجة ورشح (رسالة
ّ
مطبوع( ،)33وحيتمل أنّه است ِ
االعتقادات) ّ
البهائي ،وكالمها
للش��يخ
ُشهد سنة  1078أو
ٌ
ّ
.)34(1080

ِ
ينص هو عىل ذلك يف سنة
الس��عد ّية) كام ُّ
(الرس��الة ّ
يبدأ س��لطان حس�ين برتمجتها ّ
ولطيفة ،و ُط ِ
ٍ
ٍ
مجها بص ٍ
بعت اآلن طبع ًة جديد ًة بتحقيق
س��هلة،
ورة
1077هجر ّية( ،)35وتر َ ُ

شميس ،يف مطبعة انتشارات انجمن آثار ونفاخر
عيل األوجبي ،وصدّ رها س��نة 1382
ّ
ّ
فرهنكي ،الحظ الصحيفة.9 :

ِ
ِ
املعارف اإلس�لام ّية ،ترمجها
(الرس��الة الس��عدية) بالتع��اون مع معهد
ب .تُرمجت ّ

اخلراساين (املرتجم) هتران سنة  1382شميس.
حممد باقر
حممد باقر
اخلراساين ،النارشّ :
ّ
ّ
ّ

للرس��الة الس��عد ّية ،حترير :الدّ كتور عبد احلسني
ج .ترمجة خمتارة من قس��م الكالم ّ
الطالعي مطبوع (فقيه ِ
احل َّلة(.))36
ّ
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آب��ادي ،وله -غري ترمجة
البهائ��ي (ت 1030ه��ـ) ( ،)32وهو واعظ دار املؤمنني األس�تر
ّ
ّ

الر�سالة ال�سعد َّية

الر�سالة ال�سعد ّية ،واخت�صاراتها
� .6شروح ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حرة.
اخلاليص ،القس��م
حممد باقر
الرس��الة ،ك�ما تر َ
ّ
مجها ترمج ًة ّ
العقدي من ّ
أ .رشح ّ
ّ
ِ
(الرس��الة
وكان غرض الكاتب هو ُ
تبيني املس��ائل العقد ّية اإلس�لام ّية؛ فكان حمور بحثه ّ
شميس.
السعد ّية)ُ ،طبعت يف دار العلم سنة 1381
ّ

الس��لف ّية،
ب .رشح حممود ُش��كري
اآللويس (1342-1273هـ) ،وهو من علامء ّ
ّ

الرس��الة الس��عد ّية يف استخراج العبارات القياس ّية)،
عراقي ،وعنوان رشحه هو (رشح ّ
ّ

طبع إىل اآلن.
وكتبه سنة  )38(،)37(1300والظاهر أنَّه مل ُي ْ

أن اآللويس يف هذا الكتاب سعى إىل ِ
يظهر ّ
نقد آراء يف ما ر ّد عىل املذاهب اإلسالم ّية
ّ

سواء أكانت يف املسائل العقد ّية أم يف الفقه.

صاحب َّ
حممد بن زين
الذريعة
وذكر
ً
ُ
الس��عد ّية ق��ا َم به ّ
الرس��الة ّ
خمتارا من ّ
تلخيصا ً
ٍ
جمموعة من املختارات ،قال(:)40(،)39
اهلمداين يف ضمن
العابدين
ّ
بعض أجزائ��ه يف  1042فيه
حممد بن زي��ن العابدين
اهلمداين كت��ب َ
للم��وىل ش��اه ّ
ّ

الصدوق ،وم��ن رشحه تصحيح
الرائق ،واملنتخب م��ن عقائد ّ
املنتخ��ب من املجم��وع ّ
احليل ،ومن األربعني ّ
االعتقاد ّ
األول،
للش��هيد ّ
للش��يخ املفيد ،ومن الس��عد ّية للعلاّ م��ة ّ

احلاج عامد الفهريس للخزانة الرضو ّية(.)41
وهي من وقف
ّ
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ُ
الر�سالة ال�سعد ّية
.7
طبعات ّ

ٍ
جمموعة بعنوان (كلامت املح ّققني) ،يف طهران س��نة 1315هـ.
أ .طبعة حجر ّية مع
وتقع يف اجلزء الثاين من صحيفة  2إىل صحيفة  ،43وأوفسيت يف مكتبة املفيد،

قم سنة 1402هـ من صحيفة  337إىل صحيفة .397

الصحيفة رق��م  ،)10ه��ذه ال ّطبعة
النج��ف األرشف س��نة 1395ه��ـ (انظ��ر ّ
الوحيدة التي اعتمدت عىل النّسخة رقم  29املخطوطة يف مكتبة الس ّيد احلكيم
بعت (.)42
العا ّمة ،ويظهر أنهّ ا
ثم ُط ْ
ْ
قوبلت بالنُّسخة األصل ّية ّ

عيل ب ّقال ،مكتبة
الرس��الة الس��عد ّية ،إخراج وتعليق وحتقيق عبد احلسني ّ
تّ .
حممد ّ
ّجفي قم ،سنة  1410هـ (.)43
آية اهلل
املرعيش الن ّ
ّ

وطبعت هذه النّسخة قبل سنني
ث.
الصفوة لل ّطباعة ،والنرش،
ْ
ْ
خلت بمطبعة (دار ّ
والتوزيع) يف بريوت ،أوفسيت.

ِ
ُسختني ،مها :النّسخة ذات الرقم  ،4953 /2مكتبة
واعتمد حم ّق ُق هذا النُّسخة عىل ن

جملس ُّ
املرعيش؛ فكان
اإلسالمي ،واألخرى :النّسخة املوجودة يف مكتبة آية اهلل
الشورى
ّ
ّ
ِ
ُّسختني.
يصحح املتن املطبوع ساب ًقا عرب هاتني الن
ّ
املرعيش املس��تفاد يف
ثمة إش��كاالت ع�لى خمطوطة مكتبة آية اهلل الس��يد
و ُيالح��ظ ّ
ّ

التّصحيح ،منها:

املصحح يف املقدّ مة أنّه اس��تفاد من نُس��خة رقمها  514يف املكتبة نفس��ها،
ي�صرح
ّ
ّ
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عيل ب ّقال ،يف مطبعة الغري احلديثة
ب .طبعة حروف ّية بتحقيق :عبد احلس�ين ّ
حممد ّ

الر�سالة ال�سعد َّية

وذك��ر تفاصيلها مثل عدد صحائفها ،وترقم االبتداء واالنتهاء ،وهي -تقري ًبا -مطابقة،
ومن ٍ
(الصحيفة األوىل واألخرية)
جهة ُأخرى وضع يف آخر املقدّ مة
صورا من النُّس��خة ّ
ً
املرعيش برقم:
املخطوط��ة رقم  ،514وهناك نس��خ ٌة خمطوط ٌة أخ��رى يف مكتبة الس�� ّيد
ّ
ّ 514/4
عز الدّ ين نجم الدّ ين االسرت ابادي ،تاريخ كتابتها 892هـ (انظر صحيفة
بخط ّ

رقم .)8

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ويتّض��ح عرب ه��ذا ّ
أن الكاتب ،وتاريخ الكتابة هلذه املخطوطة خيتلف مع النّس��خة

رقم .514

املصححة اعتمد من نُس��ختي مكتبة
أي النّس��خ
ّ
ّضح لنا ّ
ومع االلتفات ملا تقدّ م مل يت ْ

املرعيش.
ّ

ٍ
إبدال الكلامت وضبطها ،يتّضح أنّه أفاد من
املصحح من
ولك��ن إذا تت ّبعنا ما قام به
ّ

النّسخة املرقمة ( ،5797/4انظر صحيفة )7؛ فإنهّ ا تطاب ُقها.

فيمكن ُ
القولّ :
إن مرجع تصحيح املح ّقق للنُّسخة هي رقم ،5797/4 :ال النّسخة

رصح املصحح أنّه رجع إليها.
رقم  ،514الذي ّ

ِ
ُّس��ختني حتّى أمتكّن م�� َن القطع ّ
املصحح رجع أليهِّام
أن
أي م َن الن
ّ
لدي ٌّ
وال يتوافر ّ

يف تصحيحه.
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 .8نقد التّ�صحيح الأخري للر�سالة ال�سعد ّية

ِ
للرس��الة بتصحي��ح وحتقيق وتعليق املرحوم عبد احلس�ين
ص��درت ال ّطبعة ال ّثانية ّ

عيل ب ّقال ،وانترشت يف قم قبل سنوات.
ّ
حممد ّ

الزم��ان ،كانت ه��ذه ال ّطبعة ّ
حمط أنظ��ار الباحثني ،ورج��وع املح ّققني
وم��ن ذلك ّ
حققني
للم
َ
وعلي��ه فم َن اللطي��ف أن نق ّيم هذه ال ّطبعة عرب معايري التحقي��ق؛ فال بدَّ ُ

عند مراجعتهم هلا مالحظة تلك التّنبيهات.

آثار ق ّيمة أخرى مطبوعة للعامل اخلدوم اجلليل عبد احلس�ين
ثمة ٌ
ال خيفى عليك أنَّه ّ
الرس��الة الس��عد ّية نش�ير جلملة من حتقيقاتِه منها( :مبادئ الوصول
عيل ب ّقال غري ّ
ّ
حممد ّ
و(الرعاية يف علم الدّ راية) ّ
للش��هيد ال ّثاين ،و(رشايع
احليل،
ّ
إىل عل��م األصول) للعلاّ مة ّ

الصادق يف
احليل( ،)44ومن تأليفاته( :دور ّ
اإلس�لام يف مسائل احلالل واحلرام) للمح ّقق ّ
لغوي ق ِّيم) يقع يف ثامنية جم ّلدات(.)45
(معجم
إمامة اإلسالم واملسلمني) ،وله
ٌ
ُ
ومن مجلة املالحظات التقييم ّية عىل ال ّطبعة املتقدّ مة ،هي:

ّ
إن املرح��و َم اعتم��د النُّس��خة اخلط ّي��ة رق��م ،4953/2املوج��ودة يف مكتبة جملس

ّ
اإلس�لامي ،وجعل منه��ا األصل ،واألس��اس للتّصحيح ،وم��ا اختلفت مع
الش��ورى
ّ

عم يرد عىل هذا من أنّه أخذها
نس��خة املكتبة املرعش ّية ن ّبه عليه يف اهلامشّ -
بغض النَّظر اّ
ٍ
املهم هو عىل منهج
أساس��ا مع ما فيها من أخطاء -وهذه ال ّطريقة غري س��ديدة ،واإليراد ّ
ً
منحى إفراط ًّيا يف اعتامده عىل نُس��خة املجلس ،وس ّلم حتّى
فنحا ً
املصحح يف التّصحيح؛ َ
ّ
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إليها.

الر�سالة ال�سعد َّية

الصحيح يف اهلامش؛ فهذا األس��لوب
الصحيحة ،وأثبتها يف املتن ،ويذكر ّ
باملوارد غ�ير ّ
والصحيح��ة يف اهلامش؛ وهذا
غ�ير قويم ،ق��ا َد ُه إىل أن
َ
يثب��ت الكلامت اخلطأ يف املت��نّ ،
نامذج من تلكم
النص ،وال ينس��جم الغرض منه ،وسأعرض لكم َ
ينايف معايري تصحيح ّ
األخطاء:

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الس��طر  :12 ،11كيف جيوز التّقليد؟ ،والنّفاق مل يزل،
1.1جاء يف صحيفةّ ،13 :
وال ارتفع؟ فينطق اإلنسان اعتقادا يف ِ
نفسه ،ويظهر غريه ،فأثبت يف املتن كلمة
ً
(فينطق) ،وإن يف املخطوطة املرعش�� ّية ،ونُسخة ابن احلداد؛ (فيبطن) اإلنسان

الصحيح ،إلاّ ّ
أن
اعتقا ًدا يف نفسه ،وذكره يف اهلامش رقم ( )38يقول :هذا هو ّ

الصواب.
اقتصاره عىل نسخة املجلس ،جعل ما يف املتن اخلطأ ،وما يف اهلوامش ّ

حت��ى ّ
(حكم) ذل��ك عن مجاعة،
إن اهلل تعاىل
الس��طر :13
َ
ّ
2.2يف صحيف��ةّ ،13 :
هكذا أثبته يف املتن ،مع أنّه ذكر يف اهلامش ّ
أن يف املخطوطة املرعش ّية (حكى)،

َ
الصحيح (اهلامش رقم  ،)39ومع هذا أثبت يف املتن اخلطأ ،ومهش
وقال :هو ّ

بالصواب.
ّ

السطر  :4وال جيوز العدول عنه إىل ما خيالف مذهب اإلمام ّية؛
ّ 3.3
الصحيفة ّ ،29
الصحيح كام يف نُس��خة ابن احلدّ اد ،ونُسخة
(ألنّه يكون) ليس
صحيحا ،وإنّام ّ
ً
املصحح نفسه يف اهلامش رقم
املكتبة املرعش ّية هي( :ألنّه ال يكون) ،كام أثبتها
ّ
َ ،111
يرص عىل بقاء اخلطأ يف املتن.
وقال :هو ّ
الصحيح ،إلاّ أنّه ُّ

ُوحا﴾،
الصحيفة
13الس��طر  :3أنّه يلزم الكذب يف قوله تعاىل﴿ :إِنَّا َأ ْر َس�� ْلنَا ن ً
ّ 4.4
ّ
��ن َن َّز ْلنَ��ا ا ْل ِّذك َْر﴾؛ ألنّه إخب��ار عن املايض ،ومل يقع اإلرس��ال وغريه
﴿إِنَّ��ا ن َْح ُ

يف األزل ،والك��ذب ع�لى اهلل تعاىل ،ه��ذه اجلملة غري تا ّمة؛ فف��ي آخر اجلملة:
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والك��ذب ع�لى اهلل تعاىل حمال ،كام يف نس��خة اب��ن احلدّ اد ،واملكتبة املرعش�� ّية،
وتكرر اخلطأ نفسهِ ،
املصحح ِ
بذكرها يف اهلامش رقم (.)48
إذ اكتفى
ّ
ّ

الس��طر ّ :4
إن القرآن الذي يثبتون قد َم��ه؛ إ ّما أن يكون عبارة
ّ 5.5
الصحيف��ة ّ ،48
ع��ن املعقول ّ
كل أحد أو غريه ،وقع من اجلملة كلمتان مها (املعنى) ،و(عند)،

ما هو تا ٌّم ،كام أثبته يف اهلامش رقم (.)56

والسنّة
ّ 6.6
الصحيفة  ،82ا ّلس��طر :10فألنّه حافظ للشرّ ع؛ لعدم إحاطة القياسّ ،
ّ
الختل أمر الشرّ ع ،مع ّ
الصحيح
به؛ لتجدّ د احلوادث؛ فلو مل يكن معصو ًما،
أن ّ
واملرعيش بدل كلمة القياس كلمة الكتاب ،وأشار
ما جاء يف نُسخة ابن احلدّ اد،
ّ

املصحح هلا يف اهلامش رقم ( )170من دون إثباهتا يف املتن لألسف ّ
الشديد.
ّ

الرج��ال؛ ففي هذه
ّ 7.7
الس��طر  :9من أخذ علمه م��ن أفواه أزالته ّ
الصحيف��ة ّ 12
واملرعيش؛ فرواية
الرجال ،كام يف نس��خة ابن احل��دّ اد،
الرواي��ة س��قطت كلمة ّ
ّ
ّ
املصحح
الرجال ،ومع هذا نرى
ّ
هكذاَ :م ْن أخذ علمه من أفواه الرجال أزالته ّ

ناقصا.
الصحيح يف اهلامش رقم ()32؛ فحسب ،ويرتك املتن ً
يثبت ّ

الرس��الة الس��عد ّية ،واآلن نريد
هذه مجل ٌة م َن التّصويبات يف ما ّ
خيص تصحيح متن ّ

أن نن ّبه عىل بعض األخطاء املطبع ّية:

الس��طر  :11وهل يعذر املك ّلف بعد سامع هذه اآلية عىل رؤوس
1.1صحيفة ّ 13
األشهاد ،باتّباع َم ْن ال يعلم بالقطع ،واليقني صدقه من األنبياء ،واملعصومني،

س��قط من هذه العبارة إلاّ من صدقه اهلل ،كام يف نس��خة ابن احلدّ اد ،وهل يعذر
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كام جاء يف نُس��خة ابن احلدّ اد ،واملكتبة املرعش ّية إ ّما أن يكون عبارة عن املعنى
ٍ
املعق��ول عند ّ
ناقص ،وذكر يف اهلامش
كل
واحدً ،
وأيضا أثبت يف املتن م��ا هو ٌ

الر�سالة ال�سعد َّية

املك ّلف بعد س�ماع هذه اآلية عىل رؤوس األشهاد ،باتّباع َم ْن ال يعلم بالقطع،

واليقني صدقه إلاّ َم ْن صدقه اهلل من األنبياء واملعصومني.

الصحاب��ة مع أنهّ ��م الصدر األول
الس��طر  :5وإذ كان ح��ال ّ
ّ 2.2
الصحيف��ة ّ ،16
أيضا هنا كلمة س��اقطة
الس��ابقة فيه؛ فكيف حال غريهم؟ ً
يف اإلس�لام ،وهلم ّ
(هك��ذا) ك�ما هي موج��ودة يف نس��خة اب��ن احل��دّ اد؛ فتك��ون ،وإذا كان حال

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الس��ابقة فيه؛ فكيف
الصحابة هكذا مع أنهّ م الصدر ّ
ّ
األول يف اإلس�لام ،وهلم ّ
حال غريهم؟.

ي��م﴾﴿ ،فيِ َل ْوحٍ
ّ 3.3
��ر َآ ٌن ك َِر ٌ
الس��طر  :2ق��ال اهلل تعاىل﴿ :إِنَّ�� ُه َل ُق ْ
الصحيف��ة ّ ،48
محَ ْ ُف ٍ
وظ﴾ ،واللوح حمدث.

أن العلاّ مة يف ص��دد نقل آيات؛ فوقع من��ه ٌ
يظه��ر من الس��ياق ّ
خطأ يف تركيب

الصحيح هوَ ﴿ :ب ْل ُه َو ُق ْر َآ ٌن
يم﴾ّ ،
اآلي��ة مع ما بعدها يف قوله﴿ :إِ َّن ُه َل ُق ْر َآ ٌن ك َِر ٌ
جيدٌ * فِي َلوحٍ مح ُف ٍ
َم ِ
وظ﴾ (س��ورة ال�بروج ،اآلية ،)22-21 :فقوله تعاىل:
ْ َ ْ
َاب َم ْكن ٍ
يم * فِي كِت ٍ
ُون﴾ (سورة الواقعة ،اآلية.)78-77 :
﴿إِ َّن ُه َل ُق ْر َآ ٌن ك َِر ٌ

وعندم��ا الحظ املصحح هذا الس��هو من العلاّ مة فص��ل اآليتني عن ِ
بعضهام؛
ّ
ّ

ثم أثبت ثالث نقاط ،وذكر ما بعدها هكذا ...يف لوح
فأثبت إنّه لقرآن كريمّ ،
ٍ
حمفوظ.
جيدٌ * فِي َلوحٍ مح ُف ٍ
السياق يقتيض قوله تعاىلَ ﴿ :ب ْل ُه َو ُق ْر َآ ٌن َم ِ
مع ّ
وظ﴾.
ْ َ ْ
أن ّ

واألول :هو احلسن ما ال يذ ّم عىل فاعله ،فيها سقط
السطر :8
ّ
ّ 4.4
الصحيفة ّ ،53
واألول :هو احلس��ن وهو ما ال يذ ّم ع�لى فاعله ،كام يف
كلم��ة (وه��و) ،وهي:
ّ
نُسختي املجلس موجودة.
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الس��طر ّ :12
إن فائدة التّكليف ،هي :إيصال ال ّثواب إىل املطيع،
ّ 5.5
الصحيفة ّ 57

أيضا صحيح.
و(التّعويض) له،
ْ
جاءت يف نسختي املجلس (التّعريض) ،وهو ً

ِ
هؤالء،
معذورا عند اهلل تعاىل بتقليد أمثال
السطر :وهل يكون
ّ 6.6
ً
الصحيفة ّ ،59
وأن جيعلهم العاقل واسطة بينهم وبينه تعاىل؟ ،جاء يف نُسخة ابن احلدّ اد( :بينَه

وبني اهلل تعاىل).

للقراء.
ّ

كانت الرس��الة الس��عدية لعاملٍ كبري (الع َّلمة ِ
ِ
مرة
احل يِّ ّل)؛ فمن
وملا
ّ
ّ
احل��ري أن حت ّقق ّ
ّ

أخ��رى بد ّق��ة وعناية ،كام ينبغي االس��تفادة يف التّحقيق ،والتّصحيح من نُس��خ متعدّ دة،

ُنرش.
وباخلصوص نُسخة ابن احلدّ اد ،ويا حبذا ت ُ
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ه��ذا وال خي َف��ى عليك م��ن ّ
للرس��الة الس��عد ّية فضلاً عن
أن طبعة املرح��وم ب ّقال ّ
ِ
الرسالة ،فيها إرباك يف تقطيع الفقرات ،وإظهار
املالحظة النقد ّية عىل منهجه يف تصحيح ّ
بالنصّ ،
ّص بصورة واضحة
مرضة
كل هذا أس��هم بنفي إظه��ار الن ّ
ّ
العالم��ات ،وأحيانًا ّ

الر�سالة ال�سعد َّية

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

هوام�ش البحث
( )1أستاذ مساعد يف قسم الفلسفة والكالم ،مركز البحوث والعلوم والثقافة اإلسالم َّية.
الطهراين ،آقا ب��زرك ،الذريعة إىل تصانيف الش��يعة ،183/12 ،440/3 :دار األضواء
( )2الح��ظ:
ّ
بريوت1403 ،هـ.
(الس��اوجي) ،منس��وب إىل (س��اوه) ،ومجلة
( )3م��ع أن أكث��ر املص��ادر التارخي َّية والرتاجم تعبرِّ عنه:
ّ
النفي�سي ،انتش��ارات إقبال ،طهران1392 ،ش��ميس،313 :
م��ن املراجع ،حتقيق وتقديم س��عيد
ّ
الشوش�تري ،القايض ن��ور اهلل ،جمالس املؤمن�ين ،بنياد بروهاي اس�لامي اس��تان قدس رضوي،
ّ
حمم��د باق��ر ،رهنامي دانش��وران ،دفرت انتش��ارات
قع��يَّ ،
ّ
1392ش��ميس ،مش��هد ،571/5 ،البرُ
اسالمي ،جامعة املدرسني ،احلوزة العلم َّية ،قم1384 ،شميس.254/1 :
( )4الرسالة السعدية.4 :
( )5املصدر نفسه.8 :
يب1430 ،هـ ،بريوت -لبنان،
()6
الطهراين ،آقا بزرك ،طبقات أعالم الش��يعة ،دار احياء الرتاث العر ّ
ّ
.2013-188/5
( )7جمالس املؤمنني( .42/4 :مصدر سابق).
( )8الذريعة إىل تصانيف الشيعة( .183/12 :مصدر سابق).
( )9الحظِ :
القيومي،
احل يِّ ّل ،حس��ن بن يوس��ف ،خالص��ة األقوال يف معرف��ة الرجال ،حتقيق ج��واد
ّ
مؤسسة الفقاهة ،قم 1417هـ.47 :
َّ
حممد باقر ،بحار
( )10انظ��ر :أجوبة املس��ائل املهنائ َّية ،157-155 :ويف اإلجازة نفس��ها:
املجل�سيَّ ،
ّ
مؤسس��ة الوف��اء الطبعة الثانية ،ب�يروت -لبنان1403 ،هـ:
األئمة األطهارَّ ،
األن��وار لدرر أخبار َّ
.148/104
( )11احتملت الباحثة (اش��ميتكه) ما ذكره العلاَّ مة يف هذه اإلجازة هو ما يناسب التدريس ،ويعضد
ِ
املهمة فلم يذكر ش��ي ًئا منها فيها ،راجع:
هذا االحتامل ما كتبه احل يِّ ّل يف اجلدل وبعض الرس��ائل غري َّ
اش��متكه ،األف��كار الكالمي��ة للعلاَّ مة ِ
أمل��اين) ،ترمجة أمح��د ناميي ،بنياد
(ف��اريس ولغته األم
احل يِّ ّل
َّ
ّ
ّ
بزوهش هاي اس�لامي استان قدس رضوي مشهد  1378ش��ميس .الحظ ،52 :فلذا كان األمر
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كذلك فمن الطبيعي أن العلاَّ مة ال يذكر (الرسالة السعد َّية) يف إجازته.
( )12الحظ :اش��متكه ،األفكار الكالمية للعلاَّ مة ِ
وأيضا مرور عىل حياة
احل يِّ ّل
(ف��اريس)ً ،95-60 :
َّ
ّ
ِ
وآثار العلاَّ مة ِ
فاريس.208-196 :
احل يِّ ّل (مروري زندكي وآثار علاَّ مه ح يِّ ّل)
ّ
املصحح واملح ِّق��ق املحرتم عدم ذكر العلاَّ مة ذلكَّ ،
لعل العلاَّ مة مل يذكر ذلك؛ َّ
ألن س��عد
( )13ع َّل��ل
ِّ
الدين ال حيتاج إليها والس��يام هي باس��مه (رس��الة س��عد َّية :ترمجة س��لطان حيس األس�ترآبادي،
األوجي انتش��ارات انجن اثار وغاخر فرهنكي طهران 1382 ،ش��ميس،
عيل
ّ
تصحي��ح وحتقيقّ :
املصحح.
راجع ،42 :من مقدِّ مة
ِّ
ويالح��ظ عليه من َّ
أن تقديم الرس��ائل وإهدائه��ا ال خيترص عىل االحتياج ،ب��ل يف أغلبه يف تعظيم
َ
للمهدى كام ال خيفى.
واحرتام ُ
احلق وكشف الصدق) الغرض من تأليفه ،قال :وقد وضعنا
( )14أشار العلاَّ مة يف مقدِّ مة كتابه (هنج ِّ
احلق وكشف الصدق طالبني فيه االختصار وترك اإلكثار ،بل اقترصنا
هذا الكتاب املوسوم بنهج ِّ
عىل مسائل ظاهرة معدودة ومطالب واضحة حمدودة ،وأوضحت فيه لطائفة املق ِّلدين من طوائف
املخالفني إنكار رؤسائهم ومق ِّلدهيم يف القضايا البدهي َّية واملكابرة يف املشاهدات احلس َّية ،ودخوهلم
حت��ت فرق السوفس��طائية وارت��كاب األحكام التي ال يرتضيها لنفس��ه ذو عقل رؤي��ة ِ
لع ْل ِمي بأن
َّ
ِّ
ربأ منه وحاد عنه وعرف أنَّه ارتكب اخلطأ والزلل
املنص��ف منهم إذا وقف عىل مذهب َم ْن يقلده ت َّ
احلسني
احلق وكش��ف الصدق ،ع َّلق عليه الش��يخ عني اهلل
احلق يف القول والعمل ..هنج ِّ
وخالف َّ
ّ
األرموي ،منشورات دار اهلجرة ،قم ،الطبعة الرابعة1414 ،هـ.37 :
ّ
( )15الحظ الرسالة السعد َّية،101 ،100 ،99 ،98 ،96 ،97 ،95 ،94 ،93 ،85 ،86 ،87 ،92 :
وغريها.
( )16الرسالة السعد َّية.86 :
( )17املصدر نفسه.87 :
( )18املصدر نفسه.95-94 :
( )19املصدر نفسه.86 :
( )20املصدر نفسه.87 :
( )21املصدر نفسه.91 :
( )22املصدر نفسه.92 :
( )23املصدر نفسه.94 :
( )24املصدر نفسه.104 :

الر�سالة ال�سعد َّية

ِ
مؤسس��ة أهل البيت إلحياء
( )25انظ��ر:
الطباطبائي ،الس�� ِّيد عبد العزي��ز ،مكتب العلاَّ مة احل يِّ ّلَّ ،
ّ
الرتاث ،قم1416 ،هـ.
( )26درايتي ،مصطفى ،فهرس��تكان نس��خة هاي خطي إيران (فنخا) س��ازمان اس��ناد وتابخانه ميل
مجهوري إسالمي إيران ،هتران 1391شميس.141-138/18 :
( )27راجع طبقات أعالم الشيعة.11/5 :
الشيعي
األنصاري ،بعنوان :العامل
( )28انظر يف ما يتع َّلق بإجازات فخر املح ِّققني مقالة الدكتور حسن
ّ
ّ
يف عرص الشيخ أبو إسحاق اينجو (فارس َّية) ،منشورة عىل املوقع:
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( )29ذكر املرحوم (بقال) يف نعته (للرسالة السعد َّية) تارخيني لكتابة هذه النسخة ،وكالمها فيه خطأ،
تم حتريره أواخر ربيع الثاين لس��نة أربع وس��بعني
فأش��ار يف املقدِّ م��ة صحيفة  ،37جاء يف آخرهاَّ :
وستامئة يف حال االحتالل بقلعة أربيل صاهنا اهلل عن الزوال وآله خري اآلل ،مع أنَّه يف آخر الرسالة
تم حتريره أواخر ربيع الثاين لس��نة أربع وس��بعني وس��بعامئة يف حال احتالل قلعة
صحيفة َّ :166
بمحمد وآله خري اآلل ،مع َّ
أن التاريخ الصحيح هو أربع وستني وسبعامئة.
أربيل صاهنا اهلل عن
َّ
ِ
( )30وق��ع خط��أ يف كتاب مكتبة العلاَّ م��ة احل يِّ ّل مطبع ًّيا ب��دل كلمة (أربيل) وض��ع (أردبيل) ،الحظ
الطلعي ،عبد احلسني.174 :
صحيفة ،130 :وهذا اخلطأ نفسه حصل يف كتاب فقيه ِح َّله ،تأليف
ّ
( )31ج��اء يف كت��اب مكتب��ة العلاَّ مة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،يف ص ،130وفهرس��ت فخنا ،و(يق��ال) يف طبعته ص:
النص :وقع الفراغ من حترير هذه الرسالة الرشيفة يوم
 ،37تاريخ النس��خة س��نة  881هـ ،وإليك ّ
عيل
األربعاء يف أواس��ط مجادى األوىل يف تاريخ س��نة إحدى وثامنني وثمنامئة َّ
ح��رره الفقري احلقري ّ
اللهم اغفر لكاتبه وقاريه وجلميع املؤمنني واملؤمنات
ابن جمد الدين بن سديد الدين األسرتآبادي،
َّ
واملسلمني واملسلامت.
َّ
لعل هذا التاريخ متع ِّلق برسائل ُأخر؛ َّ
ألن (الرسالة السعد َّية) واقعة ضمن جمموعة خمطوطة رقمها
 ،514واهلل أعلم
( )32لال ِّطالع أكثر عىل س�يرة حياته وآثاره ،راجع :اعتقادات شيخ هبائي ،انتشارات أساطري هتران،
1387شميس.248-237 :
( )33انظر :الذريعة إىل تصانيف الشيعة( .183/24 :مصدر سابق).
مؤسسة اإلمام الصادق1424 ،هـ ،قم.434/3 :
( )34الحظ :معجم طبقات املتك ِّلمنيَّ ،
األوجبي،
عيل
( )35راجع( :رس��الة س��عد َّيه) ،ترمجة سلطان حسني
ّ
ّ
األس�ترآبادي ،تصحيح وحتقيق ّ
انتشارات انجمن آثار ومفاخر فرهنكي هتران1382 ،شميس.1 :
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( )36راج��ع :مرور عىل حياة وآثار العلاَّ مة ِ
فاريس-196 :
احل يِّ ّل (مروري زندكي وآثار علاَّ مه ِح يِّ ّل)
ّ
.208
حممد ،معجم املؤ ِّلفني املعارصي��ن يف آثارهم املخطوطة واملفقودة وما طبع
( )37انظ��ر :خري رمضانَّ ،
منها أو ح ِّقق بعد وفاهتم ،مكتبة ملك فهد الوطن َّية ،الرياض1425 ،هـ.757/1 :
األلويس وبلوغ األرب ،املؤسسة اجلامعية للدراسات
السامرائي ،إبراهيم ،الس ِّيد حممود شكري
()38
ّ
ّ
والنرش والتوزيع1412 ،هـ1992/م.28 :
( )39انظر :معجم املؤ ِّلفني املعارصين.757/1 :
( )40الحظ :أبو س��نينه ،منجي ،موس��وعة أعالم العل�ماء واآلباء العرب واملس��لمني ،جامعة الدول
اآللويس ،بلوغ
الس��امرائي ،إبراهيم ،الس�� ِّيد حممود شكري
العرب ّية ،تونس1425 ،هـ،325/2 :
ّ
ّ
مرعش�لي ،يوس��ف عب��د الرمحن ،اجلواهر والدرر يف الق��رن الرابع عرش ،دار
وأيضا
األربً ،28 :
ّ
املعرفة ،بريوت -لبنان1427 ،هـ.1555-1552/2 :
وأيضا :طبقات أعالم الش��يعة:
( )41الذريع��ة إىل تصاني��ف الش��يعة( 107/20 :مص��در س��ابق)ً ،
.549/8
النجفي،
املرعيش
عيل ب َّقال ،مكتبة
ّ
( )42الرس��الة السعد ّية ،إخراج وتعليق وحتقيق عبد احلسني َّ
ّ
حممد ّ
14190هـ.36 :
( )43املصدر نفسه.38-37 :
( )44مطبعة إسامعليان ،قم 1415هـ.
( )45طبعة :دانشكاه طهران1375 ،شميس.

