جُمَل العلم والعمل ،كتابٌ يف العقائد واألحكام من تأليف الشريف املرتضى امللقّب بـ عَلَمِ اهلُدى* ،يف أوائل
القرن اخلامس اهلجريّ ،بالعربيّة .كان للكتاب اسم آخر هو جُمل العقائد .وضع الشريف املرتضى هذا الكتاب بناءً على
نصيحة أستاذه الشيخ املفيد (املتوفّى يف العام 314هـ) ،لتعليم املبتدئني ،وتذكرةً لألساتذة (علم اهلدى-1341 ،
1314هـ1191/م ،ص .)1وهكذا فإنّ ُجمَل العلم والعمل كتابٌ تعليميّ ،وكان السيّد املرتضى نفسُه يدرّسه (←
نفسُه1313 ،هـ1114/م ،ص .)43دوّن الدروس األوىل من الكتاب (قسم العقائد) أحدُ تالمذة املرتضى ،وهو اليوم
بعنوان شرح الشريف املرتضى جلُمل العلم والعمل .وقد شرح تلميذا املرتضى الشيخان الطوسيّ والكراجِكيّ ،قسمَ
العقائد من الكتاب (← الطوسيّ1494 ،هـ1194/م ،ص191؛ النجاشيّ ،مج ،1ص344؛ ابن شهر آشوب،
ص191-119؛ احلرّ العامليّ ،مج ،2ص .)293طُبع شرح الطوسيّ الذي مسّاه النجاشيّ (م.ن ،ص.ن) متهيد
األصول* ،برعاية عبد احملسن مشكوة الديين يف العام 1344هـ1194/م يف طهران ،لكنّ شرح الكراجِكيّ غري
موجود .رجّح عبد احلسني احلائريّ (مج ،1ص )13-11أنْ يكون الشرحُ املنسوب إىل الشريف املرتضى هو نفسُه
شرح الكراجِكيّ ،لكنّ جعفري املراغي ،استدلّ بشواهد على أنّ مدوِّن شرح الشريف املرتضى ،كان الشيخ الطوسيّ
(← علم اهلدى1313 ،هـ1114/م ،املقدّمة ،ص .)29-21يرى مشكوة الديين أنّ كتاب االقتصاد اهلادي إىل
طريق الرشادِ للشيخ الطوسيّ خالصةٌ لكتابه متهيد األصول (← الطوسيّ1344 ،هـ1194/م ،مالحظات مشكوة
الديين ،ص .)343لقد أحال الطوسيّ يف كتاب االقتصاد مرّات إىل متهيد األصول ( على سبيل املثال ← ص،111
 .)199 ،134 ،199ابن الربّاج أيضًا ،تلميذٌ آخر من تالمذة الشريف املرتضى ،شرح أيضًا قسمَ األحكام الفقهيّة من
الكتاب ،وقد طُبع هذا الكتاب برعاية كاظم مديرشانه جي يف صفر 1413هـ /آذار-مارس 1133م يف مشهد.
اجلُمل مبعىن احلبل الغليظ (ابن منظور ،مادّة "جُمل") ،وحبال السفينة الغليظة (← الزخمشريّ ،مج ،2ص،144
الطربسيّ ،مج ،3ص931؛ أيضًا ← دهخدا ،مادّة " ُجمْلُ /جمَل") وعلى هذا األساس يكون اسم الكتاب مبعىن حبل
العلم والعمل الشديد والغليظ .منذ القرن الثالث وحىت اخلامس اهلجريّني أُلّفت كتبٌ استخدمت يف عناوينها كلمة جُمل
منها :اجلُمل يف اإلمامة ،من تأليف إمساعيل بن إسحٰق بن أيب سهل بن نوخبت (النجاشيّ ،ص)41؛ جُمل الفرائض ،من
تأليف الشيخ املفيد (م.ن ،ص)411؛ واجلُمل والعقود ،من تأليف الشيخ الطوسيّ .ويف الكتب اليت حتمل عنوان اجلمل
أورد مؤلّفوها املواضيع األساسيّة ،وحتاشوا ذكر الفروع.
مجع السيّد املرتضى يف هذا الكتاب األحكام الشرعيّة اليت ال يستغين عنها املكلّف أبدًا ،واليت من الضروري
ب االعتقادُ به) ،كما ذكر يف القسم املختصِّ بالعقائد ،أدلّة كلّ عقيدة ،ربّما بسبب أنّ االعتقادات
االعتقاد هبا (ما يَجِ ُ
ال تُكتسب من طريق التقليد ،وعلى املكلّف أن يؤمن هبا بالدليل والربهان ال بالتقليد.

يتألّف هذا الكتاب من جزأين أساسيّني :اجلزء األوّل يف العقائد ،واجلزء الثاين يف األحكام الفقهيّة .يقول اآلغا
بزرك الطهراينّ (مج ،1ص ،)133إنّ اجلزء األوّل يقسم إىل ستة أقسام :التوحيد ،والعدل ،والنبوّة ،واإلمامة ،واملعاد،
واآلجال واألرزاق واألسعار؛ لكنّ نسخ الكتابِ املطبوعةِ كلِّها ال تتضمّن قسم املـَعاد ،كما أنّ بعض النسخ املطبوعة
ال تتضمّن فضلًا عن قسم املعاد ،قسم اآلجال واألرزاق واألسعار (على سبيل املثال ← عَلَم اهلدى-1341 ،
1314هـ1191-1193/م ،مج ،4ص .)12ومبا أنّ الشريف املرتضى قال يف بداية الكتاب (-1341
1314هـ1191-1193/م ،مج 4ص ،)1إنّه لن يتطرّق إلّا إىل املسائل اليت يواجهها اجلميع (عموم البَلْوى هبا) ،مل
يتطرّق يف اجلزء الفقهيّ من الكتاب إلّا إىل ثالثة مباحث مهمّة هي الصالة ،والصوم واحلجّ والزكاة -املذكورة يف
املصادر احلديثيّة الشيعيّة والسنيّة بعنوان "دعائم اإلسالم" (← الكليينّ ،مج ،2ص )23-19و"أركان اإلسالم" (←
النَوويّ ،مج ،1ص -)139ومل يتطرّق كما يقول ابن الربّاج (ص )13إىل سائر الشرعيّات كاملعامالت والديّات
وغريها؛ وقد أورد كلًّا من باب الطهارة الذي هو مقدّمة ملبحث الصالة ،وباب اجلنائز وهو فرعٌ من فروع مبحث
الصالة ،وبا ب االعتكاف وهو من ملحقات حبث الصوم ،بصورة منفصلة ،فصار جمموع أقسام الكتاب سبعة .أكّد
املؤلّف يف خامتة الكتاب ،من جديد على القاعدة اليت التزم هبا يف اجلزء الفقهيّ ،وبالنسبة إىل املباحث الفقهيّة املفصّلة،
أحال القارئ إىل كتابه الفقهيّ املفصّل املصباح .على هذا األساس ،ال وجود يف كتاب جُمل العلم والعمل لعدد كبري
من األبواب والفروع الفقهيّة (مثلًا ،مبحث اخلمس الذي شرح املؤلّف يف ما يتعلّق به النظرة اخلاصّة بفقه اإلماميّة يف
كتابه االنتصار ،ص.)111
ألّف السيّد املرتضى هذا الكتاب يف أثناء حياة الشيخ املفيد (314-449؛ ← علم اهلدى-1341 ،
1314هـ1191-1193/م ،مج ،4ص ،)1بعد كتابَيْه الكالميّيْن املهمّني :الذخرية وامللخّص ،وكتابه الفِقهيّ
املصباح  ،ألنّه يدعو يف بداية الكتاب (م.ن ،ص.ن) للشيخ املفيد أنْ يدمي اهلل توفيقه ،ويف خامتة الكتاب (م.ن ،مج،4
ص ،)91يُحيل الباحثَ عن مسائل أخرى إىل الكتب املذكورة.
يذكر أفندي اإلصفهاينّ (مج ،3ص )92أنّ القاضي عبد اجلبّار اهلمداينّ (املتوفّى يف العام 311هـ) ،املتكلّم
املعتزيلّ املشهور ،قال بعد أنْ رأى الكتاب" :لو أنّ الشريف املرتضى مل يكتب شيئًا سوى هذا املختصر لظلَّ من ال يُلحق
غُبارُه بني الكتّاب" .أبدى كلّ من الشيخ الطوسيّ (على سبيل املثال← مج ،1ص )211 ،19اهتمامًا بآراء السيّد
املرتضى الفقهيّة الواردة يف كتاب جُمل العلم والعمل ،كما أنّه كان أحد مصادر اجمللسي يف تأليف حبار األنوار
(اجمللسي ،مج ،1ص.)11

رأى اآلغا بزرك الطهراينّ (م.ن ،ص.ن) ثالثَ نسخ خطيّة من هذا الكتاب يف مكتبات النجف األشرف .كذلك
هنالك نسخ خطيّة منه وشروح له حمفوظة يف مكتبة املشهد املقدّس الرضويّ يف مشهد ،ويف مكتبة آية اهلل العظمى
املرعشيّ النجفيّ يف قمّ ،ويف مكتبة جملس الشورى ،واملكتبة املركزيّة يف جامعة طهران (على سبيل املثال ← احلائريّ،
مج ،1ص19؛ دانش جبوه ،مج ،11ص3131-3133؛ فكرت ،ص191؛ أفشار ودانش جبوه ،مج ،9ص.)339
هلذا الكتاب طبعتان :إحدامها بإشراف السيّد أمحد احلسيينّ ،طُبعت يف العام 1499هـ1199/م يف النجف
األشرف ،وأُعيدت طباعتها يف العام 1341هـ1193/م مع رسائل املرتضى األخرى بعنوان رسائل الشريف املرتضى،
وطبعة أخرى بإشراف رشيد الصفّار يف العام 1493هـ1193/م يف النجف أيضًا.
املصادر واملراجع :اآلغا بزرك الطهراينّ؛ ابن الربّاج ،شرح ُجمَل العلم والعمل ،ط .کاظم مدير شانه جي ،مشهد
1352ش [1134م]؛ ابن شهر آشوب ،معامل العلماء ،النجف 1494هـ1191/م؛ ابنمنظور؛ إيرج أفشار وحممّد
تقي دانش جبوه ،فهرست نسخه های خطی کتاخبانهء ملی ملك [فهرس خمطوطات مكتبة ملك الوطنيّة] ،مج ،9طهران
1491ش [1114م]؛ عبد اللّه بن عيسی أفندي اإلصفهاينّ ،رياض العلماء وحياض الفضالء ،ط .أمحد احلسيين ،قم
1314هـ1989/م؛ عبد احلسني احلائري ،فهرست کتاخبانه جملس شورای ملی [فهرس مكتبة جملس الشورى
الوطينّ] ،مج ،1طهران 1431ش [1199م]؛ احلرّ العامليّ؛ حممّد تقي دانش جبوه ،فهرست نسخه های خطی
کتاخبانه مرکزی دانشگاه هتران [فهرس خمطوطات املكتبة املركزيّة يف جامعة طهران] ،مج ،11طهران 1431ش
[1199م]؛ دهخدا؛ الزخمشريّ؛ الطربسيّ؛ حممّد بن احلسن الطوسيّ ،االقتصاد اهلادي الی طريق الرشاد ،طهران
1344هـ1979/م؛ نفسه ،الفهرست ،ط .حممّد صادق آل حبر العلوم ،النجف 1494هـ1194/م؛ نفسه ،کتاب
اخلالف ،قم 1313-1343هـ1119-1199/م؛ نفسه ،کتاب متهيد األصول يف علم الکالم ،ط .عبد احملسن
مشکوة الديين ،طهران 1492ش [1194م]؛ عل ّي بن احلسين علم اهلدی ،االنتصار ،يف اجلوامع الفقّية ،قم :مكتبة آية
اللّه مرعشي النجف ّي1343 ،هـ1194/م؛ نفسه ،رسائل الشريف املرتضی ،ط .مهدي رجائي ،الرسالة  :44مجل
العلم والعمل ،قم 1314-1341هـ1191-1193/م؛ نفسه ،شرح ُجمَل العلم والعمل ،ط .يعقوب جعفري
املراغ ّي[ ،طهران] 1313هـ1114/م؛ حممّد آصف فکرت ،فهرست الفبائی کتب خطی کتاخبانه مرکزی آستان
قدس رضوی [الفهرس األلفبائيّ ملخطوطات مكتبة املشهد املقدّس الرضويّ] ،مشهد 1491ش [1114م]؛ الکليينّ؛
اجمللس ّي؛ جعفر بن احلسن احمل ّقق احلّل ّي ،املعترب يف شرح املختصر ،مج ،1قم 1493ش [1191م]؛ أمحد بن علي
النجاشي ،فهرست أمساء مصنّفي الشيعة املشتهر برجال النجاشي ،ط .موسی شبيري الزجناين ،قم
ي ،بيروت 1343هـ1193/م.
ي ،صحيح مسلم بشرح النوو ّ
1343هـ1199/م؛ حيىي بن شرف النوو ّ

/السيّد علي الطالقاين/

