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�ص البحث ملخَّ

فها  ة( ملؤلِّ ص فكرة البحث يف خمطوطٍة نفيسة ُسميت ب�)أجوبة املسائل احليدريَّ تتلخَّ
ّ )ت 771ه�(، وجاءت املخطوطة يف ثالث عرشَة  ر احِللِّ قني ابن املطهَّ الشيخ فخر املحقِّ
قني،  مسألة فتوائيَّة، ما بني أسئلة وأجوبة بني السيِّد اآلمّل )ت بعد 794ه�( وفخر املحقِّ
ة، وأجاب الفخ��ر عنها تارًة عىل  عت هذه األس��ئلة بني اجلنب��ة الفقهيَّة والعقديَّ وقد تنوَّ
رأي والده، وتارًة عىل رأيه، وتارًة عىل املش��هور، وبعد إمتام األس��ئلة ُختمت املخطوطة 

عة املضان، من إمالء الفخر نفسه. بثالِث فوائد متنوِّ

وق��د اعتمدُت يف حتقي��ق هذه املخطوطة عىل نس��َخَتني، وما يميِّز ه��ذه املخطوطة 
وجود إجازة عىل حاشية النسخة )أ( بخطِّ الفخر للسيِّد اآلمّل.

م بأس��مى آيات الشكر والعرفان إىل األخ الفاضل الشيخ ميثم سويدان  ختاًما أتقدَّ
ُه،  ��ه درُّ احِلم��رَيّي؛ ع��ىل ما قام به م��ن مقابلة الن��صِّ وضبطه وتش��كيله ومراجعته، فللّٰ

وعليه أجرُه.

والشكر موصوٌل إىل كلٍّ من جناب السيِّد حيدر موسى وتوت احلسينّي، والدكتور 
ماه م��ن َمالِحظ حتقيقيَّ��ة وعلميَّ��ة، وإدخاهلم بعض  عيَّ��اد محزة الويس��اوّي؛ ع��ىل ما قدَّ

التصويبات عىل البحث، فجزامها اهلل تعاىل خرَي اجلزاء.

��ة، الفقه،  ق��ني، الس��يِّد اآلم��ّل، املس��ائل احليدريَّ  الكلــَت املفتاحيَّــة: فخ��ر املحقِّ
العقائد.
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Abstract

The idea of this research is concerned with the study of  

a precious manuscript called (Ajobat Al-Mesaail Al-Haidariya) 

by its author Sheikh Fakhr al-Muhaqiqin Ibn Al-Mutahar Al-Hilli 

(D. 771 AH). The manuscript came in thirteen fatwas(advisory 

opinion), Included questions and answers between Sayyid Al-

Amali (D. After 794 A.H) and Fakhr Al-Muhaqiqin, These questions 

have varied between the theological and doctrinal aspects.

 Fakhr al-Muhaqiqin answered these questions sometimes 

by the viewpoint of his father, and As well on his viewpoint, and 

at times on the famous viewpoints, and after Completing the 

answers, the manuscript ends with three varied benefits dictated 

by Fakhr al-Muhaqiqin himself.

I have relied on two copies to achieve this manuscript, and 

what distinguishes this manuscript is the existence of a Scientific 

permit on the footnote of copy (A) written by Fakhr Al-Muhaqiqin 

to Sayyid al-Amali

Key words: Fakhr al-Muhaqiqin, Sayyid al-Amali, Ajobat  

Al-Mesaail Al-Haidariya, Jurisprudence, Doctrines.
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د بن احل�سن ابن املطهَّر احِللِّّي قني حممَّ ترجمة ال�سيخ فخر املحقِّ

فخر الشيعة ومالذ علمء الرشيعة، العامل العامل والفاضل الكامل فخر امللَّة واحلقِّ 
د بن مجال الدين احلسن بن سديد الدين يوسف بن عّل  والدين ، الشيخ  أيب طالب حممَّ
قني، ورَد ِذكره يف أكثر املعاجم الرجاليَّة  ، املعروف بفخر املحقِّ ّ ر األسدّي احِللِّ ابن املطهَّ
حماًط��ا بعبارات املدح والثناء، موس��وًما بأجلِّ اخلصال والصفات، وس��موِّ املنزلة وعلوِّ 

املقام يف العلم والدين.

��ن ذكره معارصه ابن الفوطّي )ت 723ه���(، فقال: »فخر الدين أبو الفضائل  فممَّ
، الفقي��ه احلكيم  ّ ر األس��دّي احِللِّ ��د بن مجال الدين احلس��ن بن يوس��ف اب��ن املطهَّ حممَّ
األصوّل. اش��تغل عىل والده بالفقه واألص��ول، وبحث املنطق وقرأ أكثر تصانيفه، ول�مَّ 
��ه ]وال��ده[ إىل احلرضة الس��لطانيَّة عىل ع��زم اإلمامة كان يف خدمته من س��نة عرش  توجَّ
وسبعمئة، وهو كريم األخالق فصيح العبارة مليح اإلشارة... حرضة والده، وله ذهن 
ة  اد، وفخر الدي��ن ذو الفخر الفخم والعلم اجل��مِّ والنفس األبيَّة واهلمَّ ح��اد، وخاطر نقَّ

العليَّة، وحصل بيني وبينه ُأنس ووعدين...«)1(.

ل يف إجازته  ��ّي العامّل املعروف بالش��هيد األوَّ د بن مكِّ وذكره تلميذه الش��يخ حممَّ
لش��مس الدي��ن ابن نجدة، ب��م لفظه : »ومنهم الش��يخ اإلمام س��لطان العل��مء، منتهى 
د ابن الش��يخ  الفض��الء والنب��الء ، خاتم املجتهدين، فخ��ر امللَّة والدين ، أبو طالب حممَّ
ا، وجع��ل بينه وبني احلادثات  ر مدَّ اهلل يف عمره مدًّ اإلمام الس��عيد مجال الدين ب��ن املطهَّ

ا«)2(. سدًّ
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وأثن��ى علي��ه تلميذه اآلخر، وهو الش��يخ ظهري الدي��ن النيّل )حيًّا س��نة 777ه�(، 
 قائاًل:  ّ مة احِل��لِّ يف ط��يِّ كتاب��ه كافي��ة ذي اإلرب، رشح خطبة إرش��اد األذهان للعالَّ
س اهلل روحه(،  د )ق��دَّ »ول��ده هذا هو ش��يخنا األعظ��م، وإمامنا املعظَّم أب��و طالب حممَّ
ب النَّفس،  كان عظيم القدر، رفيع املنزلة، حس��ن األخالق، كان عىل خلٍق عظيٍم، مهذَّ
ًيا بالعلوم احلقيقيَّة، واملعارف اإلهليَّ��ة، جامًعا للفضيَلَتني العلميَّة والعمليَّة، حائًزا  متحلِّ
ة، أوحَد زمانه يف العلوم الرشعيَّة، حس��ن التقرير، كثري  ة واألُخرويَّ للس��عاَدَتني الدنياويَّ
اإلنصاف، حمبًّا للمباحثة، كارًها للمغالبة، راغًبا يف التحقيق، راكًبا حذو التدقيق، وكان 
ب إىل الناس،  ة، ملتزًم��ا بالدين وقوانينه، كثري التق��رُّ عفيًف��ا، رشيف النَّف��س، عال اهلمَّ
ة، وغلق أب��واب الغيبة، وكان إذا جرى ملجلس��ه معنى من ذلك،  ملتزًم��ا بأس��باب املودَّ

يقول:

ل��س��ان��َك ال ُت��ب��دي ب��ه ع����ورَة ام���رٍئ
ف��خ��ل��ف��َك ع�����وراُت ول��ل��نَّ��اِس َأل��ُس��ُن

م��ع��اي��ًب��ا إل���ي���َك  أب�����دْت  إن  وع��ي��ن��َك 
ل��ق��وٍم ف��ُق��ْل ي��ا ع��ي��ن��ي ل��ل��نَّ��اِس أع��نُي

عاش تس��عني سنة يف حتصيل العلوم وحتقيقها، وتدريس��ها وتأليفها، وكانت حمبَّته 
ًما غالًبا مع كثرة التدريس والتصنيف والُفتيا، وكان يصول مع  للعل��م مفرطة، مل ُيَر متربِّ

اخلواصِّ لياًل وهناًرا.

ولي��س هلل بمس��تنكر أن جيمع العامل يف واحد... إىل قوله: قي��ل إنَّه مل يوجد يف العامل 
والد ملهم حمبَّة ولده والش��فقة عليه، وولد مشغوف بمحبَّة والده والتزام طاعته كهذين 

مها«)3(. س اهلل رسَّ الشيَخني العظيَمني املجتهَدين مجال الدين وفخر الدين )قدَّ
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وترجم له القايض نور اهلل التسرّي )ت 1019ه�(، فقال :»فخر آل املطهر، واخلال 
ًرا نحريًرا يف العلوم العقليَّة والنقليَّة، ويف علوِّ الفهم  يف مجال والده العامل األكرب، كان حمرِّ

وطهارة الفطرة ليس له نظري«)4(.

�د بن حسن بن يوسف  وترجم له السيد مصطفى التفرييّش)ق 11ه�( ،قائاًل: »حممَّ
قني أبو طالب، وجه من وجوه هذه الطائفة وثقاهتا  ّ فخر املحقِّ ر احِللِّ ابن عّل بن مطهَّ
وفقهائها، جليل القدر عظيم املنزلة رفيع الشأن، حاله يف علوِّ قدره وسموِّ مرتبته وكثرة 
علومه أش��هر من أن ُيذكر، روى عن أبيه، وروى عنه ش��يخنا الش��هيد، له كتب 

جيِّدة، منها: اإليضاح«)5(.

د بن احلس��ن  وذك��ره احلرُّ العامّل )ت 1104ه�(، قائاًل: »الش��يخ فخر الدين حممَّ
ًقا فقيًها ثقًة جلياًل ، يروي عن أبيه  ، كان فاضاًل حمقِّ ّ ر احِللِّ ابن يوس��ف بن عّل بن املطهَّ

مة وغريه. له كتب ..«)6(. العالَّ

وترجم له الش��يخ أسد اهلل الكاظمّي )ت 1237ه�( ، فقال : »فخر اإلسالم لولده 
د الش��يخ فخر  د املس��دَّ ��ق وحيد عرصه وفريد دهره املؤيَّ ق املدقِّ الفاض��ل الكام��ل املحقِّ
د وُرفِع يف الفردوس قدره، وله كتب ورس��ائل ومس��ائل، منها  ين أبى طالب حممَّ الدِّ
ة املوجودة عندي  ة يف النيَّة، وأجوبة املسائل احليدريَّ اإليضاح يف رشح القواعد، والفخريَّ
 بخطَّه الرشيف، وغريها، وقد أمره والده وشيخه يف وصيَّته الَّتي ختم هبا القواعد بإمتام 
ح  م��ا بق��ي ناقًصا من كتبه بعد حل��ول األجِل، وإصالح ما وِجد فيه��ا من اخللل، ورصَّ
ل اإلرش��اد أيًضا، وناهيك هذا يف بلوغه يف العلم والفضل منتهى  بأمره باإلصالح يف أوَّ
األمل وأسنى املحل، ولعلَّه بذلك اشتغل، ولذا وغريه ما صنَّف بعد أبيه مع ُبعد األجل 

عيد، وكان من أجلِّ مشايخ الشهيد«)7(. ين والسَّ ، ويعربَّ عنه بفخر الدِّ االَّ ما قلَّ
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ه: »زين املجتهدين  وممَّن ترجم له أيًضا الس��يِّد اخلوانسارّي )ت 1313ه�(، بم نصُّ
مة املطلق مجال الدين حسن  �د ابن العالَّ وسيف املجتلدين شيخنا الغالب أبو طالب حممَّ
ب عند والده بفخر الدين، ويف سائر مراصده وموارده  ّ امللقَّ ر احِللِّ ابن يوس��ف بن املطهَّ
ة وهناية  قني ورأس املدقِّقني، حس��ب الداللة ع��ىل غاية نباهته يف العلوم احلقَّ بفخر املحقِّ
ة عناية والده املس��لَّم عند مجيع علمء أهل اإلس��الم،  ة ش��دَّ جاللته يف هذه الطائفة املحقَّ
وقيام��ه- مع أنَّه أبوه وقوامه- بحقِّ احرامه، وثناؤه ب��ه ودعاؤه الصميم له يف كثري من 
فاته ومصنَّفاته، والتمسه الدعاء منه والقران له يف حياته وبعد مماته، ورسعة اإلجابة  مؤلَّ

له بإجابة ما كان يلتمسه من التأليف والتصنيف...«)8(.

إىل غريها من املصادر األخرى التي ترمجت له.

�سيوخه

من أشهرهم:

مة . 1 ّ الشهري ب�: العالَّ ر احِللِّ والده الشيخ مجال الدين احلسن بن يوسف بن املطهَّ
. ّ احِللِّ

، عمُّ املرَجم له.. 2 ّ ر احِللِّ الشيخ ريّض الدين عّل بن يوسف بن املطهَّ

3 .. ّ د بن اجلهم األسدّي احِللِّ الشيخ مفيد الدين حممَّ

تالمذته

من أشهرهم:

ل.. 1 ب ب�: الشهيد األوَّ ّي العامّل امللقَّ د بن مكِّ الشيخ حممَّ
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د بن ُمَعيَّة احلسنّي.. 2 مة تاج الدين حمّمَّ السيِّد العالَّ

الس��يِّد هب��اء الدين عّل بن عبد الكري��م بن عبد احلميد النيّل، ُأس��تاذ ابن فهد . 3
. ّ احِللِّ

السيِّد بدر الدين احلسن بن نجم الدين أيُّوب األعرجّي.. 4

السيِّد حيدر بن عّل العبيدّي اآلمّل.. 5

ج البحرايّن.. 6 ق أمحد بن عبد اهلل بن املتوَّ الشيخ املحقِّ

7 .. ّ ر احِللِّ د بن احلسن ابن املطهَّ د بن حممَّ ولده الفقيه الشيخ ظهري الدين حممَّ

موؤلَّفاته

كتاب إيضاح الفوائد يف حلِّ مشكالت القواعد.. 1

رشح خطبة القواعد.. 2

ة يف النيَّة.. 3 الفخريَّ

حاشية اإلرشاد.. 4

الكافية الوافية، يف الكالم.. 5

مة.. 6 رشح كتاب هنج املسرشدين)9( لوالده العالَّ

رشح كتاب مبادىء االُصول.. 7

ى غاية السؤول يف رشح هتذيب االُصول.. 8 رشح كتاب هتذيب األُصول، املسمَّ

وغريها إىل حدود )32( ُمصنًَّفا.
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ولدته ووفاته

ذك��ر أكثر أرب��اب املعاجم الرجاليَّ��ة أنَّ املرجم له ولِد يف ليل��ة االثنني- نصف 
الليل تقريًبا- ليلة العرشين من مجادى األُوىل سنة 682ه�، وتويفِّ أعىل اهلل مقامه يف ليلة 

اجلمعة 15 مجادى سنة 771ه�، عن عمر ناهز التاسعة والثمنني عاًما.
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د الآملّي ترجمة ال�سيِّ

: ا�سمُه ون�سبُه لاً اأوَّ

عّل  بن  أمري  د  حممَّ السيِّد  بن  بادشاه  الدين  تاج  السيِّد  بن  حيدر  السيِّد  هو 
د بن  د بن زيد بن أيب جعفر بن الداعي بن أيب جعفر حممَّ بادشاه بن أيب جعفر حممَّ
د احلرون بن  إبراهيم سناء اهلل بن حممَّ د بن احلسني الكوسج بن  إبراهيم بن حممَّ
محزة بن عبيد اهلل األعرج بن احلسني األصغر بن عّل بن احلسني زين العابدين بن 

.)10(احلسني الشهيد ابن أمري املؤمنني عّل بن أيب طالب

ا: ولدته ون�ساأته ثانياً

أشار السيِّد حيدر اآلمّل إىل تاريخ والدته بنفسه يف كتابه )نصِّ النصوص يف 
أو  فصوص احلكم(، فقال: »فرشعت يف رشحه )781ه�(، وتمَّ يف سنٍة واحدٍة 
أقّل منها، وكان عمري ثالًثا وستني سنة«)11(، وعىل هذا تكون والدة السيِّد حيدر 

سنة )719ه�( وكانت يف مدينة آمل، وهي من أعمل مازندران)12(.

ا: ن�ساأته العلميَّة ثالثاً

انطلق  ثمَّ  اًل، ومن  أوَّ )آمل(  بلدته  العقائد يف  العلوم وأصول  مبادئ  درس 
ا كانت يف تلك احلقبة مركًزا علميًّا وسياسيًّا  خلراسان وأسرآباد وأصفهان؛ ألهنَّ
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احلائر  بني  ما  اًل  متنقِّ العراق،  إىل  ثمَّ  ومن  مة،  املكرَّ ة  مكَّ إىل  سافر  وبعدها  كبرًيا، 
بمعرفته  اآلمّل  السيِّد  متيِّز  وقد  الفيحاء،  واحِللَّة  األرشف  والنجف  الكاظمّي 

واطِّالعه واشتغاله بعلوم الباطن والعرفان، واملكاشفات الغيبيَّة)13(.

ا: اأ�ساتذته رابعاً

قني( . 1 ب ب�)فخر املحقِّ ، امللقَّ ّ ر احِللِّ د بن احلسن بن يوسف ابن املطهَّ  حممَّ
بداية نسختنا  بأكثر من إجازٍة، وواحدة منها يف  )ت 771ه�(، وأجازه 

قة األم)14(. املحقَّ

نور الدين األصفهايّن )ق 8ه�()15(.. 2

عبد الرمحن بن أمحد املقدّس)ق 8ه�()16(.. 3

ّ )ت 755ه�()17(.. 4 نصري الدين القاشايّن احِللِّ

د بن أيب بكر السمنايّن)ق 8ه�()18(.. 5 حممَّ

ا: اأقوال العلماء فيه خام�ساً

العلمء  من  كثرًيا  جعل  ممَّا  وهذا   ، والفلسفيِّ العرفاينِّ  هِه  بتوجُّ السيِّد  ُعِرف 
ه: يثنون عىل شخِصه وآثاِره، َفِمَن األعالم الذين هلم كلمٌت يف حقِّ

»السيِّد . 1 فيه:  قال  771هـ(:  )ت   ّ احِلليِّ ر  املطهَّ ابن  املحقيِّقني  فخر  شيخه 
بني  فضالء  أعلم  العامل،  يف  العلمء  أفضل  املعظَّم،  اإلم��ام  األعظم، 
أجداده  مراسم  حميي  العارفني،  نفوس  غياث  الكني،  السَّ مرشد  آدم، 
الطَّاهرين، اجلامع بني املعقول واملنقول والفروع واألصول، ذو النَّفس 
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القدسيَّة واألخالق النبويَّة، رشف آل رسول ربِّ العاملني، أفضل احلاجَّ 
.)19(» واملعتمرين، املخصوص بعناية ربِّ العاملني، ركن امللَّة واحلقِّ

شيخه نور الدين األصفهايّن: َذَكَرُه بقوله: »وكانت استفاديت منه أكثر من . 2
إفاديت له«)20(.

مة . 3 ابن أيب مجهور اإلحسائّي )تويفيِّ بعد 901هـ(: قال فيه: »السيِّد العالَّ
املذكور،  الفصوص  ويظهر من رشحه عىل  احلقيقّي،  الكشف  صاحب 
ومن تفسريه وتأويالته، ومن جامع األرسار ومنبع األنوار له علّو مرتبته 

ة والباطنيَّة«)21(. يف العلوم الظاهريَّ

السييِّد القايض نور اهلل التسرتّي )ت 1019هـ(: قال فيه: »كان من أكابر . 4
سادات آمل«)22(.

ٌث، . 5 حمدِّ فقيٌه،   ، ٌ مفسِّ عاملٌ،  »فاضٌل،  1130هـــ(:  )حيًّا  األفندي  املريزا 
وكان من عظمء علمء اإلماميَّة، وهو من أكابر الشيعة«)23(.

د باقر اخلوانسارّي )ت 1313هـ(: وصفه بأنَّه »ِمن أجلَّة علمء . 6 السييِّد حممَّ
الظاهر والباطن، وأعاظم فضالء البارز والكامن«)24(. وغريهم.

ا: موؤلَّفاته خام�ساً

ُذكر للسيِّد اآلمّل الكثري من املؤلَّفات، منها املطبوع، ومنها ما يزال حبيس 
فاته: رفوف اخلزائن وُدور املخطوطات، ومن مؤلَّ

املحيط األعظم والبحر اخلضم يف تأويل كتاب اهلل العزيز املحَكم.. 1

منتخب التأويل.. 2
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التأويالت.. 3

جامع األرسار ومنبع األنوار.. 4

فصُّ الفصوص يف رشح فصوص احلكم.. 5

رسالة العلوم العالية.. 6

رسالة أمثلة التوحيد.. 7

ديباجة جامع األرسار برسالة األركان.. 8

رسالة رافعة اخلالف.. 9

رسالة األمانة.. 10

رسالة التنزيه.. 11

املسائل اآلمليَّة .. 12

اصطالحات الصوفيَّة .. 13

ا: وفاته �ساد�ساً

ة،  الدقَّ اختلف أرباب الراجم والعلمء يف سنة وفاة السيِّد اآلمّل عىل وجه 
دها بنحو تقريبّي من خالل معرفة تاريخ فراغه من تأليف  ولكن يمكن أن نحدِّ
كتابه )نّص النصوص(، الذي يظهر أنَّه كان حيًّا سنة 782ه� وهو تاريخ فراغه من 
الكتاب املذكور)25(، إاّل أنَّ الشيخ الطهرايّن َذَكر أنَّ له رسالًة ألَّفها سنة )787ه�( 

بخطِّه املبارك، وقد رآها يف اخلزانة الغرويَّة)26(.

)794ه�/  بعد  تويفِّ  أنَّه  إىل  الشيبّي  كامل  مصطفى  الدكتور  أشار  حني  يف 
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1392م( نقاًل عن خمطوط كتابه )جامع األرسار ومنبع األنوار(، وهو حمفوظ يف 
.)27(

خزانة كتب دائرة اهلند بلندن، رقم: آربري 1349، ورقة 107 

الأ�سئلة الآمليَّة ون�سخها املخطوطة

َسَأهَلا  ة،  املتن والسائل وامُلجيب: هي ثالَث عش�رَة مسألة يف معارف عدَّ يف 
قني  السيُِّد حيدر ابن عّل بن حيدر بن عّل احلسينّي اآلمّل، فأجاَب عنها فخُر املحقِّ

بأجوبٍة فتوائيَّة.

جواب  إالَّ  قني،  املحقِّ َفخِر  بخطِّ  واألجوبُة  اآلمّل،  بخطِّ  األسئلُة  فكانت 
َق عليه الَفخُر بخطِّه. ، وَصدَّ ا بخطِّ اآلملِّ املسألة األُوىل، فإهنَّ

تاريخ ومكان النسخة: كان ابتداُء هذه املسائِل يف َسلِخ رجب سنة 759ه��� 
باحِللَّة السيفيَّة.

الشيخ  َجناب  عن  سألُتها  مسائُل  هذه  العامَلني..  ربِّ  هلل  »احلمُد  ُلـها:  أوَّ
األَعَظم، سلطان العلمِء يف العامَل، َمفَخِر الَعَرِب والَعَجم..«.

ُه وال ُعمَرُتُه وإِْن كاَن الَفقيُه جامَع الش�رائط، واهللُ  آِخُرها: ».. وال َيِصحُّ َحجُّ
أعَلم بالصواب«)28(.

وِمن َأشَهِر ُنَسِخها املوجودة هي:

األَسِئَلُة . 1  ،1022/2 الرقم:  حتمُل  طهران،  جامعة  مكتبِة  ُنسَخُة 
بتاريخ  قني،  املحقِّ َفخِر  بخطِّ  واألَج��ِوَب��ُة  اآلم��ّل،  حيدر  السيِِّد  بخطِّ 

 

762ه�)29(.

تاج . 2 الرقم: 2144/2، وهي بخطِّ  ُنسَخُة مكتبِة جامعة طهران، حتمُل 
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الدين حسني صاعد بن شمس الدين الطوّس، تعود إىل القرن العارش 
اهلجرّي.

سة، حتمُل الرقم: 752/4، جمهولُة . 3 ُنسَخُة مركِز إحياء الراث يف ُقم املقدَّ
الناسخ، تعوُد إىل القرن احلادي عرش اهلجرّي.

سة، حتمُل الرقم: 188/4، جمهولُة . 4 اب يف مشَهِد املقدَّ ُنسَخُة مكتبِة النوَّ
الناسخ، عليها بالُغ مقاَبلة.

الن�سخ املعتمدة

لقد اعتمدنا يف حتقيق هذه املسائل عىل نسَخَتني:

األوىل: نس��خة مكتبة جامعة طهران ذات الرق��م: 1022/2، وهي خمرومة اآلخر 
بمقدار ورقة واحدة، وقد جعلناها النس��خة األم؛ ألنَّ األَس��ِئَلَة فيها بخطِّ السيِِّد حيدر 
قني، ورمزنا هلا ب�)أ(، وعدد صفحاهتا إحدى عرشة  اآلم��ّل، واألَجِوَبَة بخطِّ َفخ��ِر املحقِّ
، وعدد الس��طور  صفحة، والصفحت��ان األخرَيتان خمرومتان باألََرضة عىل أغلب الظنِّ
يراوح ما بني ثالثة عرشة س��طًرا وبني س��تة عرشة س��طرًا، وس��بب هذا االختالف هو 

النسق الكتايّب املتباين بني السؤال واجلواب للفخر واآلمّل، وخطُّها نسخ تعليق.

ة، وجمهولة  الثانية: نسخة مركز إحياء الراث يف قم ذات الرقم: 752/4، وهي تامَّ
الناس��خ، ورمزن��ا هلا ب�)ب(، وتق��ع يف إحدى وعرشين صفحة، وعدد األس��طر ثابت، 

وهو أربعة عرشة سطًرا يف كلِّ صحيفٍة، وخطُّها نسخ.

مو�سوع الن�سخة

ة منها: دة، ومن منابع عدَّ يمتاز املخطوط الذي بني أيدينا بمزايا متعدِّ
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عة طرحها السيِّد اآلمّل . 1 عت األسئلة ما بني مسائل فقهيَّة متنوِّ ع: تنوَّ التنوُّ
وأجاب عنها الفخر، نحو مسائل اخلُمس وما شابه ذلك، وما بني مسائل 

َعَقِديَّة.

اإلجابات: إجابة الفخر تارًة عىل رأي والده، وتارًة عىل رأيه، وهنا نقطة . 2
قني(، وتارًة  مة وابنه فخر املحقِّ العالَّ االلتقاء بني األصل وامتداده )أي 

جُييب عىل املشهور.

نفسه، . 3 الفخر  إمالء  من  فوائد  ثالُث  األسئلة  إمتام  بعد  وهناك  الفوائد: 
لغاية  أمالها  نفسه،  الفخر  من  وأجوبٌة  أسئلٌة  ا  وكأهنَّ ا،  مضاهنُّ عت  تنوَّ
)أ(   النسخَتني  يف  ُذكرت  الفوائد  وهذه  ة،  مهمَّ علميَّة  وإف��ادة  معرفيَّة 

و)ب(.

اإلجازة: من مزايا املسائل اآلمليَّة هي وجود إجازة عىل حاشية النسخة . 4
، أطاَل اهلل ُعُمره  ها: »هذا صحيح، قرأه َعَلَّ )أ( بخطِّ الفخر لآلمّل، ونصُّ
ورزقنا بركته وشفاعته عند أجداده الطاهرين، وأجزت له رواية األجوبة 

عنِّي«.

التذييل: وقد ُأحِلَق تذييل يف النسخة )ب( بعد كلِّ جواب، وهو عبارة: . 5
»نقلته من خطِّه!«؛ كوهنا منقولة عن خطِّ الفخر.

وقد وضعناه يف اهلامش؛ حفاًظا عىل النسخة األصل؛ ونفًيا للتكرار؛ وألنَّه 
ٍة وأمانٍة علميٍَّة يرمي بلوغها. زيادٌة من الناسخ، كدقِّ
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�سور املخطوطة

الصحيفة األوىل لنسخة جامعة طهران )أ(
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الصحيفة األخرية من نسخة جامعة طهران )أ(



121

حتقيق وتعليق �سادق ال�سيخ عبد النبي اخلويلدّي

شر
ين ع

لثا
د ا

عد
/ال

بع
ا لرَّ

د ا
َّ جل

/امل
عة

اب رَّ
ة ال

سن
ال

2م
01

ن 9
يرا

حز
هـ/

14
40

ال
شوَّ

الصحيفة األوىل من نسخة مركز إحياء الرتاث )ب(
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الصحيفة األخرية من نسخة مركز إحياء الرتاث )ب(
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َوبِِه َنسَتِعنُي

ٍد َوآلِِه الطَّاِهريَن. الُة َعىل َخرِي َخلِقِه حُمَمَّ احلَمُد هللِ َربِّ الَعامَلنَي، َوالصَّ

يِخ األَعَظِم، ُسلَطاِن الُعَلمِء يف الَعامَلِ، َمفَخِر  هِذِه َمَساِئُل َسَأهَلا َعن َجنَاِب الشَّ
ِريَن  امُلَتَأخِّ َأفَضِل  َأمَجِعنَي،  اخلاََلِئِق  ُمقَتَدى  ِقنَي،  امُلَحقِّ ِقدَوِة  َوالَعَجِم،  الَعَرِب 
ِة  َواملِلَّ احلَقِّ  َفخِر  َمِة،  الَعالَّ اإِلَماِم  الَعامَلنَِي،  َربِّ  بِِعنَاَيِة  امَلخُصوِص  ِمنَي،  َوامُلَتَقدِّ
يِن بَِبَقاِئِه، ُمَشاَفَهًة يف  ِر، َمدَّ اهللُ ظِاَلَل َأفَضالِِه، َوَشيََّد َأرَكاَن الدِّ يِن ابِن امُلطهَّ َوالدِّ
ِب َسنََة  َقٍة عىل َسبِيِل الَفتَوى، َوَكاَن ابتَِداُء ذلَك يف َسلِخ َرَجِب امُلَرجَّ جَمَالَِس ُمَتَفرِّ
يِفيَِّة، مَحاَها اهللُ َعِن  ِة السَّ ٍة ِهاَللِيٍَّة، بَِبلَدِة احِللَّ ٍة َنَبِويَّ َسبٍع َومَخِسنَي َوَسبِعمَئٍة)30( ِهجِريَّ
، َأصَلَح  احلََدَثاِن. َوَأَنا الَعبُد الَفِقرُي َحيَدٌر بُن َعِلٍّ بِن َحيَدٍر الَعَلِويِّ احلَُسينِيِّ اآلُملِّ

اهللُ َحاَلُه، َوَجَعَل اجلَنََّة َمآَلُه.

]امَلسَأَلُة األُوىَل: الَكاَلُم يف َبَياِن َمَسائَِل َكاَلِميٍَّة َوُفُروَقاٍت َمنطِِقيٍَّة[

َس  َمُة- َمدَّ اهللُ ظِاَلَلُه- يف َقوِل َوالِِدِه- َقدَّ َما َيُقوُل َشيُخنَا َوَمواَلَنا اإِلَماُم الَعالَّ
اهللِ  َمعِرَفِة  ُوُجوِب  َعىل  ًة  َكافَّ الُعَلمُء  »َأج�َمَع  َعرَش()31(:  )احلَاِدي  ُه- يف  ِس���رَّ اهللُ 
ِة)33(،  َوالنُُّبوَّ َوَيمَتنُِع)32(،  َتَعاىل  َعَليِه  َيِصحُّ  َوَما  لبِيَِّة،  َوالسَّ الثُُّبوتِيَِّة  َوِصَفاتِِه  َتَعاىل، 
لِيِل اَل بِالتَّقِليِد، َفاَل ُبدَّ ِمن ِذْكِر َما اَل ُيمِكُن َجهُلُه َعىل َأَحٍد  َواإِلَماَمِة، َوامَلَعاِد، بِالدَّ
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ِمَن امُلسِلِمنَي، َوَمن َجِهَل َشيًئا ِمنُه َخَرَج َعن ِربَقِة امُلؤِمننَِي)34(، َواسَتَحقَّ الِعَقاَب 
ا  لِيِل؟ الَعقّل، َأو النَّقّل، َأو مُهَ اِئَم«)35(. َهل ُهَو َصِحيٌح َأم اَل؟ َوَما ُمَراُدُه بِالدَّ الدَّ
لِيِل)36( ِعنَدُكم يف َهذا امَلطَلِب؟ َوَما الَفرُق ِعنَد ُعَلمِء اإِلَماِميَِّة-  َمًعا؟ َوَما َحدُّ الدَّ
َذَكَر  ُه(  رِسَّ اهللُ  َس  )َقدَّ يَخ  الشَّ نَّ  أَلِ َوالرُبَهاِن؟)37(؛  لِيِل  الدَّ َبنَي  َتَعاىل-  اهللُ  َكثََّرُهُم 
اّلذي  َوَما  فِيِه،  َوَباَلَغ  َوالرُبَهاِن،  لِيِل  الدَّ بَِلفِظ  امَلعِرَفِة  ُوُجوَب  )امَلَدنِيَّاِت()38(  يف 
لِيِل َوالرُبَهاِن، َحتَّى اَل خَيُرَج بَِرِكِه  اَل ُيمِكُن َجهُلُه َعىل َأَحٍد ِمَن امُلسِلِمنَي ِمَن الدَّ
الَكاَلِميَِّة  اَلِئِل  الدَّ ِمَن  َدلِيٍل  َأدَنى  َعىل  وَن  َيقَترِصُ َبعَضُهم  أِلَنَّ  امُلؤِمننَِي؛  ِربَقِة  َعن 
، َوَيُقوُلوَن:  ِر َبعِض َمَعانِيِه، باَِل َرفِع ُشبَهٍة َوإَِزاَلِة َشكٍّ ِد ِحفِظ األَلَفاِظ َوَتَصوُّ بُِمَجرَّ
َلنَا هِبَذا  َتَعاىل، َوَحَصَل  اِهنِي يف َمعِرَفِة اهللِ  الَِئِل َوالرَبَ َهذا)39( الَقدُر َيكِفينَا ِمَن الدَّ
َس  يِخ )َقدَّ ، َوَما َنحَتاُج إىِل َغرِي ذلَك، َوَهذا ِخاَلُف َكاَلِم الشَّ الَيِقنُي َوالُوُضوُح التَّامُّ

ُه(، َوَكاَلِم ُعَلمِء اإِلَماِميَِّة. اهللُ رِسَّ

اًل، َجَعَلَك اهللُ ِمَن الَفاِئِزيَن. َبنيِّ َلنَا ذلَك ُمَفصَّ

ُه- َصِحيٌح  َس اهللُ رِسَّ اجلََواُب َعِن امَلسَأَلِة األُوىَل: إِنَّ اّلذي َذَكَرُه َوالِِدي- َقدَّ
. َحقٌّ

ا َعىل ُثُبوِت ُوُجوِد الَواِجِب َوُقدَرتِِه  لِيِل ُهنا إِمَّ َوَعِن امَلسَأَلِة الثَّانَِيِة: إِنَّ امُلَراَد بِالدَّ
ُه َما َذَكَرُه َوالِِدي يف َواِجِب االعتَِقاد،  ، َوَأَقلُّ لِيِل الَعقلِّ َوِعلِمِه، َفاَل ُبدَّ فِيِه ِمَن الدَّ
ِمن  لِيِل  الدَّ ُبدَّ يف  َوالَ  َينَبِغي)40(،  َكَم  حَتِقيِقِه  َمَع  َلِكْن  َيكِفي،  اَل  ذلَك  ِمن  َفاألََقلُّ 
امَلشُهوَرُة،  َوالَ  �نِّ��يَُّة،  الظَّ َتكِفي  َوالَ  َيِقينِيٍَّة)41(،  َماٍت  ُمَقدِّ ِمن  ًبا  ُمَركَّ َيُكوَن  َأْن 

 

َواَل َما ُأِخَذ بِالتَّقِليِد.
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ِمَن  َواِحٍد  َوُكلُّ  َنقِليٌَّة،  َوِمنَها  َعقِليٌَّة،  ِمنَها  ٌة:  َأِدلَّ َفَلُه  الَوحَدانِيَِّة،  َدلِيُل  ا  َوإِمَّ
الَعقِل َوالنَّقِل)42( َكاٍف.

ِمن  َوامُلَراُد   ، الَعقلِّ لِيِل  الدَّ ِمَن  ُبدَّ  َفاَل  َتَعاىل،  ِصَفاتِِه  ِمن  الَوحَدانِيَِّة  َغرُي  ا  َوإِمَّ
نَتاٍج  إِلِ َيِقينِيٍَّة  َماٍت  ُمَقدِّ ِمن  ُب  امُلَركَّ َوُهَو  الرُبَهاُن:  ُهَو  )الدليل(،  َوالِِدي  َقوِل 
ُدوِن  ِمن  اللَّفِظ  ِحفُظ  َيكِفي  َواَل  امَلَساِئِل،  اإِلقنَاِعيَّاُت يف هذه  َتكِفي  َواَل   ، َيِقينِيٍّ
لِيِل اَل َيِصحُّ يَشٌء ِمن ِعَباَداتِِه، َوإِذا َعِلَم  ِل امَلعنَى، َوُكلُّ َمن اَل َيعِرف ذلَك بِالدَّ َتَعقُّ

لِيِل َوَجَب َعليِه الَقَضاُء)43(. بِالدَّ

ِة. َفاُق اإِلَماِميَِّة، َوَبعُض األُمَّ هذا َجَوايب، َوُهَو َكاَلِمي، َوَعَليِه اتِّ

ر. ٌد بُن احلََسِن امُلَطهَّ َوَكَتَب حُمَمَّ

ِفنَي[ ]امَلسَأَلُة الثَّانَِيُة: الَقوُل يف استِعَداِد امُلَكلَّ

استِعَداِد  يف   - ظِاَلَلُه  اهللُ  َمدَّ  الَعاّلَمُة-  اإِلَماُم  َوَمواَلَنا)44(  َشيُخنَا  َيُقوُل  َما 
االستِعَداِد،  َمسُلوُب  َوُهَو  خُص-  الشَّ َيُقوَل  َأْن  َمذَهبِنَا  يف  جَيُوُز  َهل  ِفي�َن،  امُلَكلَّ
َكاَن  َوإِذا  َتَعاىَل َخَلَقُه َعىل هذا الَوجِه، َأم ال)45(؟  الَباَلَدِة-: اهللُ  َكثرُِي  الَفهِم،  َبِعيُد 
َخَلقَتنِي َعىل َهذا  لِ�َم  َيُقوَل:  بَِأْن  الِقَياَمِة  َيوَم  ٌة َعىل اهللِ  َلُه ُحجَّ َيُكوُن  َكذلَِك، َهل 
الَوجِه، َوَجَعلَتنِي ِمَن امُلسَتضَعِفنَي، َوَحَرمَتنِي ِمَن الَكَماَلِت َوالُوُصوِل إىِل ِجنَانَِك 
َوَجنَابَِك؟ َفَم َيُكوُن َجَواُب اهللِ َتَعاىل ذلَك الَوقِت لِلَعبِد، َوَكيَف جَيُوُز هذا؟)46(، 
َوُهَو َتَعاىَل َيُقوُل: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾)47(، َوَوَرَد 
َداَنُه  )48(: »َما ِمن َموُلوٍد إاِلَّ َوَقد ُيوَلُد َعل الِفطَرِة، َفَأَبَواُه ُيَويِّ  يف احلَِديِث النََّبِويِّ

اَمَك. اًل ُمرَبَهنًا، َأَداَم اهللُ َأيَّ َساَنُه«)49(، َبيِّ�ن َلنَا ذلَك ُمَفصَّ اَنُه َوُيَمجيِّ َ َوُينَرصيِّ
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اجَلَواُب: إِْن َكاَن يف َأصِل ِخلَقتِِه َناِقَص الِفطَرِة اَل َيِفي)50( َعقُلُه بِإِدَراِك يَشٍء 
ًفا بَِم ُكلَِّف بِِه َغرُيُه، َوَيُكوُن َمعُذوًرا، َوَخَلَق اهللُ  لِنَقِصِه يف َأصِل ِخلَقتِِه، مَل َيُكْن ُمَكلَّ
ٍة َعَليِه َتَعاىل،  اًل ِمنُه َتَعاىل، َوالتَّْفِضيُل َغرُي َواِجٍب باَِل ُحجَّ َتَعاىل الَكاِمَل َكاِماًل َتَفضُّ
، ِخاَلًفا  َبُه َعىل ذلَك؛ َلَكاَن حَماَلًّ لِلَقوِل)51(، َلِكنَُّه حمُاٌل َعىل امَلذَهِب احلَقِّ َبل َلْو َعذَّ

لأَِلَشاِعَرِة.

ِر)52(. ٌد بُن امُلَطهَّ َوَكَتَبُه حُمَمَّ

]امَلسَأَلُة الثَّالَِثُة: الَقوُل يف َمَقاِديِر التَّكلِيِف[

َهل  َوَتكِليِفِهم،  ِفنَي  امُلَكلَّ يف  مُة  الَعالَّ اإِلَم��اُم  َوَمواَلَنا)53(  َشيُخنَا  َيُقوُل  َما 
ِة َأم اَل؟ َأو  ِفنَي ِزَياَدًة َعن اآلَخِر َبعَد األَنبَِياِء َواألَِئمَّ َيُكوُن َتكِليُف َبعِض امُلَكلَّ
َيُكوُنوَن َسَواًء  َأم  يِن؟،  ُمَتَفاِوًتا يف ُأُصوِل الدِّ الِعَباَداِت،  َيُكوُنوَن َسَواًء يف ُأُصوِل 
يف اجلَِميِع؟ َوإَِذا َكاَن َكذلَك، َيُكوُن الُبْلُه َوالنِّسَواُن َداِخاًل فِيِهم َأو َخاِرًجا َعنُهم، 
بِاستِثنَاِء اآلَياِت يف َقولِِه َتَعاىل: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾)54( 
ُه( يف امَلَدنِيَّاِت َواَل َيُكوُن ُمؤِمنًا َحِقيَقًة َبل  َس اهللُ رِسَّ يِخ )َقدَّ إىِل آِخِرَها، َوَكاَلُم الشَّ

يف ُحكِم امُلؤِمِن، َبنيِّ َلنَا ذلَك َمأُجوًرا، َأَداَم اهللُ َفضَلَك.

َصِحيَحٌة،  فِطَرهُتُم  الَّذيَن  ِفنَي  امُلَكلَّ َعىل   : التَّامِّ التَّكِليِف  َأصِل  يف  اجَلــَواُب: 
َفإِنَّ  اِئَدِة،  الزَّ التََّكالِيِف  يف  الَبعِض)55(  َعىل  الَبعُض  َيِزيُد  َوَقد  فِيَها،  ُمَتَساُووَن 
األَنبَِياِء،  َباِقي  َتكِليِف  ِمن  َأزَيُد  األَنبَِياِء  َخاَتِم  َوَتكِليَف  َأزَيُد،  األَنبَِياِء  َتكِليَف 
َوَكَذا  َوَكَرِمِه،  اهللِ  َعفِو  يف  َفُهم  الُبْلُه  ا  َوَأمَّ َكَملِ�ِهم،  َقدِر  َعىل  َتَكالِيُفُهم  َوبِاجلُمَلِة 

يت)56( اَل َيِفي َعقُلُهنَّ الَّذي َوَهَبنَّ اهللُ بَِذلَك، َفُهنَّ يف َعفِو اهللِ)57(. النَِّساُء الالَّ
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ِر)58(. ٌد بُن امُلَطهَّ َوَكَتَبُه حُمَمَّ

ابَِعُة: يف َمن اَل خُيِرُج اخُلمَس َمَع إِعَطائِِه الَقلِيَل  ]امَلسَأَلُة الرَّ

 

بُِدوِن َمعِرَفِة الَقدِر امُلعَطى[

خُيِرُج  اَل  َتاِجٍر  يف  ظِاَلَلُه-  اهللُ  -َمدَّ  َمُة  الَعالَّ اإِلَماُم  َوَمواَلَنا  َشيُخنَا  َيُقوُل  َما 
لَِبعِض  ُيعطِي  َوُهَو  اخلُمِس،  ِمَن  َعَليِه  َكم  َيعِرُف  َواَل  َينَبِغي،  َما  َعىل  َمالِِه  مُخَس 
اِت يف َبعِض األَوَقاِت ِمن َمالِِه َشيًئا َقِلياًل َعىل الَوجِه امَلذُكوِر،  نَي َأو الَعَلِويَّ الَعَلِويِّ

اًل. ُتُه َبِريَئًة ِمن اخلُمِس الَواِجِب َأم اَل؟ َأفتِنَا يف ذلَك ُمَفصَّ َفَهل َتُكوُن هِبذا ِذمَّ

ُه َقد  َأنَّ َيعَلَم  َأن  إىِل  َعَليِه اإِلخَراُج)60(  َي�ِجُب  َبَراَء بِذلَك، َبل  اجَلَواُب)59(: الَ 
ُتُه بُِدوِن ذلَك. َأخَرَج ُكلَّ َما َوَجَبَ َعَليِه، َواَل َترَبُأ ِذمَّ

ِر)61(. ٌد بُن امُلَطهَّ َوَكَتَبُه حُمَمَّ

ُر َثَمنُُه بُِقوِت  ]امَلسَأَلُة اخَلاِمَسُة: يف استِحَقاِق اخُلمِس لِـَمن َيملُِك َما ُيَقدَّ
وَرتِِه[ َسنٍَة، َمَع َضُ

َوثَِياٌب  ُكُتٌب  َمَعُه  َيُكوُن  َعَلِويٍّ  َرُجٍل  ُمدَّ ظِلُُّه- يف  َوَشيِخنَا-  َقوُل َمواَلَنا  َما 
ِمن  َوالثَِّياَب  الُكُتَب  هِذِه  َلِكنَّ  َأكَثَر،  َأو  َسنََتنِي  َأو  َسنًَة  بُِقوتِِه  َيُقوُم  َثَمنَُها  بَِحيُث 
َعَدَم  أِلَنَّ  ثَِياٍب؛  َواَل  ُكُتٍب  باَِل  َيُكوَن  َأن  َيقِدُر  َواَل  إَِليَها،  حُمَتاٌج  َوُهَو  اتِِه،  وِريَّ َضُ
ُكُتبِِه َيرُضُّ بِِدينِِه، َوَعَدُم ثَِيابِِه َيرُضُّ بَِبَدنِِه، َفَهل جَيُوُز َلُه َأْن َيأُخَذ ِمَن اخلُمِس الَواِجِب 

َنِصيَبُه َوَحاُلُه َعىل هذا الَوجِه، َأم ال)62( َأفتِنَا َمأُجوًرا؟.

اجَلَواُب: َنَعم جَيُوُز َلُه َأن َيأُخَذ)63(، َوالَ َي�ِجُب َعَليِه َبيُع الُكُتِب َوالَ الثَِّياِب، 
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ُتُه َيِقينًا. َم إَِليِه َشيًئا ِمَن اخلُمِس َبِرَئْت ِذمَّ َوَمن َسلَّ

ِر)64(. ٌد بُن امُلَطهَّ َوَكَتَبُه حُمَمَّ

َعى ِملكِيََّة ُكُتٍب مَل  اِدَسُة: الَقوُل يف استِحَقاِق اخُلمِس لِـَمن ادَّ ]امَلسَأَلُة السَّ
َيملِكَها[

ُكُتٌب  َمَعُه  َيُكوُن  َأيًضا  َعَلِويٍّ  َرُجٍل  يف  ظِلُُّه-  ُمدَّ  َوَشيِخنَا-  َمواَلَنا  َقوُل  َما 
َبَلٍد  ِمن  ي  َيشَرِ َكالتَّاِجِر  ُه  أِلَنَّ َأهِلَها؛  ِمن  َوَليَس  َأهِلَها  ِمن  ُه  َأنَّ ِعي  َيدَّ َوُهَو  َكثرَِيٌة، 
َلُه َنِصيٌب يف َبعِض األَوَقاِت ِمن َبعِض هِذِه الُكُتِب َعىل  َوَيبِيُع يف ُأخَرى، َوَلِكْن 
اخلُمِس  ِمَن  َيأُخَذ  َأن  َلُه  جَيُوُز  َفَهْل  التَِّجاَرُة،  َغَرُضُه  َكاَن  َوإِْن  امُلَطاَلَعِة،  َسبِيِل 

الَواِجِب َعىل هذا التَّقِديِر، َأم اَل، َأفتِنَا َمأُجوًرا؟

ْز َأن َيأُخَذ ِمَن  ى لِلتَِّجاَرِة، َوَكاَن ذلَك َكافًِيا بُِقوِت َسنٍَة، مَل جَيُ اجَلَواُب: إَِذا اشَرَ
اخلُمِس َشيًئا)65(.

ِر)66(. ٌد بُن امُلَطهَّ َوَكَتَبُه حُمَمَّ

ُر بُِقوِت  ابَِعُة: يف استِحَقاِق اخُلمِس لِـَمن َيكُتُب لِنَفِسِه ُكُتًبا، ُتَقدَّ ]امَلسَأَلُة السَّ
َسنٍَة َأو َأكَثر[

َما َقوُل َمواَلَنا َوَشيِخنَا- ُمدَّ ظِلُُّه- يف َرُجٍل َعَلِويٍّ َيكُتُب بَِيِدِه ُكُتًبا َكثرَِيًة ِدينِيًَّة 
َر َيُكوُن بَِقدِر ُقوتِِه يف  أِلَجِل َنفِسِه، َوُهَو حُمَتاٌج إَِليَها، َلِكنَّ َثَمَن هِذِه الُكُتِب َلو ُقدِّ
َتنِي َأو َأكَثَر، َفَهل جَيُوُز َلُه َأن َيأُخَذ ِمَن اخلُمِس الَواِجِب)67(، َأم الَ،  ًة َأو َمرَّ نَِة َمرَّ السَّ

َأفتِنَا َمأُجوًرا؟.
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اجَلَواُب: َنَعم جَيُوُز.

ِر)68(. ٌد بُن امُلَطهَّ َوَكَتَبُه حُمَمَّ

نَي، َمَع َقصِدِه اإِلذاَلَل  ِل لِلُخمِس لِلَعَلِوييِّ ]امَلسَأَلُة الثَّاِمنَُة: يف الَفِقيِه امُلَحصيِّ
َلـُهم[

نَي،  ُل اخلُمَس لِلَعَلِويِّ َما َقوُل َمواَلَنا)69( َوَشيِخنَا- ُمدَّ ظِلُُّه- يف َرُجٍل َفِقيٍه ُي�حصِّ
َد إَِليِه َوالتَّعظِيَم َلُه، َهل َيُكوُن هبَذا  دُّ َ ُع)70( ِمنُهم هبَذا)71( َقَضاَء َحَواِئِجِه َوالرَّ َوَيَتَوقَّ
وَن َأيًضا َمأُثوِمنَي هبَذا َأم اَل، َوإِن َفَعَل ِمثَل هَذا  َمأُثوًما َأم اَل، َوَهل َيُكوُن الَعَلِويُّ
ُتُه ِمَن اخلُمِس الَواِجِب، َوَغَرُضُه)72(  تِِه، َهل َترَبُأ ِذمَّ خُص اّلذي اخلُمُس يف ِذمَّ الشَّ

نَي َوَقَضاَء َحَواِئِجِه ِمنُهم َأم اَل، َأفتِنَا َمأُجوًرا؟ َيُكوُن َتذلِيَل الَعَلِويِّ

ُتُه بِذلَك. ا لِلِعَقاِب)74(، َواَل َترَبُأ ِذمَّ اجَلَواُب: َبل)73( َيُكوُن َمأُثوًما، َوُمسَتِحقًّ

ِر)75(. ٌد بُن امُلَطهَّ َوَكَتَبُه حُمَمَّ

ِة[ ]امَلسَأَلُة التَّاِسَعُة: الَكاَلُم يف َمعنَى امَلَحبَِّة هللِِ َتَعاىَل َوالنَّبِييِّ َواألَئِمَّ

َولِلنَّبِيِّ  َتَعاىَل  امُلَكلَِّف)76( هللِ  حَمَبَِّة  َمُة يف  الَعالَّ اإِلَماُم  َوَمواَلَنا  َشيُخنَا  َيُقوُل  َما 
ِة، َهل ُهَو ]ال�[�َمَحبَُّة امَلشُهوَرُة)77( َبي�َن النَّاِس بِامَلعنَى اّلذي ُهَو َغَلَبُة)78(  َواألَِئمَّ
َوُمَتاَبَعُتُهم  ُمَطاَوَعُتُهم  ِهَي  َبل  هِبَذا،  َليَس  َأم  ِجنِسِه)79(  إىِل  الطَّبِع  َميُل  َأو  اإِلَراَدِة 
َكَم َينَبِغي، َوإِذا َكاَن)80( َم�َحبَُّة الَعبِد بِالنِّسَبِة إىِل اهللِ َتَعاىَل امُلَتاَبَعَة أَلَمِرِه َوامُلَطاَوَعَة 
بَِقولِِه: ﴿ہ ہ﴾)81(،  َعبِدِه  إىِل  بِالنِّسَبِة  اهللِ  َم�َحبَُّة  َتُكوُن  َكيَف  أِلَحَكاِمِه، 
َواإِلَماِم  النِّبِيِّ  َم�َحبَُّة  َتُكوُن  َوَكيَف  اجِلنِسيَُّة،  ُهَو  اّلذي  امَلَحبَِّة  َبينَُهم رَشُط  َوَليَس 
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َنا امَلَحبََّة بِامُلَتاَبَعِة َوامُلَطاَوَعِة، َوَليَس َل�ُهم ُمَطاَوَعٌة أِلََحٍد  تِِهم إَِذا َفسَّ بِالنِّسَبِة إىِل ُأمَّ
ِل،  تِِهم َواَل ُمَتاَبَعٌة)82(، َوإِذا ملَ َتُكِن امَلَحبَُّة بَِمعنَى الثَّاين، َوَتُكوُن بَِمعنَى األَوَّ ِمن ُأمَّ
ي�َن لِلنَّاِر؟،  َفِلَم َيُكوُنوَن)83( الَيُهوُد)84( َوالنََّصاَرى يف َم�َحبَِّة اهللِ َمذُموِمي�َن ُمسَتِحقِّ
نَي لِلثََّواِب يف َم�َحبَِّة َنبِيِّنَا بَِرِك  َولِ�َم َيُكوُنوَن الَقوُم اّلذين َعىل َغرِي َمذَهبِنَا َغرَي ُمسَتِحقِّ
تِنَا، َوَقاَل اهللُ َتَعاىَل: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾)85(، َولِ�َم  َم�َحبَِّة َأِئمَّ
 ،ي�َن لِلنَّاِر يف َم�َحبَِّة َأِمرِي امُلؤِمننَِي ُة َمذُموِمي�َن ُمسَتِحقِّ يِديَّ َيُكوُنوَن الُغاَلُة)86( َوالزَّ
: »ُحبُّ َعِلٍّ َحَسنٌَة اَل َترُضُّ َمَعَها َسيَِّئٌة، َوُبغُض َعِلٍّ َسيَِّئٌة  َوَوَرَد يف احلَِديِث النََّبِويِّ
اإِليَم�اِن  َوَعَدَم   ، َعِل�يٍّ بَِمَحبَِّة  اإِليَم�اَن  َقيَّدُتم  َولِ�َم  َمَعَها َحَسنٌَة«)87(،  َتنَفُع  اَل 
َحيُث  ِمن  هذا  َوإِيَقاٍن،  إِيَم�اٍن  َصاِحُب  َنبِيٍّ  ُكلِّ  ِة  ُأمَّ يف  َقبَلُه  َكاَن  إِذا  بُِبغِضِه، 
ال)88(؛ أِلَنَّ  َغُة َأو ِمن َحيُث النَّقُل، َبنيِّ َلنَا ذلَك ُمَفصَّ االصطِاَلُح َأو ِمن َحيُث اللُّ

 

يِن، َجَعَلَك اهللُ ِمَن الَفاِئِزيَن. ذلَك ِمن ُمعَظِم)89( امَلَساِئِل)90( يف الدِّ

ِة)91(،  امَلنَافِِع اآلخَرِويَّ إَِراَدُة  بَِمعنَى  لِلَعبِد  َم�َحبَُّة اهللِ  التَّوفِيُق،  َوبِاهللِ  اجَلَواُب: 
امتَِثاِل  إَِراَدُة  َتَعاىَل  هللِ  الَعبِد  َوَم�َحبَِّة)93(  َطاَعِة  َوإَِراَدُة  َمَراتِبَِها)92(،  َعىل  َواإِلَثاَبِة 
َوَنَواِهيِه،  اهللِ  َأَواِم��َر  لَِكوهِنَا  ُمطَلًقا؛  َمعِصَيتِِه  َوَترِك  َوَطاَعتِِه،  َوَنَواِهيِه  َأَواِم��ِرِه 
َوَكوهِنَا َطاَعًة َلُه اَل حِلُبِّ َجنٍَّة َواَل خِلَوِف َعَذاٍب)94(، َبل ُيِريُد ذلَك َخالًِصا لَِوجِهِه 

 

: »َما َعَبدُتَك َطَمًعا يف َجنَّتَِك، َواَل َخوًفا ِمن َناِرَك، َبل  اَل َغرْي، َكَم ُنِقَل َعن َعِلٍّ
َوَجدُتَك َأهاًل لِلِعَباَدِة َفَعَبدُتَك«)95(.

 َواإِلَماِم، َفَلَها َنوَعاِن: ا َم�َحبَُّة النَّبِيِّ َوَأمَّ

يِه  اَ ال َيعِرَ )96( بِِه َعِن اهللِ، َوَكوُنُه َحقًّ ا: َطاَعُتُه َوَتصِديُقُه يف مَجِيِع َما خُيرِبُ َأَحُدمُهَ
ُم َغَلٍط. ، َواَل َتَوهُّ فِيِه َشكٌّ
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النَّبِيِّ  ِعصَمُة  َوَجَب  َثمَّ  َوِمن  النَّاِس،  َبنَي  امَلعُروُف  الَقلبِيُّ  امَليُل  َوَثانِيِهَ: 
ِمَن  َذَكرَناُه  َما  َتَعاىَل  اهللِ  بَِمَحبَِّة  امُلَراَد  َفأَلِنَّ  َوالنََّصاَرى  الَيُهوُد  ا  َوَأمَّ ِة)97(،  َواألَِئمَّ
�رَنا َم�َحبََّة  ا َفسَّ نَّ ا امُلَخالُِف ِمن َأهِل الِقبَلِة، َفأَلِ االمتَِثاِل أِلََواِمِرِه، إىِل آِخِرِه)98(، َوَأمَّ
النَّبِيَّ  ُيطِيُعوا)101(  مَل  َوُهم  ِل)100(،  اأَلوَّ ُدوَن  بِالثَّاين)99(  حَيَصُل  َفاَل  بِنَوَعنِي،  النَّبِيِّ 
ُل  ُه َأكَثَر يف َذِوي الُقرَبى، َفَلْم َيمَتثُِلوا، َوبِاجلُمَلِة، َفامَلعنَى األَوَّ يف مَجِيِع َما َأَمَر، َفإِنَّ

بَِمعنَى الطَّاَعِة َمفُقوٌد.

ُة، اجلََواُب َعنَها َظاِهٌر مِمَّا َذَكرَنا. يِديَّ َوالُغاَلُة َوالزَّ

 ،ٍد ِة اإِلساَلِم اّلذي ُهَو ِديُن حُمَمَّ ا َم�َحبَُّة َعِلٍّ َوَقيُد اإِليَمِن هِبَا، َفُهَو يف ِملَّ َوَأمَّ
بِاإِلَماَمِة: ﴿چ چ  َعِلٍّ  النَّبِيُّ َعىل  َل�مَّ َنصَّ  الُقرآِن  َتَعاىَل يف  إَِليِه  َأَشاَر  َوَقد 
يِن، َفَلواَلُه  َباَع َعِلٍّ َواعتَِقاَد إَِماَمتِِه َوِعصَمتِِه ُهَو َكَمُل الدِّ چ ڇ﴾، َفَجَعَل اتِّ

يُن َناِقًصا. َلَكاَن الدِّ

ِر)102(. ٌد بُن امُلَطهَّ َوَكَتَب حُمَمَّ

]اَلِة َعل النَّبِييِّ َوآلِِه ُة: الَقوُل يف الصَّ ]امَلسَأَلُة الَعاِشَ

ُهَو  َهل  َوآلِِه،  النَّبِيِّ  َعىل  اَلِة  الصََّ ظِلُُّه- يف  ُمدَّ  َوَشيِخنَا)103(-  َمواَلَنا  َقوُل  َما 
اَلِة، َمنُدوٌب يف َغرِيَها، َأو َواِجٌب ُمطَلًقا،  َأم َمنُدوٌب، َأو َواِجٌب يف الصَّ َواِجٌب 
ٍد، َوَما الَفرُق َبنَي األَهِل  ٍد، َوَبنَي َعىل آِل حُمَمَّ ٍد َوآِل حُمَمَّ َوَما الَفرُق َبنَي َصلِّ َعىل حُمَمَّ
اًل؟ َجَعَلَك اهللُ ِمَن الَفاِئزيَن  َغِة َواالصطِاَلِح، َبنيِّ َلنَا ذلَك ُمَفصَّ َواآلِل ِمن َحيُث اللُّ

بَِرمَحتِِه.

اَلِة َواِجٌب بِإمَِجاِع اإِلَماِميَِّة. ِد يف الصَّ  يف التََّشهُّ اَلُة َعىل النَّبِيِّ اجَلَواُب: الصَّ
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ًة)104(. ا يف َغرِيَها َفَواِجٌب يف اجلُمَلِة يف الُعُمِر َمرَّ َوَأمَّ

ُه َقاَل)106(:   َأنَّ ٍد«)105(، َفَقد ُنِقَل َعِن النَّبِيِّ ا )َعىل( بَِقولِِه: »َوَعىل آِل حُمَمَّ َوَأمَّ
ُقوا َبينِي َوَبنَي آل بَِعىل«)107(. »الَ ُتَفرِّ

ُهُم  اَلِة  الصَّ يف  ِل  بِ��األَوَّ امُل��َراَد  َفإِنَّ  ؛  اصطِاَلحيٌّ َواألَه��ِل  اآلِل  َبنَي  َوالَفرُق 
امَلعُصوُموَن اَل َغري)108(.

ِر)109(. ٌد بُن امُلَطهَّ َوَكَتَبُه حُمَمَّ

]امَلسَأَلُة احَلاِدَيَة َعرَشَة: الَكاَلُم يف َقوِل )آِمنَي( آِخَر احَلمد[

َتبُطُل  َهل  احلَمِد،  آِخَر  )آِمنَي(  َقوِل  ظِلُُّه- يف  ُمدَّ  َوَشيُخنَا-  َمواَلَنا  َيُقوُل  َما 
يف  َوَقَع  اّلذي  الَبحُث  َوَما  ِمنُه؟  َليَس  َأم  الُقرآِن  ِمَن  ُهَو  َوَهل  اَل؟  َأم  بِِه  اَلُة  الصَّ
اًل،  هَذا َبنَي َشيٍخ ِمن َمَشاخِيِنَا َوَشيٍخ ِمن َمَشاِيِخ اجلُمُهوِر؟ َبنيَّ َلنَا َأيًضا)110( ُمَفصَّ

َأَفاَدَك اهللُ بَِحَقاِئِقِه.

اجَلَواُب)111(: الَ َشكَّ َأنَّ َلفَظ )آِمني( َجاَء يف الُقرآِن يف َقولِِه َتَعاىل: ﴿ۀ ہ 
ُه  ُر بِِه ُعَقيَب الَفاحَتِِة بَِمعنَى )اللَُّهمَّ اسَتِجْب( َفإِنِّ ہ﴾)112(، َوَلِكن هذا اّلذي َيَتَكرَّ
ُدَعاٍء،  ُعَقيَب  إاِلَّ  حَيُسُن  اَل  ُه  َوأِلَنَّ ى؛  امُلَسمَّ َغرُي  َواالسُم  َعاِء  لِلدُّ اسٌم  ُه  أِلَنَّ ُيبطُِل؛ 
ا  َوَأمَّ َفَتبُطُل،  َلُه  َمعنَى  َفاَل  ُقرآٌن  ُهَو  َبل  بُِدَعاٍء،  َليَس  ِة  الَفاحِتَ ِمَن  َعَليِه  ابُِق  َوالسَّ
َوامَلنُقوِل،  امَلعُقوِل  يف  الَعامِلِ   )114( الِكيِش�يِّ يِن  الدِّ َشمِس  َبنَي  َفَوَقَعْت  امُلنَاَقَشُة)113( 
َواألُُصوِل،  َوالَكاَلِم  بِالِفقِه  الَعامِلِ  َسِعيٍد)115(  بِن  حَيَيى  يِن  الدِّ َنِجيِب  يِخ  الشَّ َوَبنَي 
ِمنُه  َم  َفَتَسلَّ )آمني(؟  ُتبطُِل  لِ�َم  يِن  الدِّ َنِجيِب  ِمن  يِن  الدِّ َشمُس  َس��َأَل)116(  ِحنَي 

َماٍت: ُمَقدِّ
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ِك يف ِكاَل َمعنَ�َييِه. ُه اَل جَيُوُز)117( استِعَمُل اللَّفِظ امُلشَرَ إِنَّ

َعاَء اَل َغرْي، َكاَن ُمبطِاًل لَِصَلَواتِِه، َغالًِطا يف اعتَِقاِدِه. ُه َلو َقَصَد بِالُقرآِن الدُّ إِنَّ

التي  اَلَة  الصَّ ُتبطُِل  َقد  استِعَمُلُه،  َيِصحَّ  مَل  ُدَعاٍء  ُعَقيَب  َيُكن  مَل  إِْن  )آمني(  إِنَّ 
فِيَها، إِذا لِقيَمة)118( ذلَك، َفنَُقوُل: َل�مَّ َقاَل )اهِدنا()119( إىِل آِخِرِه: إِْن َقَصَد الُقرآَن 
إِْن  َوَك��َذا  َأبَطَل)121(،  َعاَء  الدُّ َقَصَد  َوإِْن  َفَتبُطُل،  َلُه  َمعنَى  الَ  لِ�َمعنًى  َك��اَن)120( 
َلفَظة  َوَكذا  َمعنََييِه)122(،  ِكاَل  يف  ُيسَتعَمُل  اَل  َك  امُلشَرَ اللَّفَظ  أِلَنَّ  جَمُموَعَها؛  َقَصَد 

 

)آمني(.

ِر)123(. ٌد بُن امُلَطهَّ َوَكَتَب حُمَمَّ

]امَلسَأَلُة الثَّانَِيَة َعرَشَة: الَقوُل يف َمن َنَذَر َعل َترِك فِعٍل َوَعاَد إَِليِه، َمَع َعَدِم 
ُقدَرتِِه اإِليَفاَء بِِه[

َما َقوُل َمواَلَنا َوَشيِخنَا- ُمدَّ ظِلُُّه- يف َرُجٍل َكاَن َيصُدُر ِمنُه فِعٌل َحَراٌم ِمَراًرا 
ُه  َأنَّ َنفِسِه  يف  َوَيسَتغِفُر)124(  َوَيُتوُب  َينَدُم  الِفعُل  ِمنُه  َيصُدُر  َحاَل�َم  َوَكاَن   َكثرَِيًة، 
َأن  ُن  َيَتَمكَّ َوَما  َوَيفَعُل،  إَِليِه  َيرِجُع  َقِليٍل  َزَماٍن  َبعَد  َوَمَع ذلَك  َأَبًدا،  إَِليِه  َيرِجُع  اَل 
خُيَالَِف َنفَسُه َوَيُرَكُه، َحتَّى َغَلَب َعَليِه َخوٌف َشِديٌد ِمَن اهللِ، َوَتاَب ِمن هذا الِفعِل 
َعَليِه َأن  َي�ِجُب  َبعَد ذلَك هذا الِفعَل  َفَعَل  إِْن  ُه  َأنَّ َمَع اهللِ  َوَنَذَر  َتوَبًة َنُصوًحا)125(، 
النَّذِر  َفَبعَد ذلَك  َبينَُهَم،  بَِغرِي إِخاَلٍل  ُمَتَتالًِيا  ًبا  ُمَرتَّ ٍة)126(  َمرَّ َغرَي  َراِجاًل  بِنَفِسِه  حَيِجَّ 
ُه  أِلَنَّ امَلذُكوِر؛  بِالنَّذِر  الِقَياِم  َعىل  َقاِدٍر  َغرُي  َوُهَو  َلكن  بِاختَِياِرِه،  ِمنُه  الِفعُل  َوَقَع 
ُه َرُجٌل َضِعيُف املَِزاِج،  ؛ أِلَنَّ ٍر َعظِيٍم َنفَسايِنٍّ بِالنِّسَبِة إَِليِه اَل ُيمِكُن الِقَياُم بِِه إاِلَّ برَِضَ
ُه إِْن َمَشى َعىل الَوجِه  وَرِة َأنَّ ُ ُه َيعَلُم بِالرضَّ بَِحيُث اَل َيقِدُر َعىل امَليِش َكَم َينَبِغي، َوَأنَّ
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ٍة َقِليَلٍة،  امَلنُذوِر َيُموُت يف الطَِّريِق، َأو ُيَؤدِّي)127( ذلَك إىِل َمَرٍض َيُموُت َبعَدُه بُِمدَّ
َفَهل َي�ِجُب الِقَياُم بِالنَّذِر امَلذُكوِر َأم اَل؟ َوإِذا مَل َيقِدر بِنَفِسِه َعىل ذلَك، َأجَيُوُز)128( َأن 
ُيويَصِ بَِأن َي�ِحجَّ َعنُه َولِيُُّه َبعَدُه، َأو َي�ِحجَّ َعنُه َغرُيُه ِمن َمالِِه، َأم اَل؟ َأفتِنَا يف ذلَك 

َل َبَقاَك. اًل ُمَبيِّنًا، َأَداَم اهللُ َفضَلَك، َوَطوَّ ُمَفصِّ

اجَلَواُب: اَل جَيُِب يَشٌء ِمن ذلَك، َبل جَيُِب التَّوَبُة َتوَبًة َنُصوًحا َوُتقَبُل َتوَبُتُه)129(.

ِر)130(. ٌد بُن امُلَطهَّ َوَكَتَب حُمَمَّ

َواِط يف َنَاِر َشهِر َرَمَضاَن[ اَرِة الليِّ ]امَلسَأَلُة الثَّالَِثَة َعرَشَة: الَقوُل يف َكفَّ

بِالنََّهاِر  َرَمَضاَن  يف  بُِغاَلٍم  اَلَط  َرُجٍل  يف  ظِلُُّه-  ُمدَّ  َوَشيِخنَا-  َمواَلَنا  َقوُل  َما 
َتقِديِر  َوَعىل  َواِحَدٌة،  اَرٌة  َكفَّ َيُكوُن  َأم  اجلَمِع)131(،  اَرُة  َكفَّ َعَليِه  َيُكوُن  َهل  َعاِمًدا، 
اَرِة اجلَمِع، َفإَِذا َصاَم  نًا ِمن َكفَّ ُجُل ُمَتَمكِّ اَرُة اجلَمِع َواَل َيُكوُن الرَّ َأْن َيُكوَن َعَليِه َكفَّ
اَرَتاِن  َشهَريِن ُمَتَتابَِعنِي َوَتاَب َتوَبًة َنُصوًحا َواسَتغَفَر اهللَ َتَعاىَل، َهل َتسُقُط ِمنُه الَكفَّ

األُْخَرَياِن َأم اَل؟ َأفتِنَا َمأُجوًرا.

ن ِمَن الِعْتِق َواإِلطَعاِم،  اَرُة اجلَمِع)132(، َوإِذا ملَ َيَتَمكَّ اجَلَواُب: َنَعم، جَيُِب َعَليِه َكفَّ
وِم، َفَعَلُه، َواسَتغَفَر اهللَ َتَعاىَل، َوَأْجَزَأُه. َن َمَع الصَّ َومَتَكَّ

ِر)133(. ٌد بُن امُلَطهَّ َوَكَتَبُه حُمَمَّ

]الـ[ـَفائَِدُة ]األُوىَل[)134(

اَلِة، َأو َترًكا حَمًْضا: َكرُشِب  ا َأْن َيُكوَن فِعاًل حَمًْضا: َكالصَّ : إِمَّ ِعيُّ ال�ُحكُم الرشَّ
َفالِفعُل  وِم،  َكالصَّ َكالِفعِل:  َترًكا  َأو  النََّجاَسِة،  َكإَِزاَلِة  ِك:  َكالرَّ فِعاًل  َأو  اخلَمِر، 
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ُك َكالِفعِل َيفَتِقَراِن إىِل النِّيَِّة، َوالِقسَمِن األَِخرَياِن اَل َيفَتِقَراِن إَِليَها. امَلحُض َوالرَّ

ا  َأَحَدمُهَ َأو  َترًكا  َأو  َيُكوَن فِعاًل  َأن  ِعيُّ ال خيلو ِمن  وبَِوجٍه آَخَر: احلُكُم الرشَّ
َنا،  َكالزِّ َكذلَك)135(  َوَترٌك  اَلِة،  َكالصَّ حَمٌض  فِعٌل  َأرَبَعٌة:  إًِذا  َفاألَقَساُم  َكاآلَخِر، 
ابُِع َيفَتِقَراِن إىِل  ُل َوالرَّ وِم، َفاأَلوَّ َوفِعٌل َكالتَّ�رِك َكَغسِل اخلبث)136(، َوَعكُسُه َكالصَّ

النِّ��يَِّة ُدوَن الَباِقنَي.

]الَفائَِدُة الثَّانَِيُة[)137(

)138( ظِلُّه: ِمن إمالِئِه ُمدَّ

�]�ْت[ ِمنُه النِّيَُّة، َوجَيُِب  الَّذي َيُكوُن َواِقًفا يف امَلشَعِر َلياًل إِْن َنَوى الُوُجوَب َصحَّ
الثَّاين،  الَفجُر  َوَطَلَع  لُِوُجوبِِه  َلياًل  َنَوى  َوإِذا)139(  مِس،  إىِل ُطُلوِع الشَّ امَلكُث  َعَليِه 

 

اَل ُبدَّ ِمن نِيٍَّة ُأخَرى، َواَل جتزي النِّيَُّة َلياًل َعن النِّيَِّة َبعَد ُطُلوِع الَفجِر الثَّاين.

َوَفاِئَدُة  َمأُثوًما،  َيُكن  َل�م  َلياًل  النِّيََّة  َتَرَك  َوإِن  لُِوُجوبِِه،  َلياًل  َينِوي  َوَقاَل)140(: 
النِّيَِّة َلياًل الثََّواُب، َفاَل ُبدَّ ِمن جَتِديِدَها ِعنَد ُطُلوِع الَفجِر الثَّاين.

الًّ َفُبدَنٌة َأو َبَقَرٌة َأو َشاٌة، َفإِن  ُه: َوَلو َجاَمَع َأَمَتُه امُلْحِرَمَة بِإِذنِِه حُمِ َوَقاَل ُمدَّ ظِلُّ
اِة ُم�َخيَّ�ٌر يف َموِضَعنِي: َعَجَز َفَشاٌة َأو َصوٌم، َفَهذا يف الشَّ

اِة )َكاَن ُم�َخيَّ�ًرا َبنَي الثَّاَلِث ِخَصاٍل: الُبدَنِة  أ. إِذا َقَدَر َعىل الُبدَنِة َوالَبَقَرِة َوالشَّ
اِة()141(. َوالَبَقَرِة َوالشَّ

َبنَي  ُم�َخيَّ�ًرا  َيُكوُن  ُه  َفإِنَّ اِة،  الشَّ َوَيقِدُر َعىل  َوالَبَقَرِة،  الُبدَنِة  َيعَجَز َعن  َأن  ب. 
وِم. اِة َوالصَّ الشَّ
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]الَفائَِدُة الثَّالَِثُة[)142(

يِن،  ِة َواحلَقِّ َوالدِّ ِمن إِماَلِء امَلوىَل األَعَظِم ُسلَطاِن الُعَلَمِء َوامُلجَتِهِديَن، َفخِر املِلَّ
ِر -َأَداَم اهللُ َفضَلُه- ُمَشاَفَهًة)143(: ابِن امُلَطهَّ

َة واِحًدا  َواألَِئمَّ َوالنَّبِيَّ  لبِيََّة  َوالسَّ الثُُّبوتِيََّة  َوِصَفاتِِه  َتَعاىَل  اهللَ  َيعِرِف  مَل  َمن  ُكلُّ 
الدليل)145( َعىل ُكلِّ َمطَلٍب  ل وهو  لِيِل املفصَّ بِالدَّ   َعرَشَ الثَّاين  إىِل  َواِحًدا)144( 
احلَجِّ  َوَأفَعاَل  وَطَها  َورُشُ اَلِة  الصَّ َواِجَب  َيعِرْف  َومَل  امَلَساِئِل،  هِذِه  ِمن  َمطَلٍب 
َأو  َأَجاَب،  ُسِئَل)147(  إِذا  بَِحيُث  َيُكوَن  َأْن  َوُهَو  إمَِجاالً،  َوَكيِفيَّاتِ�ِهم)146(  َوالُعمَرِة 
ُه َواَل إِْحَراُمُه البتََّة)148(، َوَلو َعَرَف  َتفِصياًل بَِحيُث َيسَتحرِضُ اأَلفَعاَل َل�م َيِصحَّ َحجُّ
َواِجَباتِِه  الطََّواِف  َقبَل  َم  َتَعلَّ ُثمَّ  َأحَرَم،  ُثمَّ  اإِلحَراَم،  َفَعَل  َها  ُكلَّ َوَواِجَباتِِه  اإِلحَراَم 
َوالُعمَرِة  احلَجِّ  َأفَعاِل  آِخ��ِر)149(  إىِل  عَي  السَّ َوَكَذا  َطاَف،  ُثمَّ  َوَكيِفيَّاتِِه،  َوَأفَعاَلُه 
َواِجَباِت  ِل  األَوَّ يف  َيعِرَف  َأن  ُط  ُيشَرَ َواَل  َوُعمَرُته)151(،  ُه)150(  َحجُّ َوَصحَّ  َأجَزاُه 
َها ُدفَعًة، َبل َلو َعَرَف َواِجَباِت اإِلحَراِم اَل َغرْي، َوَأحَرَم، ُثمَّ َبعَد  احلَجِّ َوالُعمَرِة ُكلَّ
عي،  َم َواِجَباِت السَّ َم َواِجَباِت الطََّواِف َفَطاَف، ُثمَّ َبعَد)152( ذلَك َتَعلَّ اإِلحَراِم َتَعلَّ
، ُثمَّ  ، َوَهَكذا يف إِحَراِم احلَجِّ َ َم َواِجَباِت التَّقِصرِي َوَقرصَّ َوَسَعى، ُثمَّ َبعَد ذلَك َتَعلَّ
َم َواِجَباِت الُوُقوِف  َم َواِجَباِت َعَرَفَة َوَوَقَف، ُثمَّ َبعَد ذلَك َتَعلَّ َبعَد إِحَراِم احلَجِّ َتَعلَّ
ُه َوُعمَرُتُه، َوَلو اعَتَمَد  بِامَلشَعِر َوَوَقَف، َوَهَكذا إىِل آِخِر احلَجِّ َوالُعمَرِة، َصحَّ َحجُّ
هذا الَّذي ُيِريُد َأْن حَيُجَّ َعىل ُمَتاَبَعِة َفِقيٍه)153( يف َج�ِميِع َأفَعالِِه ِمن َغي�ِر َأْن َيعِرَفَها 
ُه َواَل ُعمَرُتُه،  َقبَل َأْن َيرَشَع يف الِفعِل َكَم َذَكرُت، مَل َينَعِقْد إِحَراُمُه، َواَل َيِصحُّ َحجُّ

َواِب)154(. اِئِط، َواهللُ َأعَلُم بِالصَّ َ َوإِن َكاَن الَفِقيُه َجاِمَع الرشَّ
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هوام�ص البحث

)1( جممع اآلداب: 134-133/3.
)2( بحار األنوار: 196-195/104.

)3( مستدرك الذريعة: 369-368/1.
)4( جمالس املؤمنني: 362/2.

)5( نقد الرجال: 183/4.
)6( أمل اآلمل: 261/2.
)7( مقابس االنوار: 13.

)8( روضات اجلنَّات: 330/6.

)9( روضات اجلنَّات: 337/6.
)10( ُينَظر: رياض العلمء: 218/2، وروضات اجلنَّات: 377/2، وأعيان الشيعة: 273/6، تفسري 

مة التحقيق، ونصُّ النصوص: 146. املحيط األعظم: 47/1 مقدِّ
)11( نصُّ النصوص: 534.

)12( ُينَظر: معجم البلدان: 13/4.
)13( ُينَظر: نصُّ النصوص: 112، 256.

)14( ُينَظر: املحيط األعظم: 28-29، وتصّوف الشيعة: 52-51.

)15( ُينَظر: املحيط األعظم: 28-33، وتصّوف الشيعة: 56-55.
)16( تصّوف الشيعة: 58-57.

)17( املحيط األعظم: 47.
)18( ُينَظر: تصّوف الشيعة: 60-58.

)19( املحيط األعظم: 28.

)20( املحيط األعظم: 29.
)21( جمال��س املؤمن��ني: 52/2، ورياض العل��مء: 218/2-225، وروض��ات اجلنَّات: 377/2، 

وطبقات أعالم الشيعة: 66.
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)22( رياض العلمء: 225-218/2.

)23( رياض العلمء: 225-218/2.
)24( روضات اجلنَّات: 377/2.
)25( ُينَظر: العرفان الشيعّي: 44.

)26( ُينَظر: الذريعة: 17/6.
)27( ُينَظر: الصلة بني التصّوف والتشّيع: 428.

)28( ُينَظ��ر: تكمل��ة أم��ل اآلم��ل: 463/4، والذريع��ة: 345/20، وال��راث العرب���ّي املخطوط: 
198/1، وفهرس دنا: 251/1، وفهرس فنخا: 793/1.

)29( ُينَظر: فهرس فنخا: 794-793/1.
رة هذه النُّس��خة مشكوًرا األخ الباحث ميثم سويدان احِلمرَيّي. وهي تقُع ضمن  دنا بُمَصوَّ وقد زوَّ  
جمم��وٍع، ج��اَء يف الصحيَفِة األُوىل ِمنه َمس���َرٌد لعناوين الرس��ائل التي احتواها، وهو بخطِّ الس��يِّد 
قة،  اآلمّل، وكان عنوان هذه الرس��الة هو الثاين بعد املسائل املدنيَّات، لكنَّه َعنَوهَنا ب�)املسائل املتفرِّ
قني ُذِك��رت يف )فنخا:  ( أيًض��ا لفخر املحقِّ للش��يخ فخر الدين، ُم��دَّ ظِلُّه(، وبعَده )مناس��ك احلجِّ
587/12(. وهذه النس��خة من املس��ائل اآلمليَّ��ات مل ُتذَكر يف )فنخ��ا: 298/29( ِضمن عنوان 
ق��ة(، وإنَّم ُذِك��َرت يف )فنخا: 793/1( بعنوان )أجوبة مس��ائل اآلمّل = املس��ائل  )املس��ائل املتفرِّ

قني- خمطوط. اآلمليَّات(. ُينَظر: اجلامُع املبني ملِا َوصَل إلينا ِمن إجازات فخر املحقِّ
)30( يف )ب(: )59( كذا، والصواب 759ه��.

)31( )الب��اب احلادي عرش( يف الكالم، هو آخر أبواب )منهاج الصالح يف خمترص املصباح(، آلية اهلل 
فه الش��يخ الطوّس، وترتيبه  د ملؤلِّ ّ )ت 726ه�(، فإنَّه بعد اختصاره مصباح املتهجِّ مة احِللِّ العالَّ
ة املكلَّفني  د القوهدّي، أضاف إليه ما ال بدَّ منه لعامَّ د بن حممَّ عىل عرشة أبواب بالتمس الوزير حممَّ
��ة املكلفني من  م��ن مس��ائل أصول الدي��ن، وجعل عنوانه )الباب احل��ادي عرش فيم جيب عىل عامَّ

معرفة أصول الدين(. الذريعة: 5/3. 
)32( إش��ارة إىل العدل؛ ألنَّ العدَل من الصفات الثبوتيَّة الفعليَّة، والبعض اآلخر يقول: ذاتيَّة؛ لذلك 

.أخرجها
ة(، وهو تصحيف. )33( يف )ب(: )البنوَّ

)34( ال بدَّ من محل اجلهل عىل التقصريّي دون القصورّي، أي بلحاظ استحقاق العقاب الدائم، وهنا 
ال بدَّ من التفصيل الذي أرشنا إليه يف القصورّي والتقصريّي.

)35( رشح الباب احلادي عرش: 21-17.
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)36( ال بدَّ من قصده يف )حدِّ الدليل( هو مقدار الدليل، أي: هل ال بدَّ أن يكون الدليل ُمورًثا لليقني، 
ن بثبوت  ، واليقني باملعنى األعمِّ أن يتيقَّ د الظنِّ ، أو يكفي جمرَّ سواء أكان باملعنى األعمِّ أم األخصِّ

املحمول للموضوع.
وكذلك اس��تحالة انفكاك املحمول ع��ن املوضوع، مثاله: اهلل تعاىل موج��ود، هنا عندنا يقني. هل   

يشرط أن ال ينفكَّ الوجود عن املوىل أو ال؟
)37( الدليل أعمُّ من الربهان، والدليُل يشمل كلَّ ما يدلُّ عىل املطلوب، سواء أكان برهانيًّا أو فلسفيًّا 

أو...
ا الربهان: فهو خصوص االستدالل املنطقّي، بحسب ما ُذكر يف املنطق. أمَّ  

)38( ُينَظر: أجوبة املسائل املهنَّائيَّة )املدنيَّات(: 55-54، 100.
)39( مل ترد يف )ب(: )هذا(.

)40( أي: ال بدَّ من الوصول لليقني واجلزم.
ليَّات. 2. الفطريَّات. 3. احلدس��يَّات.  مات الس��تَّة، ك��م ذكرها علمء املنطق: 1. األوَّ )41( وهي املقدِّ
4.املتوات��رات. 5. التجريبيَّات. 6. املش��اهدات، يف قب��ال اليقينيَّات: املظنونات، واملش��هورات، 

والومهيَّات، واملقبوالت واملسلَّمت واملشبَّهات واملخيَّالت.
)42( ملاذا نحتاج إىل الدليل العقل�ّي يف إثبات وجود اهلل تعاىل، وال يكفي الدليل النقل�ّي؟

اجل��واب: ال يمكن االكتفاء بالدلي��ل النقّل يف إثبات وجود اهلل تعاىل؛ لل��زوم حمذور الدور، وهو   
��ف وجود اليشء عىل نفس��ه، ويف ضوء هذا: كلُّ عقيدٍة ال يل��زم منها حمذور الدور ُيكتفى فيها  توقَّ

بالدليل النقّل.
مني، وخري مثال  )43( أي: عبادت��ه باطلة، وجيُب عليه القضاُء- كم أف��اد-، وهذا خالٌف بني املتقدِّ

هو نيَّة اجلزم بالنيَّة من عدمها.
)44( مل ترد يف )ب(: )موالنا(.

)45( مفروض السؤال: لو ُوِجد إنسان بعيد الفهم، كثري البالدة، هل جيوز أن يعتقد أنَّ اهلل تعاىل خلقه 
عىل هذه احلالة أو ال جيوز، أو أنَّ هذا األمر مرتبط بعوامل أخرى؟ مل جُيِب عىل هذا السؤال.

اجل��واب: يمك��ن أن ُيقال: إنَّ اهلل تع��اىل خلق الناس خمتلفني يف االس��تعدادات، أو يقال: إنَّ هناك   
عوامل أخرى مؤثِّرة، واحلكمة من ذلك هو االبتالء.

ة  )46( ُيفهم من كالم الس��ائل أنَّه ال يوجد تعارض بني النقصان وبني وجود الفطرة التي ذكرهتا األدلَّ
��ه ُيقال: ال تعارض بينه��م- أي: بني نقصان  النقليَّ��ة، وب��م أنَّ الفخر مل جيب عن هذا الس��ؤال؛ فإنَّ

ق إحدامها من دون  العقل ووجود الفطرة- فهم مقوَلتان منفصَلتان، يمكن أن نحقِّ
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األخرى، ومعه يمكن اجتمع نقصان العقل مع وجود الفطرة التي توِصل للكمالت.  
ا، ولكنَّه كان ال يؤمن باهلل تعاىل؛ لعدم وجود الفطرة الس��ليمة  ؛ لو كان العقل تامًّ واإلش��كال ُيَردُّ  

عنده، وكون الشخص ناقص العقل، ال َيلزم منه عدم الفطرة أو نقصاهنا.
ة، ال��ذي الزم��ه الوصول إىل  نع��م، الفط��رة ال تعم��ل م��ع نقصان العق��ل بصورة صحيح��ة وتامَّ  

الكمالت.
)47( سورة الروم، اآلية: 30.

)48( كذا يف األصل، وهي زائدة.
)49( ُينَظر: األمال للطوس�ّي: 660، أعيان الشيعة: 303/1.

)50( يف األصل: )ال يقي( بالقاف، والصواب ما أثبتناه.
)51( أي: حَماَلًّ لإلشكال، ولبُّ اجلواب: والتفضيل غري واجٍب عىل املوىل.

.52( تذييل يف )ب(: نقلته من خطِّه(
)53( مل ترد يف )ب(: )موالنا(.
)54( سورة النساء، اآلية: 98.

)55( يف )ب(: )بعضهم عىل بعض(.
)56( يف األصل: )الذين(، والصواب ما أثبتناه.

)57( األصل هو اش��راك األحكام وتس��اويا بني مجيع املكلَّفني، ولكن هناك استثناء لبعض املكلَّفني 
ع��ن بعضهم اآلخر، كوجوب اجلهاد عىل الرج��ال، طبًعا هذا من غري ختلُّف موضوع احلكم، فإنَّه 
ق احلكم عند بعض املكلَّفني، كمن يس��تطيع احلجَّ دون بقيَّة املكلَّفني، ولكنَّ السؤال ناظر  قد يتحقَّ

ة، تشمل العامل واجلاهل، والرجل واملرأة. إىل أصل ترشيع األحكام، وهي عامَّ
.58( تذييل يف )ب(: نقلته من خطِّه(

)59( هذا ما ذهب إليه املشهور من فقهائنا.
)60( هذا ليس بواجٍب عىل رأي علمئنا املعارصين، وإن كان جائًزا، بل هو موافق لالحتياط؛ ألنَّ به 

ته جزًما، واالحتياط حسن عىل كلِّ حاٍل، إالَّ أن يلزم منه العس واحلرج. براءة ذمَّ
.61( يف )ب( تذييل: نقلته من خطِّه(

)62( مل ترد يف )ب(: )أم ال(.
ا إذا كان طالب علٍم؛ فُيشرط أن يكون طلبه للعلم واجًبا  نًا، أمَّ )63( جيوز إن كان فقرًيا رشًعا، ومتديِّ

ا إذا ُأعطي من حقِّ اإلمام؛ فُيشرط أن يؤدِّي خدمة دينيَّة. ادة، أمَّ عينيًّا لُيعطى ِمن حقِّ السَّ
.64( يف )ب( تذييل: نقلته من خطِّه(
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)65( ُيستظهر من هذا الكالم َأنَّه فقي�ٌر، والرشط الثاين جيب أن يكون متديِّن.
.66( يف )ب( تذييل: نقلته من خطِّه(

. )67( ال ُيوجد عندنا مُخس غري واجٍب، وإنَّم هو قيٌد توضيحيٌّ
.68( يف )ب( تذييل: نقلته من خطِّه(

)69( يف )ب( زيادة: )وسيِّدنا(.
)70( يف )ب(: زيادة )بذلك(.

)71( يف )ب( مل ترد: )هبذا(.
ًفا. )72( يف األصل: )عرضه( مصحَّ

)73( يف )ب(: )نعم(.
ة. )74( الفعل نفسه ال إشكاَل فيه عىل رأي املشهور، ولكن لعلَّه أدخل يف ذلك العناوين الثانويَّ

.75( يف )ب( تذييل: نقلته من خطِّه(
)76( يف )ب(: )حمبَّته املكلَّفني(.

ل. )77( التفسري األوَّ
)78( يف )ب(: )غلبت(.

)79( التفسري عىل ِكاَل التقديَرين واحد.
)80( التفسري الثاين.

)81( سورة املائدة: 54.
)82( يف )ب(: )متابع(.

)83( أي: املسلمني.
)84( مل ترد يف )ب(.

)85( سورة آل عمران، اآلية: 31.
)86( امُلغال: الذي ُيثبِت بعَض صفات اهلل تعاىل لبعض البرش.

)87( الروضة يف فضائل أمري املؤمنني: 28، وهنج احلقِّ وكشف الصدق: 259.
ا الثانية: فهي األصيلة. مة لألوىل، وأمَّ )88( هذه مقدِّ

مالحظة: مل يكن الس��ؤال عن املحبَّة، بم هو خالقهم وواجدهم، بل بم هم عباده املطيعون له، أي   
بالنظر إىل أفعاله، ال بالنظر إىل أصل خلقته، وإالَّ هذا املعنى ال إش��كال يف كونه راجع إىل حبِّ اهلل 

تعاىل، لذاته وفعله.
)89( كذا يف األصل، ولعلَّ املراد: ِمن عظيم املسائل.
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)90( يف )ب( زيادة: التي.
ة اخلالية من  د طريق لتحصيل املنافع اآلخرويَّ ة؛ فإنَّ�ها- أي الدنيويَّة- جمرَّ )91( أي: ال املناف��ع الدنيويَّ

املنغِّصات.
)92( يف األصل: )مرابتها(، والصواب ما أثبتناه.

)93( الظاهر أنَّ مراده ممّا ذكره هو أثر للمحبَّة، وليس املحبَّة نفسها، فإنَّ أثر حبِّه هو طاعته، ولو سلَّمنا 
أنَّه طاعة؛ فالطاعة ال ختتصُّ بم ذكره، بل يمكن أن تكون الطاعة ألجل دخول اجلنَّة واالبتعاد عن 
الن��ار، ك��م دلَّت عىل ذلك بع��ض الروايات، إذ روي ع��ن أيب عبد اهلل ق��ال: »إنَّ العباد ثالثة: 
ق��وٌم عبدوا اهلل خوًفا؛ فتلك عبادة العبيد، وقوٌم عب��دوا اهلل تبارك وتعاىل طلب الثواب؛ فتلك 
 عب��ادة األج��راء، وقوٌم عبدوا اهلل ُحبًّا له؛ فتلك عبادة األح��رار، وهي أفضل العبادة«. الكايف: 

.84/2
د عبده: 53/4. وبلفٍظ مقارٍب عن أمري املؤمنني. ُينَظر: رشح هنج البالغة، للشيخ حممَّ  

)94( يف )ب(: )عقاب(.
)95( مائة كلمة ألمري املؤمنني: 219، وبحار األنوار: 1/41.

)96( يف )ب(: )جيز(.
ق ال ُبدَّ أن يكون معصوًما. )97( يستلزم من ذلك أنَّ املطاع واملصدَّ

ق؛ فلذلك كانوا مذمومني. )98( وهذا ما مل يتحقَّ
)99( أي: امليل القلبّي.

)100( أي: الطاعة.
)101( يف )ب(: )وهم يطيعوا(، وهو حتريف.

.102( يف )ب( تذييل: نقلته من خطِّه(
)103( يف )ب(: )شيخنا وموالنا(.

 ،ا عىل رأي املرجع األعىل ة واحدة، أمَّ )104( هذا عىل رأيه املبارك، أنَّ الصالة واجبٌة يف العمر مرَّ
ة واحدة. فهي مستحبَّة يف العمر مرَّ

ه: »ما  قني نفس��ه حني ُس��ئل بم نصُّ )105( وهذا يتعارض مع ما يف أجوبة املس��ائل املهنَّائيَّة لفخر املحقِّ
يقول س��يِّدنا يف مجاعة.. يقولون ال ُيفَصل بني النبّي وآله ب�)عىل(، مع أنَّ النُّحاة ذكروا أنَّ العطف 
عىل الضمري املخفوض بغري إعادة اخلافض ضعيف، فهل ورد يف هذا أمٌر خمصوص خيالف ما نصَّ 

عليه النحاة، أم ألصحابنا وجه؟
اجلــواب: ال وج��ه هلذا القول، بل الق��ول ما قاله النُّحاة، ولو اتباع النقل م��ا جاز إالَّ بإعادة حرف   
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اخلافض، عىل أنَّه قد ورد يف كثري من األدعية عنهم«. أجوبة املس��ائل املهنَّائيَّة: 172، مس��ألة 
رقم 23.

 مة املجلّي )ت 1110ه�(: اعلم أنَّه اش��تهر بني الشيعة عدم جواز الفصل بني النبّي قال العالَّ  
]وآله[ ب�)عىل( ما اش��تهر بينهم من رواية غري معلوم اإلس��ناد: »من فصل بيني وبني آل بعىل مل ينل 
ش��فاعتي«، ومل يثب��ت عندنا هذا اخل��رب، ومل أره يف كُتبنا، وُيروى عن الش��يخ البهائّي أنَّه من أخبار 
اإلسمعيليَّة، لكن مل أجد يف الدعوات املأثورة عن أرباب العصمة الفصل هبا إالَّ نادًرا، ولعل تركه 

أحوطه. مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول: 112-111/12.
وق��ال الس��يُِّد عّل خان امل��ديّن )ت 1120ه�(: ما زعم��ه بعضهم من أنَّ الش��يعة تلتزم عدم إعادة   
اخلاف��ض، وهو )ع��ىل(، يف مثل هذه العبارة، حلديث يأثرونه وهو: »م��ن فصل بيني وبني آل بعىل 
فق��د جفاين«، فزعٌم حمٌض ال عني له وال أثر، إذ ال تعرف الش��يعة هذا اخل��رب، ومل ترد به رواية من 
 طرقه��م، بل ومل ُيذكر وال منقطًعا يف يشٍء من كتبه��م، كيف واألدعية املأثورة عن أهل البيت
مش��حونة بإع��ادة اخلافض يف مث��ل ذلك. رياض الس��الكني يف رشح صحيفة س��يِّد الس��اجدين: 

.427/1
ُث النورّي يف مستدرك الوسائل هذا النّص عن جواب الفخر هذا. )356/5(. )106( ونقل املحدِّ

)107( ب��م أنَّ هذا النقل غري ثابت؛ فيِصحُّ أن نق��ول بالصالة وغري الصالة بإضافة )عىل(، أي يمكن 
د(. أن ُيقال: )وعىل آل حممَّ

)108( ما هو الفرق بني اآلل واألهل؟
ا )اآلل( إذا ُأضيفت إىل  اجلواب: )األهل( إذا ُأضيفت إىل الرجل فمعناها )أتباعه وأهل ملَّته(، وأمَّ  
الرجل فمعناها )َمن ينتس��بون إليه قرابًة(، وقد كثر اس��تعملنا يف أهل بيت الرجل، فاملراد من يتَّبع 
الرجل، ولو رجعنا إىل الروايات نجد أنَّ اآلل واألهل مس��تعَمالن مًعا يف أهل البيت، كقول 
ة:  ة. ُينَظر: الفروق اللغويَّ الرس��ول: »هؤالء أهل بيتي«، وقد ذكرت ذلك جلُّ املصادر اللغويَّ

84، لسان العرب: 38/11، وغريها.
.109( يف )ب( تذييل: نقلته من خطِّه(

)110( يف )ب( زيادة: )ذلك(.
ل، ويوجد فرق ب��ني كلمَتي )أمني( يف اآلية املباركة  )111( ه��ذه إجابة عن الس��ؤال الثاين وليس األوَّ
وبني كلمة )آمني( الواردة يف الس��ؤال، والذي وقع فيه الكالم هو )آمني( صاحبة األلف املمدودة 
ال األوىل، والفرق بينهم يف املعنى، ف�)آمني( بمعنى: )اس��تجب(، و)أمني( أي ال خيون، وبناًء عىل 
ه��ذا ال يص��حُّ أن يقال: إنَّ كلمة )آم��ني( موجودة يف الق��رآن، إالَّ أْن يقصد امل��ادة األصليَّة لقول 
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)آمني(، فإن كان يقصد املادة، فموجودة بالكتاب العزيز.
يق��ول املرج��ُع السيس��تايّن: نعم، ق��ول )آمني( مبط��ل للصالة ع��ىل األحوط لزوًم��ا. منهاج   

الصاحلني: 221/1.
)112( سورة التكوير، اآلية: 21.

)113( جاء رسُم الكلمة يف األصل بلفظ )املنقشة(، ويف )ب(: النقشة.
د بن أمحد الكيش���ّي  )114( يف )ب(: )الكتبي(، وهو تصحيف؛ إذ املقصود به هو: ش��مس الدين حممَّ
ة، تويفِّ يف شرياز  ّ ِمن العامَّ مة احِللِّ س باملدرسة النظاميَّة ببغداد، وهو من شيوخ العالَّ القريّش املدرِّ
س��نة )695ه�(. ُينَظر: اإلجازة الكب��رية لبني زهرة: 32، وتاريخ اإلس��الم: 194/52، والوايف 

بالوفيات: 100/2.
)115( ه��و حيي��ى بن أمحد بن حييى بن س��عيد اهلذّل، اإلم��ام العاّلمة الورع القدوة، َذَك��ر تلميُذه ابُن 
��ه كان جامًعا لفنون العلم: األدبيَّة والفقهيَّة واألصوليَّة، وكان أورع الفضالء وأزهدهم،  داوود أنَّ
ل��ه تصانيف جامعة للفوائ��د، منها كتاب اجلام��ع للرشائع يف الفقه، وكت��اب )املدخل( يف أصول 
ة س��نة 690. ُينَظر: رجال اب��ن داوود: 372، وأمل اآلمل:  الفق��ه، وغري ذلك. مات يف ذي احلجَّ

91، وجامع الرواة: 325/2.
ق يف )أ(، فأمتمنا ما بقي من املس��ائل اعتمًدا عىل النس��خة  )116( ما بعد هذه الكلمة إىل آخر الورقة ممزَّ

)ب(.
)117( قوله )ال جيوز(: ليست حكًم�ا رشعيًّا، إذ ال مستند فيه، وإنَّم هي عن املناطقة، ال جيوز استعمهلا 

يف جمال الفقه إالَّ مع القرينة، ويراد هبا هنا لفظة )آمني( تستعمل يف الدعاء أو القرآن.
يتم وفهمتم ذلك، فنقول.. . )118( كذا، ولعلَّه: )إذا لقيتم(، أي إذا تلقَّ

)119( يف األصل )أهدانا(، والصواب ما أثبتناه.
)120( كان )أمني(.

)121( وكذا )أبطل( عىل وزن أفعل.
)122( يف األصل: )كل معنية(، والصواب ما أثبتناه.

.123( جاء يف ذيِل املسألة: نقلُتُه ِمن خطِّه(
)124( يف األصل: )ويستقر(، والصواب ما أثبتناه.

)125( رواية أو حديث عن التوبة.
ة. اٍت(، وهو تصحيف، بمعنى أكثر من مرَّ )126( يف األصل كذا: )غري مرَّ

)127( كذا يف األصل: )يودي(، والصواب ما أثبتناه.
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)128( كذا يف األصل: )جيوز(، والصواب ما أثبتناه.
 ، )129( يشرط يف متعلَّق النذر أن يكون راجًحا رشًعا حني العمل، بأن يكون طاعة هلل تعاىل، كاحلجِّ
يشرط أن يكون مقدوًرا له، فلو كان عاجًزا عنه يف وقته، يف ما لو كان له وقت خاص، أو يف ما لو 

كان النذر مطلًقا، ولو فرض طرأ العجز عليه.
.130( يف )ب( تذييل: نقلته من خطِّه(

)131( يف األص��ل )اجلمي��ع(، والصواب ما أثبتناه، وامل��راد بكّفارة اجلمع: صوم ش��هَرين متعاقَبني، 
وإطعام ستِّني مسكني، وعتق رقبة.

)132( األح��وط األوىل يف اإلفطار عىل احل��رام- كاللواط- اجلمع يف التكفري بني اخلصال الثالث مع 
، ومع العجز عنهنَّ مجيًعا،  ا يف العجز عن اخلصال الثالث، فيأيت باملمكن منهنَّ ، وأمَّ ن منهنَّ التمكُّ
ق بم يطيق، ومع التعسُّ يس��تعني عليه باالس��تغفار، ولكن يلزم عليه التكفري بأحد اخلصال  يتصدَّ

ارات. ن عىل األحوط وجوًبا. املرجع السيستايّن، الكفَّ ا عند التمكُّ ً الثالث، خمريَّ
.133( يف )ب( تذييل: نقلته من خطِّه(

)134( بياُن ذلك: هل تعترب نيَّة القربة يف امتثال األمر والنهي؟
ة: اجلواب: املتعلَّق له أنحاء وصور عدَّ  

أن يكون فعاًل حمًضا، كالصالة، فُتعترب فيه نيَّة القربة.. 1
أن يكون ترًكا حمًضا، كرشب اخلَمر، فال ُتعترب فيه نيَّة القربة.. 2
أن يكون فعاًل كالرك، مثل إزالة النجاسة، فال ُتعترب فيه نيَّة القربة.. 3
أن يكون ترًكا كالفعل، مثل الصوم، فُتعترب فيه نيَّة القربة.. 4

)135( )كذلك( زائدة.
)136( يف )ب(: )اجلنب( وهو تصحيف.

ل: )137( بياُن ذلك: النوع األوَّ
* هل تصحُّ نيَّة الوقوف يف املشَعر قبل وقته الذي هو بني الطلوَعني؟  

اجلواب: تصحُّ النيَّة، وجيب عليه املكث حتَّى طلوع الشمس.  
* هل تكفي النيَّة املبيَّتة من الليل للوقوف بني الطلوَعني؟  

اجلــواب: ال تكفي، وال بدَّ من جتدي��د النيَّة بعد طلوع الفجر الثاين؛ ألنَّ النيَّة من الليل مس��تحبَّة،    
وال جتزي عن النيَّة الواجبة.

النوع الثاين:  
ارُته؟ لٌّ فم كفَّ * إذا أحَرَمت أمُته بإذنه وجامَعها وهو حُمِ  
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اجلواب: إذا كان قادًرا عىل البدنة والبقرة والشاة، فهو خمريَّ بينها.  
وإذا كان قادًرا عىل الشاة فقط، فهو خمريَّ بني الشاة والصوم.  

.) )138( يف )ب(: )دام( بدل )ُمدَّ
)139( يف )ب(: )وإن(.

قني. )140( أي فخر املحقِّ
)141( ما بني القوَسنِي ليس يف )ب(.

)142( بيان ذلك: الفائدة الثالثة:
ة العبادات؟ * هل يعترب اإلسالم يف صحَّ  

اجلواب: نعم يعترب.  
ة العبادات؟ ة االثني عرش يف صحَّ * هل يعترب اإليمن باألئمَّ  

اجلواب: نعم يعترب.  
* هل يعترب العلم التفصيّل بواجبات احلجِّ كّلها دفعة واحدة قبل الرشوع بأدائها؟  

اجلواب: ال يعترب العلم التفصيّل هبذه الصورة والكيفيَّة، وإنَّم يكفي العلم بأحكام كلِّ واجٍب قبل   
ه. الرشوع فيه عىل حدِّ

، وهكذا س��ائر  فل��و تعلَّم أحكام اإلح��رام فقط؛ صحَّ إحرام��ه، وإن كان جيهل باقي أحكام احلجِّ  
الواجبات.

* هل يكفي متابعة من يريد احلجَّ لفقيه يف أدائه للمناس��ك دون أي معرفة باألحكام قبل الرشوع   
فيها؟

اجلواب: ال يكفي.  
اَم أفضالِه( بدل )فضَله ُمشافهًة(. )143( يف )ب(: )أيَّ

ًة. )144( يف )ب(: وردت )واحًدا( مرَّ
ل وهو الدليل(. )145( ليس يف )ب(: )املفصَّ
)146( يف )ب(: )كيفناهتم(، وهو تصحيف.

)147( كذا، والصواب: ُسِئل.
)148( يف )ب(: )النيَّة(، وهو تصحيف.
)149( يف )ب(: )أجزاء(، وهو حتريف.

ه(. )150( ليس يف )ب(: )حجُّ
)151( يف )ب(: )وعمرة(، وهو تصحيف.
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)152( يف )ب(: )يفوز(، وهو حتريف.
)153( يف )ب(: )متابعته فقيه(.

)154(
تــمَّ العــمــُل عـلـى حتقيــِقــه والتعــليــق علــيـه- بحــمــد اهللِ

ــــِه اجــي َعــــْفـــَو ربيِّ وُحــســـِن تـَـوفــيــِقــِه- بِــَيـــِد الــرَّ
صــــادق الشــيــخ عــبــد النــــبــــّي اخلــويــلــدّي

ــــة الفــيــحــاء، بــتـــاريــــخ 17 فِــي الــِحــلَّ
ل 1440هـ، ربـــــــــــيـــــــــــــــــع األوَّ

الــمـوافـــق 2018/11/25م
ـــــــِه واحلــــــمـــــــــــــُد للّٰ

ربيِّ العـــاَلـمــيـــــن
*******

****
*
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امل�سادر واملراجع
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د جواد كوهري، الطبعة األوىل، طهران، مهر، 1991م.. 8 تصّوف الشيعة، حممَّ
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جام��ع األرسار ومنبع األن��وار: حيدر بن عّل بن حيدر اآلمّل، حتقيق هنري كربان وعثمن حييى، . 11
ط2، انجمن ايرانشناس، فرانسه، 1318 )التاريخ الفارّس(.
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سة، 1403ه�. ة، قّم املقدَّ املرعيّش العامَّ

��د باقر املوس��وّي . 13  روض��ات اجلنَّ��ات يف أح��وال العل��مء والس��ادات: اخلوانس��ارّي، م��ريزا حممَّ
)ت 1313ه�(، نش�ر دار إحياء الراث العريّب ، بريوت، ط1، 2010م.

ري��اض الس��الكني يف رشح صحيف��ة س��يِّد الس��اجدين، الس��يِّد ع��ّل خ��ان امل��ديّن الش��ريازّي . 14
سة النرش اإلسالمّي، قم، ط4،   )ت 1120ه�(، حتقيق السيِّد حُمس��ن احلسينّي األمينّي، نرش مؤسَّ

1415ه�.
رياض العلمء وحياض الفضالء: األصفهايّن، مريزا عبد اهلل بن عيس��ى األفندّي )كان حيًّا س��نة . 15

سة التاريخ العريّب، بريوت، ط1،  1131ه�(، حتقيق السيِّد أمحد احلسينّي األشكورّي، نش�ر مؤسَّ
2010م.
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