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اخلويلدي
حتقيق وتعليق �صادق ال�شيخ عبد النبي
ّ

َّ
ملخ�ص البحث

تنوعت هذه األس��ئلة بني اجلنب��ة الفقه َّية والعقد َّية ،وأجاب الفخ��ر عنها تار ًة عىل
وقد َّ

رأي والده ،وتار ًة عىل رأيه ،وتار ًة عىل املش��هور ،وبعد إمتام األس��ئلة ُختمت املخطوطة
ِ
متنوعة املضان ،من إمالء الفخر نفسه.
بثالث فوائد ِّ
َ
نس��ختَني ،وما يم ِّيز ه��ذه املخطوطة
اعتمدت يف حتقي��ق هذه املخطوطة عىل
وق��د
ُ

وجود إجازة عىل حاشية النسخة (أ) ِّ
اآلميل.
بخط الفخر للس ِّيد
ّ

ختا ًما أتقدَّ م بأس��مى آيات الشكر والعرفان إىل األخ الفاضل الشيخ ميثم سويدان

ِ
در ُه،
احلم�َي�رَ ّي؛ ع�لى ما قام به م��ن مقابلة
ِّ
الن��ص وضبطه وتش��كيله ومراجعته ،فل ّٰل��ه ُّ

وعليه أجر ُه.

موصول إىل ٍّ
ٌ
احلسيني ،والدكتور
كل من جناب الس ِّيد حيدر موسى وتوت
والشكر
ّ
عي��اد محزة الويس��اوي؛ ع�لى ما قدَّ ماه م��ن م ِ
الحظ حتقيق َّي��ة وعلم َّي��ة ،وإدخاهلام بعض
ّ
َّ
َ

خري اجلزاء.
التصويبات عىل البحث ،فجزامها اهلل تعاىل َ

اآلم�لي ،املس��ائل احليدر َّي��ة ،الفقه،
الكل�مات املفتاح َّي��ة :فخ��ر املح ِّقق�ين ،الس�� ِّيد
ّ

العقائد.
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ٍ
َّ
خمطوطة نفيسة ُسميت بـ(أجوبة املسائل احليدر َّية) ملؤ ِّلفها
تتلخص فكرة البحث يف
الشيخ فخر املح ِّققني ابن املطهر ِ
احل يِّ ّل (ت 771هـ) ،وجاءت املخطوطة يف ثالث عرش َة
َّ
اآلميل (ت بعد 794هـ) وفخر املح ِّققني،
مسألة فتوائ َّية ،ما بني أسئلة وأجوبة بني الس ِّيد
ّ

)هـ771 �أجوبة امل�سائل احليدر َّية لفخر املحقِّقني (ت

Abstract
The idea of this research is concerned with the study of
a precious manuscript called (Ajobat Al-Mesaail Al-Haidariya)
(D. 771 AH). The manuscript came in thirteen fatwas(advisory
opinion), Included questions and answers between Sayyid AlAmali (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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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

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

اخلويلدي
حتقيق وتعليق �صادق ال�شيخ عبد النبي
ّ

حل ِّل ّي
ترجمة ال�شيخ فخر املحقِّقني حم َّمد بن احل�سن ابن املط َّهر ا ِ
واحلق
فخر الشيعة ومالذ علامء الرشيعة ،العامل العامل والفاضل الكامل فخر امل َّلة
ِّ

حما ًط��ا بعبارات املدح والثناء ،موس��و ًما ِّ
وعلو
وس��مو املنزلة
بأجل اخلصال والصفات،
ِّ
ِّ
املقام يف العلم والدين.

الفوطي (ت 723ه��ـ) ،فقال« :فخر الدين أبو الفضائل
فمم��ن ذكره معارصه ابن
ّ
َّ
حمم��د بن مجال الدين احلس��ن بن يوس��ف اب��ن املطهر األس��دي ِ
احل يِّ ّل ،الفقي��ه احلكيم
ّ
َّ
َّ
ولـم
األصو ّيل .اش��تغل عىل والده بالفقه واألص��ول ،وبحث املنطق وقرأ أكثر تصانيفه ،اَّ

توج��ه [وال��ده] إىل احلرضة الس��لطان َّية عىل ع��زم اإلمامة كان يف خدمته من س��نة عرش
َّ
وسبعامئة ،وهو كريم األخالق فصيح العبارة مليح اإلشارة ...حرضة والده ،وله ذهن

واهلمة
اجل��م والنفس األب َّية
ح��اد ،وخاطر ن َّقاد ،وفخر الدي��ن ذو الفخر الفخم والعلم
َّ
ِّ

العل َّية ،وحصل بيني وبينه ُأنس ووعدين.)1(»...

األول يف إجازته
ِّ��ي
العاميل املعروف بالش��هيد َّ
حممد بن مك ّ
وذكره تلميذه الش��يخ َّ
ّ

لش��مس الدي��ن ابن نجدة ،ب�ما لفظه « :ومنهم الش��يخ اإلمام س��لطان العل�ماء ،منتهى
حممد ابن الش��يخ
الفض�لاء والنب�لاء  ،خاتم املجتهدين ،فخ��ر امل َّلة والدين  ،أبو طالب َّ

املطهر مدَّ اهلل يف عمره مدًّ ا ،وجع��ل بينه وبني احلادثات
اإلمام الس��عيد مجال الدين ب��ن َّ
سدًّ ا»(.)2
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عيل
والدين  ،الشيخ أيب طالب َّ
حممد بن مجال الدين احلسن بن سديد الدين يوسف بن ّ
ابن املطهر األسدي ِ
احل يِّ ّل ،املعروف بفخر املح ِّققني ،ور َد ِذكره يف أكثر املعاجم الرجال َّية
ّ
َّ

�أجوبة امل�سائل احليدر َّية لفخر املحقِّقني (ت 771هـ)

النييل (ح ًّيا س��نة 777هـ)،
وأثن��ى علي��ه تلميذه اآلخر ،وهو الش��يخ ظهري الدي��ن ّ
يف ط��ي كتاب��ه كافي��ة ذي اإلرب ،رشح خطبة إرش��اد األذهان للعلاَّ مة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  قائلاً :
ِّ
حممد (ق��دَّ س اهلل روحه)،
«ول��ده هذا هو ش��يخنا األعظ��م ،وإمامنا املع َّظم أب��و طالب َّ
كان عظيم القدر ،رفيع املنزلة ،حس��ن األخالق ،كان عىل ٍ
خلق عظي ٍمَّ ،
مهذب النَّفس،
حائزا
متح ِّل ًيا بالعلوم احلقيق َّية ،واملعارف اإلهل َّي��ة ،جام ًعا للفضي َلتَني العلم َّية والعمل َّيةً ،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

للس��عا َدتَني الدنياو َّية واألُخرو َّية ،أوحدَ زمانه يف العلوم الرشع َّية ،حس��ن التقرير ،كثري
كارها للمغالبة ،راغ ًبا يف التحقيق ،راك ًبا حذو التدقيق ،وكان
اإلنصاف ،حم ًّبا للمباحثةً ،

التق��رب إىل الناس،
اهلمة ،ملتز ًم��ا بالدين وقوانينه ،كثري
ُّ
عفي ًف��ا ،رشيف النَّف��س ،عايل َّ
ملتز ًم��ا بأس��باب املو َّدة ،وغلق أب��واب الغيبة ،وكان إذا جرى ملجلس��ه معنى من ذلك،
يقول:

ٍ
ل��س��ان� َ
ام���رئ
�ك ال تُ��ب��دي ب��ه ع����ور َة

����ورات ول��ل��ن ِ
ف��خ��ل��ف� َ
ل��س�� ُن
�ك ع�
ُ
َّ��اس َأ ُ

����دت إل���ي� َ
َ
��ك م��ع��اي� ًب��ا
وع��ي��ن��ك إن أب�
ْ

��ل ي��ا ع��ي��ن��ي ل��ل��ن ِ
ل��ق��و ٍم ف�� ُق ْ
أع�ين
َّ��اس
ُ

عاش تس��عني سنة يف حتصيل العلوم وحتقيقها ،وتدريس��ها وتأليفها ،وكانت حم َّبته

رب ًما غال ًبا مع كثرة التدريس والتصنيف وال ُفتيا ،وكان يصول مع
للعل��م مفرطة ،مل ُي َر مت ِّ
اخلواص ليلاً
وهنارا.
ِّ
ً

ولي��س هلل بمس��تنكر أن جيمع العامل يف واحد ...إىل قوله :قي��ل إنَّه مل يوجد يف العامل

والد ملهم حم َّبة ولده والش��فقة عليه ،وولد مشغوف بمح َّبة والده والتزام طاعته كهذين

َ
رسمها»(.)3
الشيخني
َ
العظيمني املجتهدَ ين مجال الدين وفخر الدين (قدَّ س اهلل َّ
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التسرتي (ت 1019هـ) ،فقال «:فخر آل املطهر ،واخلال
وترجم له القايض نور اهلل
ّ

علو الفهم
حمر ًرا
نحريرا يف العلوم العقل َّية والنقل َّية ،ويف ِّ
ً
يف مجال والده العامل األكرب ،كان ِّ
وطهارة الفطرة ليس له نظري»(.)4

علومه أش��هر من أن ُيذكر ،روى عن أبيه ،وروى عنه ش��يخنا الش��هيد ،له كتب
ج ِّيدة ،منها :اإليضاح»(.)5

حممد بن احلس��ن
احلر
العاميل (ت 1104هـ) ،قائلاً « :الش��يخ فخر الدين َّ
وذك��ره ُّ
ّ
ِ
فقيها ثق ًة جليلاً  ،يروي عن أبيه
املطهر احل يِّ ّل ،كان فاضلاً حم ِّق ًقا ً
عيل بن َّ
ابن يوس��ف بن ّ
العلاَّ مة وغريه .له كتب .)6(»..
الكاظمي (ت 1237هـ)  ،فقال « :فخر اإلسالم لولده
وترجم له الش��يخ أسد اهلل
ّ

الفاض��ل الكام��ل املح ِّقق املد ِّق��ق وحيد عرصه وفريد دهره املؤ َّيد املس��دَّ د الش��يخ فخر
ورفِع يف الفردوس قدره ،وله كتب ورس��ائل ومس��ائل ،منها
حممدُ 
الدِّ ين أبى طالب َّ
اإليضاح يف رشح القواعد ،والفخر َّية يف الن َّية ،وأجوبة املسائل احليدر َّية املوجودة عندي

بخ َّطه الرشيف ،وغريها ،وقد أمره والده وشيخه يف وص َّيته ا َّلتي ختم هبا القواعد بإمتام
ِ
ِ
ورصح
ناقصا من كتبه بعد حل��ول
م��ا بق��ي ً
األجل ،وإصالح ما وجد فيه��ا من اخلللَّ ،
أيضا ،وناهيك هذا يف بلوغه يف العلم والفضل منتهى
بأمره باإلصالح يف َّأول اإلرش��اد ً
األمل وأسنى املحل ،ولع َّله بذلك اشتغل ،ولذا وغريه ما صنَّف بعد أبيه مع ُبعد األجل

والسعيد ،وكان من ِّ
الاَّ ما َّ
أجل مشايخ الشهيد»(.)7
قل ،ويعبرَّ عنه بفخر الدِّ ين َّ
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«حممـد بن حسن بن يوسف
وترجم له السيد مصطفى
التفرييش(ق 11هـ) ،قائلاً َّ :
ّ
ابن عيل بن مطهر ِ
احل يِّ ّل فخر املح ِّققني أبو طالب ،وجه من وجوه هذه الطائفة وثقاهتا
َّ
ّ
وسمو مرتبته وكثرة
علو قدره
ِّ
وفقهائها ،جليل القدر عظيم املنزلة رفيع الشأن ،حاله يف ِّ

�أجوبة امل�سائل احليدر َّية لفخر املحقِّقني (ت 771هـ)

نصه« :زين املجتهدين
أيضا الس�� ِّيد
وممَّن ترجم له ً
اخلوانساري (ت 1313هـ) ،بام ُّ
ّ

حممـد ابن العلاَّ مة املطلق مجال الدين حسن
وسيف املجتلدين شيخنا الغالب أبو طالب َّ
ابن يوس��ف بن املطهر ِ
احل يِّ ّل املل َّقب عند والده بفخر الدين ،ويف سائر مراصده وموارده
َّ
بفخر املح ِّققني ورأس املد ِّققني ،حس��ب الداللة ع�لى غاية نباهته يف العلوم احل َّقة وهناية
جاللته يف هذه الطائفة املح َّقة ش��دَّ ة عناية والده املس�� َّلم عند مجيع علامء أهل اإلس�لام،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

بحق احرتامه ،وثناؤه ب��ه ودعاؤه الصميم له يف كثري من
وقيام��ه -مع أنَّه أبوه وقوامهِّ -
مؤ َّلفاته ومصنَّفاته ،والتامسه الدعاء منه والقران له يف حياته وبعد مماته ،ورسعة اإلجابة

له بإجابة ما كان يلتمسه من التأليف والتصنيف.)8(»...
إىل غريها من املصادر األخرى التي ترمجت له.

�شيوخه
من أشهرهم:

1.1والده الشيخ مجال الدين احلسن بن يوسف بن املطهر ِ
احل يِّ ّل الشهري بـ :العلاَّ مة
َّ
ِ
احل يِّ ّل.
ِ
املرتجم له.
عم
2.2الشيخ
َ
عيل بن يوسف بن َّ
املطهر احل يِّ ّلُّ ،
ريض الدين ّ
ّ
3.3الشيخ مفيد الدين حممد بن اجلهم األسدي ِ
احل يِّ ّل.
ّ
َّ

تالمذته
من أشهرهم:
األول.
حممد بن مك ِّّي
العاميل املل َّقب بـ :الشهيد َّ
1.1الشيخ َّ
ّ
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ّ

احلسني.
حممد بن ُم َع َّية
ّ
2.2الس ِّيد العلاَّ مة تاج الدين َّّ

النييلُ ،أس��تاذ ابن فهد
عيل بن عبد الكري��م بن عبد احلميد ّ
3.3الس�� ِّيد هب��اء الدين ّ
ِ
احل يِّ ّل.
األعرجي.
4.4الس ِّيد بدر الدين احلسن بن نجم الدين أ ُّيوب
ّ
اآلميل.
العبيدي
عيل
ّ
ّ
5.5الس ِّيد حيدر بن ّ

7.7ولده الفقيه الشيخ ظهري الدين حممد بن حممد بن احلسن ابن املطهر ِ
احل يِّ ّل.
َّ
َّ
َّ

م�ؤ َّلفاته
1.1كتاب إيضاح الفوائد يف ِّ
حل مشكالت القواعد.
2.2رشح خطبة القواعد.
3.3الفخر َّية يف الن َّية.
4.4حاشية اإلرشاد.
5.5الكافية الوافية ،يف الكالم.
6.6رشح كتاب هنج املسرتشدين( )9لوالده العلاَّ مة.
7.7رشح كتاب مبادىء االُصول.

املسمى غاية السؤول يف رشح هتذيب االُصول.
8.8رشح كتاب هتذيب األُصول،
َّ
وغريها إىل حدود (ُ )32مصنَّ ًفا.
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البحراين.
املتوج
6.6الشيخ املح ِّقق أمحد بن عبد اهلل بن َّ
ّ

�أجوبة امل�سائل احليدر َّية لفخر املحقِّقني (ت 771هـ)

والدته ووفاته
ذك��ر أكثر أرب��اب املعاجم الرجال َّي��ة َّ
أن املرتجم له ولِد يف ليل��ة االثنني -نصف

الليل تقري ًبا -ليلة العرشين من مجادى األُوىل سنة 682هـ ،وتوفيِّ أعىل اهلل مقامه يف ليلة

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اجلمعة  15مجادى سنة 771هـ ،عن عمر ناهز التاسعة والثامنني عا ًما.
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آملي
ترجمة ال�س ِّيد ال ّ
�أ َّو اًل :ا�سمهُ ون�سبهُ

حممد احلرون بن
حممد بن احلسني الكوسج بن إبراهيم سناء اهلل بن َّ
إبراهيم بن َّ
عيل بن احلسني زين العابدين بن
محزة بن عبيد اهلل األعرج بن احلسني األصغر بن ّ

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

ثان ًيا :والدته ون�ش�أته
(نص النصوص يف
أشار الس ِّيد حيدر
اآلميل إىل تاريخ والدته بنفسه يف كتابه ِّ
ّ
ٍ
فصوص احلكم) ،فقال« :فرشعت يف رشحه (781هـ) ،وتم يف ٍ
واحدة أو
سنة
َّ
ّ
أقل منها ،وكان عمري ثال ًثا وستني سنة»( ،)11وعىل هذا تكون والدة الس ِّيد حيدر

سنة (719هـ) وكانت يف مدينة آمل ،وهي من أعامل مازندران(.)12

ثال ًثا :ن�ش�أته العلم َّية
ثم انطلق
درس مبادئ العلوم وأصول العقائد يف بلدته (آمل) َّأولاً  ،ومن َّ

مركزا علم ًّيا وسياس ًّيا
خلراسان وأسرتآباد وأصفهان؛ ألنهَّ ا كانت يف تلك احلقبة
ً
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عيل
هو الس ِّيد حيدر بن الس ِّيد تاج الدين بادشاه بن الس ِّيد َّ
حممد أمري بن ّ
حممد بن
حممد بن زيد بن أيب جعفر بن الداعي بن أيب جعفر َّ
بادشاه بن أيب جعفر َّ
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ثم إىل العراق ،متن ِّق ً
ال ما بني احلائر
املكرمة ،ومن َّ
كبريا ،وبعدها سافر إىل مكَّة َّ
ً
الكاظمي والنجف األرشف ِ
اآلميل بمعرفته
واحل َّلة الفيحاء ،وقد مت ِّيز الس ِّيد
ّ
ّ
وا ِّطالعه واشتغاله بعلوم الباطن والعرفان ،واملكاشفات الغيب َّية(.)13
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مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
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بالت ِ
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راب ًعا� :أ�ساتذته

1.1حممد بن احلسن بن يوسف ابن املطهر ِ
احل يِّ ّل ،املل َّقب بـ(فخر املح ِّققني)
َّ
َّ
ٍ
إجازة ،وواحدة منها يف بداية نسختنا
(ت 771هـ) ،وأجازه بأكثر من
املح َّققة األم(.)14

األصفهاين (ق 8هـ)(.)15
2.2نور الدين
ّ

املقديس(ق 8هـ)(.)16
3.3عبد الرمحن بن أمحد
ّ

4.4نصري الدين القاشاين ِ
احل يِّ ّل (ت 755هـ)(.)17
ّ
السمناين(ق 8هـ)(.)18
حممد بن أيب بكر
َّ 5.5
ّ

خام�سا� :أقوال العلماء فيه
ً

ُع ِرف السيد بتوج ِ
كثريا من العلامء
العرفاين
هه
ُّ
ِّ
ِّ
والفلسفي ،وهذا ممَّا جعل ً
ِّ
ِ
ِ
كلامت يف ح ِّقه:
وآثارهَ ،ف ِم َن األعالم الذين هلم
شخصه
يثنون عىل
ٌ
1.1شيخه فخر املح ِّققني ابن املطهر ِ
احل يِّ ّل (ت 771هـ) :قال فيه« :الس ِّيد
َّ
األعظم ،اإلم��ام املع َّظم ،أفضل العلامء يف العامل ،أعلم فضالء بني

السالكني ،غياث نفوس العارفني ،حميي مراسم أجداده
آدم ،مرشد َّ
ال َّطاهرين ،اجلامع بني املعقول واملنقول والفروع واألصول ،ذو النَّفس
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احلاج
رب العاملني ،أفضل
َّ
القدس َّية واألخالق النبو َّية ،رشف آل رسول ِّ
واحلق»(.)19
رب العاملني ،ركن امل َّلة
ِّ
واملعتمرين ،املخصوص بعناية ِّ

األصفهاينَ :ذك ََر ُه بقوله« :وكانت استفاديت منه أكثر من
2.2شيخه نور الدين
ّ
إفاديت له»(.)20

اإلحسائي يِّ
(توف بعد 901هـ) :قال فيه« :الس ِّيد العلاَّ مة
3.3ابن أيب مجهور
ّ
علو مرتبته
ومن تفسريه وتأويالته ،ومن جامع األرسار ومنبع األنوار له ّ

يف العلوم الظاهر َّية والباطن َّية»(.)21

التسرتي (ت 1019هـ) :قال فيه« :كان من أكابر
4.4الس ِّيد القايض نور اهلل
ّ
سادات آمل»(.)22

ٌ
مفس ،فقي ٌه ،حمدِّ ٌ
ث،
5.5املريزا األفندي (ح ًّيا 1130ه��ـ):
«فاضل ،عاملٌ ،رِّ ٌ
وكان من عظامء علامء اإلمام َّية ،وهو من أكابر الشيعة»(.)23
6.6السيد حممد باقر اخلوانساري (ت 1313هـ) :وصفه بأنَّه ِ
«من أج َّلة علامء
ّ
ِّ َّ
الظاهر والباطن ،وأعاظم فضالء البارز والكامن»( .)24وغريهم.

خام�سا :م�ؤ َّلفاته
ً
اآلميل الكثري من املؤ َّلفات ،منها املطبوع ،ومنها ما يزال حبيس
ُذكر للس ِّيد
ّ

رفوف اخلزائن و ُدور املخطوطات ،ومن مؤ َّلفاته:

1.1املحيط األعظم والبحر اخلضم يف تأويل كتاب اهلل العزيز املحكَم.
2.2منتخب التأويل.
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احلقيقي ،ويظهر من رشحه عىل الفصوص املذكور،
صاحب الكشف
ّ

�أجوبة امل�سائل احليدر َّية لفخر املحقِّقني (ت 771هـ)

3.3التأويالت.

4.4جامع األرسار ومنبع األنوار.

فص الفصوص يف رشح فصوص احلكم.
ُّ 5.5
6.6رسالة العلوم العالية.
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7.7رسالة أمثلة التوحيد.

8.8ديباجة جامع األرسار برسالة األركان.
9.9رسالة رافعة اخلالف.

1010رسالة األمانة.
1111رسالة التنزيه.

1212املسائل اآلمل َّية .

1313اصطالحات الصوف َّية .

�ساد�سا :وفاته
ً
اآلميل عىل وجه الد َّقة،
اختلف أرباب الرتاجم والعلامء يف سنة وفاة الس ِّيد
ّ

تقريبي من خالل معرفة تاريخ فراغه من تأليف
ولكن يمكن أن نحدِّ دها بنحو
ّ

(نص النصوص) ،الذي يظهر أنَّه كان ح ًّيا سنة 782هـ وهو تاريخ فراغه من
كتابه ّ
أن الشيخ الطهرانيّ َذكَر َّ
الكتاب املذكور( ،)25إلاّ َّ
أن له رسال ًة أ َّلفها سنة (787هـ)

بخ ِّطه املبارك ،وقد رآها يف اخلزانة الغرو َّية(.)26

الشيبي إىل أنَّه توفيِّ بعد (794هـ/
يف حني أشار الدكتور مصطفى كامل
ّ
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1392م) نقلاً عن خمطوط كتابه (جامع األرسار ومنبع األنوار) ،وهو حمفوظ يف
خزانة كتب دائرة اهلند بلندن ،رقم :آربري  ،1349ورقة .)27(107

الأ�سئلة الآمل َّية ون�سخها املخطوطة

َ
ثالث عشـر َة مسألة يف معارف عدَّ ةَ ،س َألهَ ا
يف املتن والسائل وا ُملجيب :هي

بخط َف ِ
ِّ
ِّ
خر املح ِّققني ،إلاَّ جواب
اآلميل ،واألجوب ُة
بخط
فكانت األسئل ُة
ّ
املسألة األُوىل ،فإنهَّ ا ِّ
خر بخ ِّطه.
بخط
اآلميلَ ،
وصدَّ َق عليه ال َف ُ
ِّ
ِ
املسائل يف َس ِ
لخ رجب سنة 759هـــ
تاريخ ومكان النسخة :كان ابتدا ُء هذه

ِ
باحل َّلة السيف َّية.

ُ
مسائل سألتُها عن َجناب الشيخ
رب العالمَني ..هذه
َّأو ُلـها« :احلمدُ هلل ِّ
ِ
فخ ِر ال َع َر ِ
العلامء يف العالمَ َ ،م َ
ب وال َع َجم.»..
األَع َظم ،سلطان
ِ
ِ
مر ُت ُه وإِ ْن َ
جامع الشـرائط ،واهللُ
كان ال َفقي ُه
َ
آخ ُرها ..« :وال َيص ُّح َح ُّج ُه وال ُع َ

أع َلم بالصواب»(.)28

ومن َأشه ِر نُس ِ
ِ
خها املوجودة هي:
َ َ

ِ
ُ
1.1ن َ
حتمل
مكتبة جامعة طهران،
ُسخ ُة
ِّ
اآلم�لي ،واألَج� ِ�و َب� ُة
بخط الس ِّي ِد حيدر
ّ
762هـ(.)29

الرقم ،1022/2 :األَ ِ
سئ َل ُة
بخط َف ِ
ِّ
خر املح ِّققني ،بتاريخ

ِ
مكتبة جامعة طهرانُ ،
ِّ
2.2ن َ
بخط تاج
حتمل الرقم ،2144/2 :وهي
ُسخ ُة
115

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

فخر املح ِّققني
اآلميل،
احلسيني
عيل
َ
فأجاب عنها ُ
ّ
ّ
عيل بن حيدر بن ّ
الس ِّيدُ حيدر ابن ّ
ٍ
بأجوبة فتوائ َّية.

�أجوبة امل�سائل احليدر َّية لفخر املحقِّقني (ت 771هـ)

الطويس ،تعود إىل القرن العارش
الدين حسني صاعد بن شمس الدين
ّ
اهلجري.
ّ

ِ
مركز إحياء الرتاث يف ُقم املقدَّ سةُ ،
3.3ن َ
حتمل الرقم ،752/4 :جمهول ُة
ُسخ ُة

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
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اهلجري.
الناسخ ،تعو ُد إىل القرن احلادي عرش
ّ
ِ
مشه ِد املقدَّ سةُ ،
4.4ن َ
حتمل الرقم ،188/4 :جمهول ُة
النواب يف َ
ُسخ ُة مكتبة َّ
الناسخ ،عليها بال ُغ مقا َبلة.

الن�سخ املعتمدة
لقد اعتمدنا يف حتقيق هذه املسائل عىل َ
نسختَني:
األوىل :نس��خة مكتبة جامعة طهران ذات الرق��م ،1022/2 :وهي خمرومة اآلخر
ألن األَ ِ
س��ئ َل َة فيها ِّ
بمقدار ورقة واحدة ،وقد جعلناها النس��خة األم؛ َّ
بخط الس ِّي ِد حيدر
اآلم�لي ،واألَ ِ
بخط َف ِ
جو َب َة ِّ
خ��ر املح ِّققني ،ورمزنا هلا بـ(أ) ،وعدد صفحاهتا إحدى عرشة
ّ
األخريتان خمرومتان باألَ َرضة عىل أغلب الظ ِّن ،وعدد الس��طور
صفحة ،والصفحت��ان
َ
س��طرا وبني س��تة عرشة س��طر ًا ،وس��بب هذا االختالف هو
يرتاوح ما بني ثالثة عرشة
ً
واآلميل ،وخ ُّطها نسخ تعليق.
يب املتباين بني السؤال واجلواب للفخر
النسق الكتا ّ
ّ

الثانية :نسخة مركز إحياء الرتاث يف قم ذات الرقم ،752/4 :وهي تا َّمة ،وجمهولة

الناس��خ ،ورمزن��ا هلا بـ(ب) ،وتق��ع يف إحدى وعرشين صفحة ،وعدد األس��طر ثابت،
ٍ
سطرا يف ِّ
صحيفة ،وخ ُّطها نسخ.
كل
وهو أربعة عرشة ً

مو�ضوع الن�سخة
يمتاز املخطوط الذي بني أيدينا بمزايا متعدِّ دة ،ومن منابع عدَّ ة منها:
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اآلميل
متنوعة طرحها الس ِّيد
تنوعت األسئلة ما بني مسائل فقه َّية ِّ
التنوعَّ :
ُّ 1 .1
ّ
وأجاب عنها الفخر ،نحو مسائل اخلُمس وما شابه ذلك ،وما بني مسائل
َع َق ِد َّية.
2 .2اإلجابات :إجابة الفخر تار ًة عىل رأي والده ،وتار ًة عىل رأيه ،وهنا نقطة
االلتقاء بني األصل وامتداده (أي العلاَّ مة وابنه فخر املح ِّققني) ،وتار ًة

ُ
ثالث فوائد من إمالء الفخر نفسه،
3 .3الفوائد :وهناك بعد إمتام األسئلة

تنوعت مضانهُّ ا ،وكأنهَّ ا أسئل ٌة وأجوب ٌة من الفخر نفسه ،أمالها لغاية
َّ
مهمة ،وهذه الفوائد ُذكرت يف النسختَني (أ)
معرف َّية وإف��ادة علم َّية َّ
و(ب).

4 .4اإلجازة :من مزايا املسائل اآلمل َّية هي وجود إجازة عىل حاشية النسخة
ونصها« :هذا صحيح ،قرأه َع يَ َّلَ ،
(أ) ِّ
أطال اهلل ُع ُمره
بخط الفخر
لآلميلُّ ،
ّ
ورزقنا بركته وشفاعته عند أجداده الطاهرين ،وأجزت له رواية األجوبة
عنِّي».

5 .5التذييل :وقد ُأ ِحل َق تذييل يف النسخة (ب) بعد ِّ
كل جواب ،وهو عبارة:
«نقلته من خ ِّطه!»؛ كوهنا منقولة عن ِّ
خط الفخر.

وقد وضعناه يف اهلامش؛ حفا ًظا عىل النسخة األصل؛ ونف ًيا للتكرار؛ وألنَّه
ٍ
وأمانة علم َّي ٍة يرمي بلوغها.
زياد ٌة من الناسخ ،كد ِّق ٍة
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يجُ يب عىل املشهور.
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الصحيفة األوىل لنسخة جامعة طهران (أ)
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الصحيفة األخرية من نسخة جامعة طهران (أ)
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ِ
ِ
ني
َوبِه نَستَع ُ

ان الع َل ِ
ِ
يخ األَع َظ ِم ،سل َط ِ
هذ ِه َم َس ِائ ُل َس َألهَ ا َعن َجن ِ
امء يف ال َعالمَ َِ ،م َ
َاب َّ
الش ِ
فخ ِر
ُ
ُ
ِ
ال َع َر ِ
فض ِل ا ُملت ََأ ِّخ ِري َن
نيَ ،أ َ
مج ِع َ
نيُ ،مقتَدَ ى اخلَلاَ ِئ ِق َأ َ
دو ِة ا ُمل َح ِّق ِق َ
ب َوال َع َج ِم ،ق َ
اإل َما ِم ال َعلاَّ َم ِةَ ،ف ِ
نيِ ،
خص ِ
حل ِّق َواملِ َّل ِة
وص بِ ِعنَا َي ِة َر ِّب ال َعالمَِ َ
َوا ُمل َت َقدِّ ِم َ
ني ،ا َمل ُ
خر ا َ
َان الدِّ ِ
ين ِ
َوالدِّ ِ
فضالِ ِهَ ،و َش َّيدَ َأرك َ
ين بِ َب َق ِائ ِهُ ،م َشا َف َه ًة يف
طه ِرَ ،مدَّ اهللُ ظِلاَ َل َأ َ
ابن ا ُمل َّ
ب ا ُمل َر َّج ِ
لخ َر َج ِ
مجَ َالِ َس ُم َت َف ِّر َق ٍة عىل َسبِ ِ
يل ال َف َتوىَ ،وك َ
َان ابتِدَ ا ُء َ
ذلك يف َس ِ
ب َسنَ َة
ني وس ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٍ ِ ِ ٍ
بعامئ ٍَة(ِ )30ه ِ ٍ
اها اهللُ َع ِن
الس ِيف َّي ِةَ ،
مح َ
َسب ٍع َوخمَ س َ َ َ
جر َّية َن َب ِو َّية هالَل َّية ،بِ َبلدَ ة احل َّلة َّ
احلدَ َث ِ
انَ .و َأنَا ال َعبدُ ال َف ِق ُري َحيدَ ٌر ب ُن َع يِ ٍّل ِ
حل َسينِ ِّي اآل ُم ِّيلَ ،أص َل َح
بن َحيدَ ٍر ال َع َل ِو ِّي ا ُ
َ
جلنَّ َة َمآ َل ُه.
اهللُ َحا َل ُهَ ،و َج َع َل ا َ

ان مسائِ َل َكلاَ ِمي ٍة و ُفرو َق ٍ
[ا َمل َ
ات َمنطِ ِق َّي ٍة]
َّ َ ُ
سأ َل ُة األُولىَ  :ال َكلاَ ُم يف َب َي ِ َ َ

اإلمام ال َعلاَّ م ُة -مدَّ اهللُ ظِلاَ َل ُه -يف َق ِ
َما َي ُق ُ
ول َش ُ
ول َوالِ ِد ِهَ -قدَّ َس
َ َ
يخنَا َو َمولاَ نَا ِ َ ُ
اهللُ ِســـره -يف (ا ِ
()31
عر َف ِة اهللِ
وب َم ِ
جـم َع ال ُع َلام ُء كَا َّف ًة َعىل ُو ُج ِ
َّ ُ
حلادي عَشرَ ) َ « :أ َ
َ
ِ ِ
ِ ِِ
السلبِ َّي ِةَ ،و َما َي ِص ُّح َع َل ِيه َت َعاىل َو َيمتَنِ ُع(َ ،)32والنُّ ُب َّو ِة(،)33
َت َعاىلَ ،وص َفاته ال ُّث ُبوت َّية َو َّ
يد ،فَلاَ بدَّ ِمن ِذك ِْر ما لاَ ي ِ
َّقل ِ
اإلمام ِة ،وا َملع ِ
يل لاَ بِالت ِ
اد ،بِالدَّ لِ ِ
مك ُن َجه ُل ُه َعىل َأ َح ٍد
َ ُ
ُ
َو ِ َ َ َ َ
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ني ،والصال ُة َعىل َخ ِري َخ ِ
لق ِه محُ َم ٍد وآلِ ِه ال َّط ِ
اهري َن.
َّ َ
حلمدُ هللِ َر ِّب ال َعا َمل َ َ َّ
ا َ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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ني ،ومن ج ِه َل َشي ًئا ِمنه َخرج َعن ِرب َق ِة ا ُمل ِ
ِِ
ِ
ِ
اب
ؤمنِ َ
ُ َ َ
م َن ا ُملسلم َ َ َ َ
ني(َ ،)34واست ََح َّق الع َق َ
ِ
ِ
يح َأم لاَ ؟ َو َما ُم َرا ُد ُه بِالدَّ لِ ِ
قلَ ،أو الن يّ
يل؟ ال َع يّ
َّقلَ ،أو همُ َ ا
الدَّ ائ َم»(َ .)35هل ُه َو َصح ٌ
رق ِعندَ ع َل ِ
امء ِ
يل(ِ )36عندَ كُم يف َهذا ا َملط َل ِ
َم ًعا؟ َو َما َحدُّ الدَّ لِ ِ
ب؟ َو َما ال َف ُ
اإل َم ِام َّي ِة-
ُ
ِ
يل وال َه ِ
الش َ
ان؟()37؛ لأَ ِ َّن َّ
يخ ( َقدَّ َس اهللُ سرَِّ ُه) َذك ََر
َك َّث َر ُه ُم اهللُ َت َعاىلَ -ب َ
ني الدَّ ل ِ َ برُ
ِ ِ
ات)( )38وجوب ا َمل ِ ِ
يف (ا َملدَ نِي ِ
يل وال َه ِ
انَ ،و َبا َل َغ فِ ِيهَ ،و َما ا ّلذي
ُ ُ َ
َّ
عر َفة بِ َلفظ الدَّ ل ِ َ برُ
ِ
سل ِم َ ِ
ِ
يل وال َه ِ
مكن جه ُله َعىل َأح ٍد ِمن ا ُمل ِ
انَ ،حتَّى لاَ يخَ ُر َج بِترَ ِك ِه
َ
َ
لاَ ُي ُ َ ُ
ني م َن الدَّ ل ِ َ برُ
َعن ِرب َق ِة ا ُمل ِ
ون َعىل َأدنَى َدلِ ٍ
عض ُهم َيق َتصرِ ُ َ
يل ِم َن الدَّ لاَ ِئ ِل ال َكلاَ ِم َّي ِة
ؤمنِ َ
ني؛ لأِ َ َّن َب َ
فظ األَل َف ِ
بِمجر ِد ِح ِ
اظ َوت ََص ُّو ِر َب ِ
عض َم َعانِ ِيه ،بِلاَ َرف ِع ُش َبه ٍة َوإِ َزا َل ِة َش ٍّكَ ،و َي ُقو ُل َ
ون:
ُ َ َّ
هذا( )39ال َقدر ي ِ
كفينَا ِمن الدَّ الَ ِئ ِل وال ِ
اه ِ
ني يف َم ِ
عر َف ِة اهللِ َت َعاىلَ ،و َح َص َل َلنَا بهِ َ ذا
َ
َ
ُ َ
َ برَ َ
َاج إِىل َغ ِري َ
ف َكلاَ ِم َّ
الش ِ
يخ ( َقدَّ َس
ذلكَ ،و َهذا ِخلاَ ُ
ال َي ِق ُ
وح التَّا ُّمَ ،و َما نَحت ُ
الو ُض ُ
ني َو ُ
اهللُ سرِ ه) ،و َكلاَ ِم ع َل ِ
امء ِ
اإل َم ِام َّي ِة.
ُ
َّ ُ َ
َبينِّ َلنَا َ
ذلك ُم َف َّصلاً َ ،ج َع َل َك اهللُ ِم َن ال َف ِائ ِزي َن.
ِِ
اجلواب َع ِن ا َمل َ ِ
ِ
يح
سأ َلة األُولىَ  :إِ َّن ا ّلذي َذك ََر ُه َوالديَ -قدَّ َس اهللُ سرَِّ ُهَ -صح ٌ
ََ ُ
َح ٌّق.
ِ
ِ
الو ِ
َو َع ِن ا َمل َ
اج ِ
سأ َل ِة ال َّثانِ َي ِة :إِ َّن ا ُمل َرا َد بِالدَّ لِ ِ
درتِ ِه
يل ُهنا إِ َّما َعىل ُث ُبوت ُو ُجود َ
ب َو ُق َ
و ِع ِ
يل ال َعقيلَ ،و َأ َق ُّل ُه ما َذكَر ُه َوالِ ِدي يف َو ِ
اج ِ
لم ِه ،فَلاَ ُبدَّ فِ ِيه ِم َن الدَّ لِ ِ
ب االعتِ َقاد،
َ
َ َ
ِّ
ذلك لاَ ي ِ
كفيَ ،ل ِك ْن َم َع تحَ ِق ِيق ِه ك اََم َين َب ِغي(َ ،)40والَ ُبدَّ يف الدَّ لِ ِ
َفاألَ َق ُّل ِمن َ
يل ِمن
َ
ٍ ِ ِ ٍ
ِ
ِ
َأ ْن َيك َ
ورةُ،
ُون ُم َر َّك ًبا من ُم َقدِّ َمات َيقين َّية(َ ،)41والَ تَكفي ال َّظـنِّــ َّي ُةَ ،والَ ا َمل ُ
شه َ
َّقل ِ
ولاَ ما ُأ ِخ َذ بِالت ِ
يد.
َ َ
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َقلي ٌة ،وك ُُّل و ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اح ٍد ِم َن
َ
الوحدَ ان َّيةَ ،ف َل ُه َأد َّل ٌة :م َنها َعقل َّي ٌةَ ،وم َنها ن َّ َ
َوإِ َّما َدل ُيل َ
َّقل( )42ك ٍ
قل َوالن ِ
ال َع ِ
َاف.

حل َس ِن ا ُمل َط َّهر.
َو َكت َ
َب محُ َ َّمدٌ ب ُن ا َ

ِ
ِ ِ
[ا َمل َ
سأ َل ُة ال َّثانِ َي ُة :ال َق ُ
ني]
ول يف استعدَ اد ا ُمل َك َّلف َ

ال َله  -يف استِعدَ ِ
ِ
َما َي ُق ُ
ول َش ُ
يخنَا َو َمولاَ نَا( )44الإِ َما ُم ال َع ّ
اد
ال َم ُةَ -مدَّ اهللُ ظ َ ُ
الشخص -وهو مس ُلوب االستِعدَ ِ
ذهبِنَا َأ ْن َي ُق َ
اد،
ا ُمل َك َّل ِفيـ َنَ ،هل يجَ ُ ُ
وز يف َم َ
ُ
ول َّ ُ
َ ُ َ َ
ب ِعيدُ ال َفه ِم ،كَثِري البلاَ د ِة :-اهللُ َتعالىَ َخ َل َقه َعىل هذا الو ِ
جهَ ،أم ل()45؟ َوإِذا ك َ
َان
َ
ُ
َ
ُ َ َ
َ
القيام ِة بِ َأ ْن ي ُق َ ِ
ِ
كَذلِ َكَ ،هل َيك ُ
ـم َخ َلقتَنِي َعىل َهذا
َ
ول :ل َ
ُون َل ُه ُح َّج ٌة َعىل اهللِ َيو َم َ َ

ِ
ِ ِ
الو ِ
الو ُص ِ
ول إِىل ِجنَانِ َك
جهَ ،و َج َعلتَنِي ِم َن ا ُملستَض َع ِف َ
نيَ ،و َح َرمتَني م َن الكَماَلاَ ت َو ُ
َ
قت لِلع ِ
ذلك الو ِ
َو َجنَابِ َك؟ َف اَم َيك ُ
وز هذا؟(،)46
بدَ ،وك َ
َيف يجَ ُ ُ
َ
اب اهللِ َت َعاىل َ َ
ُون َج َو ُ
َو ُه َو َت َعا َىل َي ُق ُ
ول﴿ :ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ﴾(َ ،)47و َو َر َد
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
()48
طر ِةَ ،ف َأ َب َوا ُه هُ َي ِّو َدا َن ُه
«ما من َمو ُلود إِلاَّ َو َقد ُيو َلدُ َعىل الف َ
يف احلَديث النَّ َب ِو ِّيَ : 
َو ُينَصرِّ َ ا َن ُه َو ُي َم ِّج َسا َن ُه»(َ ،)49بيِّـن َلنَا َ
ذلك ُم َف َّصلاً مُبرَ َهنًاَ ،أ َدا َم اهللُ َأ َّيا َم َك.
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الوحدَ انِ َّي ِة ِمن ِص َفاتِ ِه َت َعاىل ،فَلاَ ُبدَّ ِم َن الدَّ لِ ِ
قيلَ ،وا ُمل َرا ُد ِمن
َوإِ َّما َغ ُري َ
يل ال َع ِّ
ان :وهو ا ُملركَّب ِمن م َقدِّ م ٍ
َق ِ ِ ِ
ات َي ِقينِ َّي ٍة لإِ ِ نت ٍ
َاج
ول َوالدي (الدليل)ُ ،ه َو البرُ َه ُ َ ُ َ َ ُ
ُ َ
فظ ال َّل ِ
ات يف هذه ا َملس ِائ ِل ،ولاَ ي ِ
اإلقن ِ
ي ِقينِي ،ولاَ ت ِ
فظ ِمن د ِ
َكفي ِ
كفي ِح ُ
ون
َاع َّي ُ
ُ
َ َ
َ ٍّ َ
َ
َت َع ُّق ِل ا َملعنَىَ ،وك ُُّل َمن لاَ َي ِ
ذلك بِالدَّ لِ ِ
عرف َ
يل لاَ َي ِص ُّح شيَ ٌء ِمن ِع َبا َداتِ ِهَ ،وإِذا َع ِل َم
يل وجب َع ِ
ِ
ليه ال َق َضا ُء(.)43
بِالدَّ ل ِ َ َ َ
اق ِ
هذا َج َوايبَ ،و ُه َو َكلاَ ِميَ ،و َع َل ِيه ا ِّت َف ُ
عض األُ َّم ِة.
اإل َم ِام َّي ِةَ ،و َب ُ
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الفطر ِة لاَ ي ِفي(َ )50عق ُله بِإِ ِ
َاقص ِ
َان يف َأ ِ ِ ِ ِ ِ
َ
اب :إِ ْن ك َ
يش ٍء
َ
صل خل َقته ن َ
اجل َو ُ
ُ َ
َ
دراك َ
لِن ِ
َقص ِه يف َأ ِ
ُون َم ُ
ف بِ ِه َغ ُري ُهَ ،و َيك ُ
وراَ ،و َخ َل َق اهللُ
صل ِخل َقتِ ِه ،لمَ َي ُك ْن ُم َك َّل ًفا بِ اَم ُك ِّل َ
عذ ً
َام َل ك ِ
َتعاىل الك ِ
َاملاً َت َف ُّضلاً ِمن ُه َت َعاىلَ ،وال َّت ْف ِض ُيل َغري َو ِ
اج ٍ
ب بِلاَ ُح َّج ٍة َع َل ِيه َت َعاىل،
َ
ُ
ِ
َان محَ َلاًّ لِل َق ِ
ذه ِ
ذلك؛ َلك َ
َبل َل ْو َع َّذ َب ُه َعىل َ
حل ِّقِ ،خ َ
ال ًفا
ول(َ ،)51لكنَّ ُه حم ُ ٌال َعىل ا َمل َ
با َ
لِلأَ َش ِ
اع َر ِة.
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

َو َك َت َب ُه محُ َ َّمدٌ ب ُن ا ُمل َط َّه ِر(.)52

اد ِير التَّكلِ ِ
ول يف م َق ِ
ِ
[ا َمل َ
يف]
سأ َل ُة ال َّثال َث ُة :ال َق ُ َ

يخنَا ومولاَ نَا( )53الإِ م��ام العلاَّ م ُة يف ا ُمل َك َّل ِف وت ِ
َما َي ُق ُ
َكل ِيف ِهمَ ،هل
ينَ َ
َ ُ َ
ول َش ُ َ َ
اآلخ ِر بعدَ األَنبِي ِ
ُون ت ِ
يف َب ِ
َيك ُ
اء َواألَ ِئ َّم ِةَ أم لاَ ؟ َأو
َكل ُ
عض ا ُمل َك َّل ِف َ
َ
ني ِز َيا َد ًة َعن َ َ
العباد ِ
ُون سواء يف ُأص ِ ِ
اوتًا يف ُأ ُص ِ
اتُ ،م َت َف ِ
ول الدِّ ِ
ين؟َ ،أم َيكُون َ
ُون َس َوا ًء
ول َ َ
ُ
َيكُون َ َ َ ً
ان د ِ
اخلاً فِ ِيهم َأو َخ ِ
َذلكَ ،يك ُ
جل ِميعِ؟ َوإِ َذا ك َ
َان ك َ
نهم،
ار ًجا َع ُ
ِّسو ُ َ
ُون ال ُب ْل ُه َوالن َ
يف ا َ
بِاستِثن ِ
َاء اآلي ِ
()54
ات يف َقولِ ِه َت َعاىل﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾
َ
ُون م ِ
ِ ِ
سرِ
إِىل ِ
آخ ِر َهاَ ،و َكلاَ ُم َّ
الش ِ
ؤمنًا َح ِقي َق ًة َبل
يخ ( َقدَّ َس اهللُ َّ ُه) يف ا َملدَ ن َّيات َولاَ َيك ُ ُ
يف حك ِم ا ُمل ِ
ؤم ِنَ ،بينِّ َلنَا َ
وراَ ،أ َدا َم اهللُ َفض َل َك.
ذلك َم ُ
ُ
أج ً
ِ
ِ
َّكل ِ
صل الت ِ
َ
اب :يف َأ ِ
يح ٌة،
يف التَّا ِّمَ :عىل ا ُمل َك َّل ِف َ
طرتهُ ُم َصح َ
اجل َ��و ُ
ني ا َّلذي َن ف َ
عض( )55يف ال َّتكَالِ ِ
عض َعىل ال َب ِ
او َ
الز ِائدَ ِةَ ،فإِ َّن
يف َّ
ون فِ َيهاَ ،و َقد َي ِزيدُ ال َب ُ
ُمت ََس ُ
اقي األَنبِي ِ
يف َخا َت ِم األَنبِي ِ
يف األَنبِي ِ
يف ب ِ
َكل ِ
اء َأزيدُ ِمن ت ِ
اء َأزيدُ  ،وت ِ
ت ِ
اء،
َكل َ
َكل َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
جلم َل ِة َتكَالِي ُف ُهم َعىل َق ِ
در ك اََملِ ِـهمَ ،و َأ َّما ال ُب ْل ُه َف ُهم يف َع ِ
فو اهللِ َوك ََر ِم ِهَ ،وك ََذا
َوبِا ُ
لكَ ،ف ُه َّن يف َع ِ
الن َِّسا ُء اللاَّ يت( )56لاَ َي ِفي َعق ُل ُه َّن ا َّلذي َو َه َب َّن اهللُ بِ َذ َ
فو اهللِ(.)57
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َو َك َت َب ُه محُ َ َّمدٌ ب ُن ا ُمل َط َّه ِر(.)58

[ا َمل َ
الرابِ َع ُة :يف َمن لاَ يخُ ِر ُج ُ
مس َم َع إِع َطائِ ِه ال َقلِ َ
يل
اخل َ
سأ َل ُة َّ
بِدُ ِ
عر َف ِة ال َق ِ
ون َم ِ
در ا ُملع َطى]

ِ لإِ
ذلكَ ،بل َي ِ
َ
اب( :)59الَ َب َرا َء بِ َ
اج( )60إِىل َأن َيع َل َم َأ َّن ُه َقد
خر ُ
ـج ُ
اجل َو ُ
ب َع َليه ا َ
َأخرج ك َُّل ما وجب َع َل ِيه ،ولاَ َترب ُأ ِذم ُته بِدُ ِ
ون َ
ذلك.
َ َّ ُ
َ
َ َ َ َ
َ َ
َو َك َت َب ُه محُ َ َّمدٌ ب ُن ا ُمل َط َّه ِر(.)61

ك ما ي َقدَّ ر َثمنُه بِ ُق ِ
ِ
اخل ِ ِ
اخل ِام َس ُة :يف استِح َق ِ
[ا َمل َ
اق ُ
سأ َل ُة َ
وت
مس ل َـمن َيمل ُ َ ُ ُ َ ُ
ٍ
ورتِ ِه]
ض َ
َسنَةَ ،م َع رَ ُ

ِ
ول مولاَ نَا و َش ِ
يخنَاُ -مدَّ ظِ ُّل ُه -يف َر ُج ٍل َع َل ِو ٍّي َيك ُ
اب
ُب َوث َي ٌ
ُون َم َع ُه ُكت ٌ
َ
َما َق ُ َ
ِ ِ
ِ
يث َث َمن َُها َي ُقو ُم بِ ُقوتِ ِه َسنَ ًة َأو َسنَت ِ
بِ َح ُ
اب ِمن
ُب َوال ِّث َي َ
َني َأو َأك َث َرَ ،لك َّن هذه ال ُكت َ
ورياتِ ِه ،وهو محُ تَاج إِ َليها ،ولاَ ي ِ
ُب َولاَ ثِ َي ٍ
ُون بِلاَ ُكت ٍ
قد ُر َأن َيك َ
اب؛ لأِ َ َّن عَدَ َم
ٌ َ َ َ
َ ُ َ
ض ِ َّ
رَ ُ
الو ِ
اج ِ
أخ َذ ِم َن اخلُ ِ
وز َل ُه َأ ْن َي ُ
ب
ُكتُبِ ِه َيضرُ ُّ بِ ِدينِ ِهَ ،وعَدَ ُم ثِ َيابِ ِه َيضرُ ُّ بِ َبدَ نِ ِهَ ،ف َهل يجَ ُ ُ
مس َ
ِ
ِ
ِ
ورا؟.
الوجهَ ،أم ل(َ )62أفتنَا َم ُ
نَصي َب ُه َو َحا ُل ُه َعىل هذا َ
أج ً
ِ
أخ َذ(َ ،)63والَ َي ِ
ُب َوالَ ال ِّث َي ِ
يع ال ُكت ِ
َ
وز َل ُه َأن َي ُ
اب،
ابَ :ن َعم يجَ ُ ُ
ب َع َليه َب ُ
ـج ُ
اجل َو ُ
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اإلمام ال َعلاَّ م ُة -مدَّ اهللُ ظِلاَ َل ُه -يف ت ِ
َما َي ُق ُ
ول َش ُ
َاج ٍر لاَ يخُ ِر ُج
َ َ
يخنَا َو َمولاَ نَا ِ َ ُ
خمُ َس َمالِ ِه َعىل َما َين َب ِغيَ ،ولاَ َي ِ
مسَ ،و ُه َو ُيعطِي لِ َب ِ
ف كَم َع َل ِيه ِم َن اخلُ ِ
عض
عر ُ
ات ِمن مالِ ِه َشي ًئا َق ِليلاً َعىل الو ِ
عض األَو َق ِ
ني َأو الع َل ِوي ِ
جه ا َملذك ِ
ات يف َب ِ
ُور،
ال َع َل ِو ِّي َ
َ
َ َّ
َ
الو ِ
اج ِ
ُون بهِ ذا ِذ َّم ُت ُه َب ِري َئ ًة ِمن اخلُ ِ
َف َهل َتك ُ
ب َأم لاَ ؟ َأفتِنَا يف َ
ذلك ُم َف َّصلاً .
مس َ
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َو َمن َس َّل َم إِ َل ِيه َشي ًئا ِم َن اخلُ ِ
َت ِذ َّم ُت ُه َي ِقينًا.
مس َب ِرئ ْ
َو َك َت َب ُه محُ َ َّمدٌ ب ُن ا ُمل َط َّه ِر(.)64

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

سأ َل ُة الس ِ
ول يف استِح َق ِ
مس لِ َـمن ا َّد َعى ِملكِ َّي َة ُكت ٍ
اخل ِ
اق ُ
ُب لمَ
اد َس ُة :ال َق ُ
[ا َمل َ َّ
ِ
كها]
َيمل َ

ول مولاَ نَا و َش ِ
يضا َيك ُ
ُب
يخنَاُ -مدَّ ظِ ُّل ُه -يف َر ُج ٍل َع َل ِو ٍّي َأ ً
ُون َم َع ُه ُكت ٌ
َ
َما َق ُ َ
ِ
ِ
ِ
هلها و َليس ِمن َأ ِ
ِ
هل َها؛ لأِ َ َّن ُه كَالت ِ
َّاج ِر َيشترَ ِ ي ِمن َب َل ٍد
كَث َريةٌَ ،و ُه َو َيدَّ عي َأ َّن ُه من َأ َ َ َ
عض ِ
عض األَو َق ِ
ِ
ِ
ات ِمن َب ِ
يب يف َب ِ
هذ ِه ال ُكت ِ
ُب َعىل
خرىَ ،و َلك ْن َل ُه نَص ٌ
َو َيبِ ُ
يع يف ُأ َ
أخ َذ ِم َن اخلُ ِ
َسبِ ِ
يل ا ُمل َطا َل َع ِةَ ،وإِ ْن ك َ
وز َل ُه َأن َي ُ
مس
َان َغ َر ُض ُه الت َِّج َارةَُ ،ف َه ْل يجَ ُ ُ
ِ
ِ
الو ِ
اج ِ
ورا؟
ب َعىل هذا التَّقد ِيرَ ،أم لاَ َ ،أفتنَا َم ُ
َ
أج ً
ذلك كَافِيا بِ ُق ِ
َ
اب :إِ َذا اشترَ َ ى لِلت َِّج َار ِةَ ،وك َ
وت َسن ٍَة ،لمَ يجَ ُ ْز َأن َي ُ
َان َ
أخ َذ ِم َن
ً
اجل َو ُ
اخلُ ِ
مس َشي ًئا(.)65
َو َك َت َب ُه محُ َ َّمدٌ ب ُن ا ُمل َط َّه ِر(.)66

َفس ِه ُك ُتباُ ،ت َقدَّ ر بِ ُق ِ
مس لِـمن يكتُب لِن ِ
السابِ َع ُة :يف استِح َق ِ
[ا َمل َ
اق ُ
وت
ً
اخل ِ َ َ ُ
ُ
سأ َل ُة َّ
َسن ٍَة َأو َأك َثر]

ِ
ِ
َما َق ُ
ُب بِ َي ِد ِه ُك ُت ًبا كَثِ َري ًة ِدينِ َّي ًة
ول َمولاَ نَا َو َشيخنَاُ -مدَّ ظ ُّل ُه -يف َر ُج ٍل َع َل ِو ٍّي َيكت ُ
َفس ِه ،وهو محُ تَاج إِ َليهاَ ،ل ِكن َثمن ِ
جل ن ِ
ُون بِ َق ِ
هذ ِه ال ُكت ِ
لأِ َ ِ
ُب َلو ُقدِّ َر َيك ُ
در ُقوتِ ِه يف
َّ َ َ
ٌ َ
َ ُ َ
الو ِ
السن َِة َم َّر ًة َأو َم َّرت ِ
اج ِ
أخ َذ ِم َن اخلُ ِ
وز َل ُه َأن َي ُ
ب(َ ،)67أم الَ،
َني َأو َأك َث َرَ ،ف َهل يجَ ُ ُ
مس َ
َّ
ِ
ورا؟.
َأفتنَا َم ُ
أج ً
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َ
وز.
ابَ :ن َعم يجَ ُ ُ
اجل َو ُ

َو َك َت َب ُه محُ َ َّمدٌ ب ُن ا ُمل َط َّه ِر(.)68

مس لِلع َل ِويني ،مع َق ِ
ِ
ِ ِ
ِ
[ا َمل َ
صد ِه ا ِ
إلذلاَ َل
سأ َل ُة ال َّثامنَ ُة :يف ال َفقيه ا ُمل َح ِّص ِل للخُ ِ َ ِّ َ َ َ
َل ُـهم]

ِ ًّ ِ ِ َ ِ ()74
َ
ابَ :بل(َ )73يك ُ
رب ُأ ِذ َّم ُت ُه بِ َ
ُون َمأ ُثو ًماَ ،و ُمستَحقا للعق
ذلك.
اجل َو ُ
اب َ ،ولاَ َت َ

َو َك َت َب ُه محُ َ َّمدٌ ب ُن ا ُمل َط َّه ِر(.)75

سأ َل ُة الت ِ
[ا َمل َ
َّاس َع ُة :ال َكلاَ ُم يف َمعنَى ا َمل َح َّب ِة لهلِِ َت َعالىَ َوالنَّبِ ِّي َواألَئِ َّم ِة]

اإلمام العلاَّ م ُة يف محَ َب ِة ا ُمل َك َّل ِ
َما َي ُق ُ
ول َش ُ
ف( )76هللِ َت َعا َىل َولِلنَّبِ ِّي
َّ
يخنَا َو َمولاَ نَا ِ َ ُ َ َ
َ َ ُ ()78
ور ُة(َ )77بيـ َن الن ِ
َواألَ ِئ َّم ِةَ ،هل ُه َو
َّاس بِا َملعنَى ا ّلذي ُه َو غل َبة
[الـ]ـم َح َّب ُة ا َمل ُ
شه َ
َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
او َعت ُُهم َو ُمتَا َب َعت ُُهم
يس بهِ َذاَ ،بل ه َي ُم َط َ
اإل َرا َدة َأو َم ُيل ال َّطب ِع إِىل ِجنسه(َ )79أم َل َ
بد بِالنِّسب ِة إِىل اهللِ َتعاىل ا ُملتَابع َة لأَ َ ِ ِ
َان( )80مـحب ُة الع ِ
ك اََم َين َب ِغيَ ،وإِذا ك َ
او َع َة
مره َوا ُمل َط َ
َ َ ََ
َ
َ َ َّ َ
ُون مـحب ُة اهللِ بِالنِّسب ِة إِىل َع ِ
لأِ َحك ِ
بد ِه بِ َقولِ ِه﴿ :ﮨ ﮩ﴾(،)81
َام ِه ،ك َ
َ
َيف َتك ُ َ َ َّ
اجل ِ
يس َبين َُهم شرَ ُط ا َمل َح َّب ِة ا ّلذي ُه َو ِ
ـح َّب ُة النِّبِ ِّي َو ِ
َيف َتك ُ
اإل َما ِم
نس َّي ُةَ ،وك َ
ُون َم َ
َو َل َ
129

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

ِ ٍ
ِ
ِ
َما َق ُ
مس لِل َع َل ِو ِّيينَ ،
ـحص ُل اخلُ َ
ول َمولاَ نَا(َ )69و َشيخنَاُ -مدَّ ظ ُّل ُه -يف َر ُج ٍل َفقيه ُي ِّ
ِ
ِ
ِ ِِ
َ ()71
ُون َ
يم َل ُهَ ،هل َيك ُ
هبذا
َو َيت ََو َّق ُع(ِ )70م ُنهم
هبذا َق َضا َء َح َوائجه َوالترَّ َ ُّد َد إِ َليه َوالتَّعظ َ
يضا مأ ُث ِ
هبذا َأم لاَ َ ،وإِن َف َع َل ِم َثل َ
ني َ
ُون ال َع َل ِو ُّي َ
َمأ ُثو ًما َأم لاَ َ ،و َهل َيك ُ
هذا
وم َ
ون َأ ً َ
ِ ِِ
()72
الو ِ
اج ِ
رب ُأ ِذ َّم ُت ُه ِم َن اخلُ ِ
َّ
بَ ،و َغ َر ُض ُه
مس َ
خص ا ّلذي اخلُ ُ
الش ُ
مس يف ذ َّمتهَ ،هل َت َ
ِ
ِ ِ ِ
َيك ُ
ورا؟
ُون تَذلِ َيل ال َع َل ِو ِّي َ
ني َو َق َضا َء َح َوائ ِجه م ُنهم َأم لاَ َ ،أفتنَا َم ُ
أج ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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بِالنِّسب ِة إِىل ُأمتِ ِهم إِ َذا َفسنَا ا َملحب َة بِا ُملتَابع ِة وا ُمل َط ِ
او َع ٌة لأِ َ َح ٍد
يس َل ُـهم ُم َط َ
او َعةَ ،و َل َ
َ
ََ َ
َ َّ
َ
رَّ
َّ
ِمن ُأ َّمتِ ِهم َولاَ ُمتَا َب َع ٌة(َ ،)82وإِذا مل َتك ِ
ُن ا َمل َح َّب ُة بِ َمعنَى ال َّثاينَ ،و َتك ُ
ُون بِ َمعنَى األَ َّو ِل،
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف ِل َم َيكُون َ
ـح َّبة اهللِ َمذ ُموميـ َن ُمستَح ِّقيـ َن للن َِّار؟،
ُون( )83ال َي ُهو ُد(َ )84والن ََّص َارى يف َم َ
ُون ال َقوم ا ّلذين َعىل َغ ِري مذهبِنَا َغري مست ِ
ِ
ني لِل َّث َو ِ
ـم َيكُون َ
ـح َّب ِة نَبِ ِّينَا بِترَ ِك
َح ِّق َ
َ َ
اب يف َم َ
َ ُ
ُ
َول َ
(ِ )85
م ِ ِ ِ
ـم
َ َ
ـح َّبة َأئ َّمتنَاَ ،و َق َال اهللُ َت َعالىَ ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ﴾ َ ،ول َ
َح ِّقيـن لِلن َِّار يف مـحب ِة َأ ِم ِري ا ُمل ِ
وميـن مست ِ
يدي ُة مذم ِ
ال ُة( )86و َّ ِ
َيكُون َ
ُون ال ُغ َ
ني،
ؤمنِ َ
َ َ َّ
َ
َ
َ ُ
الز َّ َ ُ
ِ ِ
غض َع يِ ٍّل َس ِّي َئ ٌة
ب َع يِ ٍّل َح َسنَ ٌة لاَ تَضرُ ُّ َم َع َها َس ِّي َئ ٌةَ ،و ُب ُ
«ح ُّ
َو َو َر َد يف احلَديث النَّ َب ِو ِّيُ :
لإِ
(ِ )87
اإليم ِ
ِ ِ
يم َ
ـان
ـان بِ َم َح َّبة َعل ٍّ
ـم َق َّيدتُم ا َ
لاَ تَن َف ُع َم َع َها َح َسنَ ٌة» َ ،ول َ
ـيَ ،وعَدَ َم ِ َ
ِ
ِ
ـان وإِي َق ٍ
احب إِ ٍ
بِب ِ
ان ،هذا ِمن َح ُ
غض ِه ،إِذا ك َ
يث
يم َ
ُ
َان َقب َل ُه يف ُأ َّمة ك ُِّل نَبِ ٍّي َص ُ َ
يث الن ُ
يث ال ُّل َغ ُة َأو ِمن َح ُ
االصطِلاَ ُح َأو ِمن َح ُ
َّقلَ ،بينِّ َلنَا َ
ذلك ُم َف َّصل()88؛ لأِ َ َّن
ذلك ِمن ُمع َظ ِم( )89ا َمل َس ِائ ِل( )90يف الدِّ ِ
َ
ينَ ،ج َع َل َك اهللُ ِم َن ال َف ِائ ِزي َن.
اجلواب :وبِاهللِ التَّوفِ ُيق ،مـحب ُة اهللِ لِلع ِ
بد بِ َمعنَى إِ َرا َد ُة ا َملنَافِ ِع
اآلخر ِو َّي ِة(،)91
َ
َ َ َّ
َ َ ُ َ
َ
اإل َثاب ِة َعىل مراتِبِها( ،)92وإِراد ُة َطا َع ِة ومـحب ِة( )93الع ِ
بد هللِ َت َعالىَ إِرا َد ُة امتِ َث ِ
ال
َ َ َ َّ
َ َ َ
َ
ََ َ
َو ِ َ
َ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
عصيتِ ِه مط َل ًقا؛ لِكَونهِ ا َأو ِام��ر اهللِ ونَو ِ
ِ
اه ِيه،
َ َ
َ َ َ
َأ َوام� ِ�ره َون ََواهيه َو َطا َعتهَ ،وتَرك َم َ ُ
وكَونهِ ا َطا َع ًة َله لاَ لحِ ب جن ٍَّة ولاَ لخِ ِ
ذلك َخالِ ًصا لِ َو ِ
وف َع َذ ٍ
اب(َ ،)94بل ُي ِريدُ َ
جه ِه
َ
ُ ِّ َ َ
ُ
َ َ
ُك َط َم ًعا يف َجنَّتِ َكَ ،ولاَ َخو ًفا ِمن ن ِ
لاَ َغيرْ َ ،ك َام ن ُِق َل َعن َع يِ ٍّلَ « :ما َع َبدت َ
َار َكَ ،بل
ُك َأهلاً لِ ِ
لع َبا َد ِة َف َع َبدت َ
َو َجدت َ
ُك»(.)95
اإلما ِمَ ،ف َلها نَو َع ِ
ان:
َو َأ َّما َم َ
َ
ـح َّب ُة النَّبِ ِّيَ و ِ َ

َأحدُ همُ اَ :طا َع ُته وت ِ
َصدي ُق ُه يف جمَ ِي ِع َما يخُبرِ ُ ( )96بِ ِه َع ِن اهللَِ ،وكَو ُن ُه َح ًّقا َال َيعترِ َ ِيه
ُ َ
َ َ
فِ ِيه َش ٌّك ،ولاَ تَوهم َغ َل ٍ
ط.
َ َ ُّ ُ
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والغُلاَ ُة و َّ ِ
يدي ُة ،اجلواب َعنها َظ ِ
اه ٌر ممِ َّا َذكَرنَا.
ََ ُ َ
الز َّ
َ
َ
اإل اَيم ِن بهِ َاَ ،ف ُه َو يف ِم َّل ِة ِ
ـح َّب ُة َع يِ ٍّل َو َقيدُ ِ
اإلسلاَ ِم ا ّلذي ُه َو ِدي ُن محُ َ َّم ٍد،
َو َأ َّما َم َ
ِ
ِ
َص النَّبِ ُّي َعىل َع يِ ٍّل بِ ِ
اإل َما َم ِة﴿ :ﭻ ﭼ
َو َقد َأ َش َار إِ َليه َت َعالىَ يف ال ُقرآن َل اَّـم ن َّ
ِِ ِ
ِ
ﭽ ﭾ﴾َ ،فجع َل ا ِّتب يِ
صمتِ ِه ُه َو ك اََم ُل الدِّ ِ
ينَ ،ف َلولاَ ُه
َ َ َ َ
اع َع ٍّل َواعت َقا َد إِ َما َمته َوع َ
َان الدِّ ين ن ِ
َلك َ
َاق ًصا.
ُ
َب محُ َ َّمدٌ ب ُن ا ُمل َط َّه ِر(.)102
َو َكت َ

رِ
َ
اشةُ :ال َق ُ
الصلاَ ِة َعىل النَّبِ ِّي َوآلِ ِه]
ول يف َّ
[ا َملسأ َل ُة ال َع َ

ِ
ِ
َما َق ُ
الصال َِة َعىل النَّبِ ِّي َوآلِ ِهَ ،هل ُه َو
ول َمولاَ نَا َو َشيخنَا(ُ -)103مدَّ ظ ُّل ُه -يف ََّ
ِ
وب يف َغ ِري َهاَ ،أو َو ِ
وبَ ،أو َو ِ
َو ِ
ب ُمط َل ًقا،
اج ٌ
الصلاَ ةَ ،مندُ ٌ
ب يف َّ
اج ٌ
ب َأم َمندُ ٌ
اج ٌ
ني َعىل ِ
ني َص ِّل َعىل محُ َم ٍد َو ِ
ني األَ ِ
آل محُ َ َّم ٍدَ ،و َما ال َف ُ
َو َما ال َف ُ
هل
رق َب َ
آل محُ َ َّم ٍدَ ،و َب َ
رق َب َ
َّ
َو ِ
اآلل ِمن َح ُ
يث ال ُّل َغ ِة َواالصطِلاَ ِحَ ،بينِّ َلنَا َ
ذلك ُم َف َّصلاً ؟ َج َع َل َك اهللُ ِم َن ال َف ِائزي َن
محتِ ِه.
بِ َر َ
ِ
الصلاَ ِة َو ِ
مجا ِع ِ
َ
اإل َم ِام َّي ِة.
ب بِإِ َ
ابَّ :
اج ٌ
الصلاَ ُة َعىل النَّبِ ِّي يف الت ََّش ُّهد يف َّ
اجل َو ُ
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َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

ِ
ني الن ِ ِ
َو َثانِ ِ
صم ُة النَّبِ ِّي
عر ُ
وف َب َ
َّاسَ ،ومن َث َّم َو َج َ
بع َ
يهام :ا َمل ُيل ال َقلبِ ُّي ا َمل ُ
َواألَ ِئ َّم ِة(َ ،)97و َأ َّما ال َي ُهو ُد َوالن ََّص َارى فَلأَ ِ َّن ا ُمل َرا َد بِ َم َح َّب ِة اهللِ َت َعا َىل َما َذكَرنَا ُه ِم َن
ِ
ال لأِ َو ِام ِر ِه ،إِىل ِ
ف ِمن َأ ِ ِ ِ ِ
ـح َّب َة
آخ ِر ِه(َ ،)98و َأ َّما ا ُمل َخالِ ُ
االمت َث ِ َ
هل القب َلة ،فَلأَ نَّا َف َّسـرنَا َم َ
النَّبِ ِّي بِنَو َع ِ
ني ،فَلاَ يحَ َص ُل بِال َّثان(ُ )99د َ
ون الأَ َّو ِل(َ ،)100و ُهم لمَ ُيطِي ُعوا( )101النَّبِ َّي
ِ
ِ
جلم َل ِةَ ،فا َملعنَى األَ َّو ُل
يف جمَ ي ِع َما َأ َم َرَ ،فإِ َّن ُه َأك َث َر يف َذ ِوي ال ُقر َبىَ ،ف َل ْم َيمتَث ُلواَ ،وبِا ُ
بِ َمعنَى ال َّطا َع ِة َمف ُقو ٌد.
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َو َأما يف َغ ِري َها َف َو ِ
جلم َل ِة يف ال ُع ُم ِر َم َّر ًة(.)104
اج ٌ
ب يف ا ُ
َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ِِ
«و َعىل ِ
آل محُ َ َّم ٍد»(َ ،)105ف َقد ن ُِق َل َع ِن النَّبِ ِّيَ أ َّن ُه َق َال(:)106
َو َأ َّما ( َعىل) بِ َقولهَ :
ني آيل بِ َعىل»(.)107
«الَ ُت َف ِّر ُقوا َبينِي َو َب َ
ِ
ني ِ
اآلل َواألَه� ِ
َوال َف ُ
الصلاَ ِة ُه ُم
رق َب َ
حي؛ َفإِ َّن ا ُمل� َ�را َد بِ��األَ َّو ِل يف َّ
�ل اصطلاَ ٌّ
عصو ُم َ
ون لاَ َغي(.)108
ا َمل ُ
َو َك َت َب ُه محُ َ َّمدٌ ب ُن ا ُمل َط َّه ِر(.)109

(آمني) ِ
ول ِ
سأ َل ُة َ ِ
ادي َة َعرشةَ :ال َكلاَ م يف َق ِ
[ا َمل َ
آخ َر َ
احلمد]
َ
ُ
احل َ
َ

آخر احل ِ
(آم َ ِ
ول ِ
يخنَا -مدَّ ظِ ُّل ُه -يف َق ِ
َما َي ُق ُ
ول َمولاَ نَا َو َش ُ
مدَ ،هل تَب ُط ُل
ني) َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
يس ِمن ُه؟ َو َما ال َب ُ
حث ا ّلذي َو َق َع يف
الصلاَ ُة بِه َأم لاَ ؟ َو َهل ُه َو م َن ال ُقرآن َأم َل َ
َّ
يخ ِمن م َشايخِ ِنَا و َش ٍ ِ
مه ِ
َ
ني َش ٍ
يضا(ُ )110م َف َّصلاً ،
ور؟ َبينَّ َلنَا َأ ً
هذا َب َ
يخ من َم َش ِاي ِخ اجلُ ُ
َ
َ
َأ َفا َد َك اهللُ بِ َح َق ِائ ِق ِه.
فظ ِ
(آمني) جاء يف ال ُق ِ
َ
اب( :)111الَ َش َّك َأ َّن َل َ
رآن يف َقولِ ِه َت َعاىل﴿ :ﮥ ﮦ
اجل َو ُ
َ َ
ِ
ِ
يب ال َفاتحَ ِ ِة بِمعنَى (ال َّل ُهم است ِ
ب) َفإِ ِّن ُه
َج ْ
ﮧ﴾(َ ،)112و َلكن هذا ا ّلذي َي َتك ََّر ُر بِه ُع َق َ
َّ
َ
ِ
اء واالسم َغري ا ُملسمى؛ ولأِ َ َّنه لاَ سن إِلاَّ ع َقيب دع ٍ
ِ لأِ
ِ
اء،
ُ َ َُ
اسم للدُّ َع َ
َ ُ يحَ ُ ُ
ُ ُ َ َّ
ُيبط ُل؛ َ َّن ُه ٌ
والسابِ ُق ع َل ِيه ِمن ال َفاتحِ ِة َليس بِدُ ع ٍ
اءَ ،بل ُه َو ُق ٌ
رآن فَلاَ َمعنَى َل ُه َفتَب ُط ُلَ ،و َأ َّما
َ
َ
َ
َ
َ
َ َّ
مس الدِّ ِ ِ ِ
ول َوا َملن ُق ِ
يشـي( )114ال َعالمِ ِ يف ا َملع ُق ِ
ني َش ِ
ول،
ا ُملنَا َق َش ُة(َ )113ف َو َق َع ْت َب َ
ين الك ِّ
بن س ِع ٍ
الف ِ
يد( )115العالمِ ِ بِ ِ
يخ ن ِ
ال ِم َواألُ ُص ِ
يب الدِّ ِ
َج ِ
ني َّ
قه َوال َك َ
الش ِ
ول،
َو َب َ
َ
ين يحَ َيى ِ َ
يب الدِّ ِ ِ
ين ِمن ن ِ
مس الدِّ ِ
َج ِ
ـم تُبطِ ُل (آمني)؟ َفت ََس َّل َم ِمن ُه
ِح َ
ني َس� َ�أ َل(َ )116ش ُ
ين ل َ
م َقدِّ م ٍ
ات:
ُ َ
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(آمني).

َب محُ َ َّمدٌ ب ُن ا ُمل َط َّه ِر(.)123
َو َكت َ

ول يف من ن ََذر عىل ت ِ
ِ
َ
َرك فِ ٍ
عل َو َعا َد إِ َل ِيهَ ،م َع َعدَ ِم
َ َ
رشةَ :ال َق ُ َ
[ا َملسأ َل ُة ال َّثان َي َة َع َ
درتِ ِه ا ِ
اء بِ ِه]
ُق َ
إلي َف َ

ول مولاَ نَا و َش ِ
َان َيصدُ ُر ِمن ُه فِ ٌ
يخنَاُ -مدَّ ظِ ُّل ُه -يف َر ُج ٍل ك َ
عل َح َرا ٌم ِم َر ًارا
َ
َما َق ُ َ
ِ
َان حا َلـم يصدُ ر ِمنه ِ
ِ
َغفر( )124يف ن ِ
الف ُ
َفس ِه َأ َّن ُه
عل َيندَ ُم َو َيت ُ
كَث َريةًَ ،وك َ َ اَ َ ُ ُ
ُوب َو َيست ُ
ِ
ذلك بعدَ َزم ٍ
يل َي ِ
لاَ َي ِ
ان َق ِل ٍ
رج ُع إِ َل ِيه َو َيف َع ُلَ ،و َما َيت ََم َّك ُن َأن
رج ُع إِ َليه َأ َبدً اَ ،و َم َع َ َ
َ
وف َش ِديدٌ ِمن اهللِ ،وتَاب ِمن هذا ِ
الف ِ
عل
ب َع َل ِيه َخ ٌ
يخُ َالِ َ
َ َ
َ
رت َك ُهَ ،حتَّى َغ َل َ
َفس ُه َو َي ُ
فن َ
ذلك هذا ِ
عل َي ِ
الف َ
وحا(َ ،)125ون ََذ َر َم َع اهللِ َأ َّن ُه إِ ْن َف َع َل َبعدَ َ
ب َع َل ِيه َأن
ـج ُ
تَو َب ًة ن َُص ً
يحَ ِج بِن ِ
َفس ِه ر ِ
ذلك الن ِ
اجلاً َغ َري َم َّر ٍة(ُ )126م َر َّت ًبا ُم َتتَالِ ًيا بِ َغ ِري إِخال ٍَل َبين َُه اَمَ ،ف َبعدَ َ
َّذر
َّ
َ
اد ٍر َعىل ِ
ار ِهَ ،لكن وهو َغري َق ِ
و َقع ِ
َّذر ا َملذك ِ
الق َيا ِم بِالن ِ
عل ِمن ُه بِاختِ َي ِ
الف ُ
ُور؛ لأِ َ َّن ُه
َ َ
َ ُ َ ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يف املِ َز ِ
اج،
َفسانيِ ٍّ ؛ لأِ َ َّن ُه َر ُج ٌل َض ِع ُ
بِالنِّس َبة إِ َليه لاَ ُيمك ُن الق َيا ُم بِه إِلاَّ بِضرَ َ ٍر َعظي ٍم ن َ
ِ
يش كَم ينب ِغي ،و َأ َّنه يع َلم بِالضرَّ ور ِة َأ َّنه إِ ْن م َشى َعىل الو ِ
بِ َح ُ
جه
يث لاَ َيقد ُر َعىل ا َمل ِ اَ َ َ
َ
َ ُ َ ُ
ُ َ ُ َ
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وز( )117استِع َام ُل ال َّل ِ
فظ ا ُملشترَ َ ِك يف ِك َ
ال َمعنَـ َي ِيه.
إِ َّن ُه لاَ يجَ ُ ُ
َان مبطِلاً لِص َلواتِ ِهَ ،غالِ ًطا يف اعتِ َق ِ
ِ
اد ِه.
َ َ
إِ َّن ُه َلو َق َصدَ بِال ُقرآن الدُّ َعا َء لاَ َغيرْ  ،ك َ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
الصلاَ َة التي
عم ُل ُهَ ،قد تُبط ُل َّ
إِ َّن (آمني) إِ ْن لمَ َيكُن ُع َق َ
يب ُد َعاء لمَ َيص َّح است اَ
(اهدنا)( )119إِىل ِ
ولَ :لـم َق َال ِ
ِ
ِ
آخ ِر ِه :إِ ْن َق َصدَ ال ُق َ
يمة(َ )118
رآن
ذلكَ ،فنَ ُق ُ اَّ
ف َيها ،إِذا لق َ
َك� َ
�ان( )120لِ َـمعنًى الَ َمعنَى َل ُه َفتَب ُط ُلَ ،وإِ ْن َق َصدَ الدُّ َعا َء َأب َط َل(َ ،)121و َك� َ�ذا إِ ْن
َق َصدَ مجَ ُمو َع َها؛ لأِ َ َّن ال َّل َ
َعم ُل يف ِكلاَ َمعنَ َي ِيه(َ ،)122وكَذا َلف َظة
فظ ا ُملشترَ َ َك لاَ ُيست َ
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نذ ِ
ذلك إِىل َم َر ٍ
ا َمل ُ
وت يف ال َّط ِر ِيقَ ،أو ُي َؤ ِّدي(َ )127
وت َبعدَ ُه بِ ُمدَّ ٍة َق ِلي َل ٍة،
ض َي ُم ُ
ور َي ُم ُ
قدر بِن ِ
ُور َأم لاَ ؟ وإِذا لمَ ي ِ
ـجب ِ
َّذر ا َملذك ِ
الق َيا ُم بِالن ِ
َفس ِه َعىل َ
وز(َ )128أن
ذلكَ ،أيجَ ُ ُ
َ
َ
َف َهل َي ِ ُ
ـحج َعنه ولِيه بعدَ هَ ،أو ي ِ
ِ
ـح َّج َعن ُه َغ ُري ُه ِمن َمالِ ِهَ ،أم لاَ ؟ َأفتِنَا يف َ
ذلك
َ
ُيوصيَ ِ بِ َأن َي َّ ُ َ ُّ ُ َ ُ
ُم َف ِّصلاً ُم َب ِّينًاَ ،أ َدا َم اهللُ َفض َل َكَ ،و َط َّو َل َب َق َ
اك.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

َ
ب شيَ ٌء ِمن َ
وحا َوتُق َب ُل تَو َب ُت ُه(.)129
اب :لاَ يجَ ِ ُ
ب التَّو َب ُة تَو َب ًة ن َُص ً
ذلكَ ،بل يجَ ِ ُ
اجل َو ُ

َب محُ َ َّمدٌ ب ُن ا ُمل َط َّه ِر(.)130
َو َكت َ

ول يف َك َّفار ِة ال ِّلو ِ
ِ
َ
اط يف هَنَ ِ
ار َش ِ
رشةَ :ال َق ُ
ان]
هر َر َم َض َ
َ
َ
[ا َملسأ َل ُة ال َّثال َث َة َع َ

ول مولاَ نَا و َش ِ
ان بِالن ََّه ِ
يخنَاُ -مدَّ ظِ ُّل ُه -يف َر ُج ٍل لاَ َط بِغُلاَ ٍم يف َر َم َض َ
ار
َ
َما َق ُ َ
ِ
احدَ ةٌ ،و َعىل ت ِ
ُون َك َّفار ٌة و ِ
َع ِامدً اَ ،هل َيك ُ
جلم ِع(َ ،)131أم َيك ُ
َقد ِير
َ
َ َ
ُون َع َليه َك َّف َار ُة ا َ
ِ
ِ
ِ
جلم ِع َولاَ َيك ُ
َأ ْن َيك َ
جلمعَِ ،فإِ َذا َصا َم
الر ُج ُل ُمت ََم ِّكنًا من َك َّف َارة ا َ
ُون َّ
ُون َع َليه َك َّف َار ُة ا َ
ني وتَاب تَوب ًة نَصوحا واستَغ َفر اهللَ َتعالىَ َ ،هل تَس ُق ُط ِمنه ال َك َّفارت ِ
هر ِ
َان
ُ
َ
ين ُم َتتَابِ َع ِ َ َ َ ُ ً َ
َ
َ
َش َ
ِ
ِ
ورا.
األُ ْخ َر َيان َأم لاَ ؟ َأفتنَا َم ُ
أج ً
اجلوابَ :نعم ،يجَ ِب َع َل ِيه َك َّفار ُة اجلم ِع( ،)132وإِذا مل يتَمكَّن ِمن ِ
العت ِْق َو ِ
اإلط َعا ِم،
َ َ ُ َ
ُ
َ
َ َ
َ ََ َ
الصو ِمَ ،ف َع َل ُهَ ،واستَغ َف َر اهللَ َت َعالىَ َ ،و َأ ْج َز َأ ُه.
َوتمَ َ َّك َن َم َع َّ
َو َك َت َب ُه محُ َ َّمدٌ ب ُن ا ُمل َط َّه ِر(.)133

[الـ]ـ َفائِدَ ُة [األُولىَ ]

()134

الـحكم الشرَّ ِعي :إِما َأ ْن يك َ ِ
َالصلاَ ِةَ ،أو تَركًا محَ ْ ًضاَ :كشرُ ِ
ب
ُون فعلاً محَ ْ ًضا :ك َّ
َ
ُّ َّ
ُ ُ
عل :كَالصو ِمَ ،ف ِ
مرَ ،أو فِعلاً كَالترَّ ِك :كَإِ َزا َل ِة النَّجاس ِةَ ،أو تَركًا ك ِ
اخلَ ِ
َالف ِ
الف ُ
عل
َّ
َ َ
134

اخلويلدي
حتقيق وتعليق �صادق ال�شيخ عبد النبي
ّ

ِ
ِ
حض والترَّ ُك ك ِ
ان لاَ يفت َِقر ِ
القسم ِن األَ ِخري ِ
َالف ِ ِ ِ
ان إِ َل َيها.
ا َمل ُ َ
َ َ
عل َيفتَق َران إِىل النِّ َّيةَ ،و اَ
َ
وبِو ٍ
كم الشرَّ ِع ُّي ال خيلو ِمن َأن َيك َ
جه َ
ُون فِعلاً َأو تَركًا َأو َأ َحدَ همُ َ ا
َ
حل ُ
آخ َر :ا ُ
َالصلاَ ِةَ ،وت ٌ
قسا ُم إِ ًذا َأر َب َع ٌة :فِ ٌ
ك َ
َرك ك َ
َالزنَا،
َذلك( )135ك ِّ
عل محَ ٌض ك َّ
َاآلخ ِرَ ،فاألَ َ
عل كَالت ِ
سل اخلبث( ،)136و َعكسه كَالصو ِمَ ،فالأَ و ُل والرابِع يفت َِقر ِ
َّـرك َك َغ ِ
َوفِ ٌ
ان إِىل
َّ
َ ُ ُ
َّ َ َّ ُ َ َ
ون الب ِ
ِ
ني.
اق َ
النِّــ َّية ُد َ َ

ُون و ِاق ًفا يف ا َملشع ِر َليلاً إِ ْن نَوى الوجوب صح ْ ِ
ب
ُ ُ َ َ َّ
َ
َ
ا َّلذي َيك ُ َ
ـ[ـت] من ُه النِّ َّي ُةَ ،ويجَ ِ ُ
ِ
مس ،وإِذا( )139نَوى َلي ً ِ
َع َل ِيه ا َمل ُ
كث إِىل ُط ُلو ِع َّ
جر ال َّثاين،
َ
الش ِ َ
ال ل ُو ُجوبِه َو َط َل َع ال َف ُ
ِ ِ ٍ
خرىَ ،ولاَ جتزي النِّ َّي ُة َليلاً َعن النِّ َّي ِة َبعدَ ُط ُلو ِع ال َف ِ
جر ال َّثاين.
لاَ ُبدَّ من ن َّية ُأ َ
َو َق َال(َ :)140ي ِ
ال لِ ُو ُجوبِ ِهَ ،وإِن ت ََر َك النِّ َّي َة َلي ً
نوي َلي ً
ال َلـم َيكُن َمأ ُثو ًماَ ،و َف ِائدَ ُة
النِّي ِة َليلاً ال َّثواب ،فَلاَ بدَّ ِمن تجَ ِد ِ
يد َها ِعندَ ُط ُلو ِع ال َف ِ
جر ال َّثاين.
ُ
َ ُ
َّ

َو َق َال ُمدَّ ظِ ُّل ُهَ :و َلو َجا َم َع َأ َم َت ُه ا ُمل ْح ِر َم َة بِإِذنِ ِه محُ ِ لاًّ َف ُبد َن ٌة َأو َب َق َر ٌة َأو َشاةٌَ ،فإِن
َعج َز َف َشا ٌة َأو صومَ ،فهذا يف َّ ِ
ـخيـر يف م ِ
وض َع ِ
ني:
َ ٌ َ
َ
الشاة ُم َ َّ ٌ َ

ني ال َّثلاَ ِ
ث ِخ َص ٍ
الش ِاة (ك َ
َان ُم َ
أ .إِذا َقدَ َر َعىل ال ُبدن َِة َوال َب َق َر ِة َو َّ
ال :ال ُبدن َِة
ـخ َّي ًـرا َب َ
َوال َب َق َر ِة َو َّ
الش ِاة)(.)141
بَ .أن يعج َز َعن البدن َِة والب َقر ِة ،وي ِ
الش ِاةَ ،فإِ َّن ُه َيك ُ
ُون ُم َ
قد ُر َعىل َّ
ني
ـخ َّي ًـرا َب َ
ُ َ َ َ ََ
َ َ
َّ ِ
الصو ِم.
الشاة َو َّ
135
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ِ
ِمن
إمالئ ِه ُمدَّ ( )138ظِ ُّله:

[ال َفائِدَ ُة ال َّثانِ َي ُة]

()137
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[ال َفائِدَ ُة ال َّثالِ َث ُة]

()142

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ان الع َلم ِء وا ُملجت َِه ِدينَ ،ف ِ ِ ِ
ِمن إِملاَ ِء ا َملولىَ األَع َظ ِم سل َط ِ
حل ِّق َوالدِّ ِ
ين،
َ
ُ اَ َ
خر امل َّلة َوا َ
ُ
ِ
ابن ا ُمل َط َّه ِر َ -أ َدا َم اهللُ َفض َل ُهُ -م َشا َف َه ًة(:)143

ف اهللَ َتعالىَ و ِص َفاتِ ِه ال ُّثبوتِي َة والسلبِي َة والنَّبِي واألَ ِئم َة ِ
عر ِ
ك ُُّل َمن لمَ َي ِ
واحدً ا
َ َ
ُ َّ َ َّ َّ َ َّ َ َّ
و ِ
املفصل وهو الدليل(َ )145عىل ك ُِّل َمط َل ٍ
احدً ا( )144إِىل ال َّثاين عَشرَ َ  بِالدَّ لِ ِ
ب
يل َّ
َ
ِ
ب ِمن ِ
ف َو ِ
هذ ِه ا َمل َس ِائ ِلَ ،ولمَ َي ِ
َمط َل ٍ
حل ِّج
عر ْ
ب َّ
اج َ
الصلاَ ة َوشرُ ُ و َط َها َو َأف َع َال ا َ
والعمر ِة وك ِ
ِ
ُون بِ َح ُ
َيف َّياتِ ِـهم( )146إِجمَ االًَ ،و ُه َو َأ ْن َيك َ
ابَ ،أو
يث إِذا ُسئ َل(َ )147أ َج َ
َ ُ َ َ
ت ِ
ال بِ َح ُ
َفصي ً
ف
يث َيستَحضرِ ُ الأَ ف َع َال َلـم َي ِص َّح َح ُّج ُه َولاَ إِ ْح َرا ُم ُه الب َّت َة(َ ،)148و َلو َع َر َ
اإلحرامُ ،ثم َأحرمُ ،ثم َتع َّلم َق َبل ال َّطو ِ
ِ ِِ
لإِ
اف َو ِ
اج َباتِ ِه
َ
حرا َم َو َواج َباته ُك َّل َها َف َع َل ِ َ َ َّ َ َ َّ َ َ
ا َ
و َأفعا َله وك ِ
ِ ِ ()149
ِ
عي إِىل آخ��ر
مر ِة
َيف َّياتِ ِهُ ،ث َّم َط َ
َ َ ُ َ
الس َ
افَ ،وك ََذا َّ
حل ِّج َوال ُع َ
َأف َعال ا َ
اجب ِ
()150
مرتُه(َ ،)151ولاَ ُيشترَ َ ُط َأن َي ِ
جزا ُه َو َص َّح َح ُّج ُه
ات
عر َ
َأ َ
ف يف األَ َّو ِل َو ِ َ
َو ُع َ
اجب ِ
ات ِ
مر ِة ُك َّل َها ُدف َع ًةَ ،بل َلو َع َر َ
حر َمُ ،ث َّم َبعدَ
ف َو ِ َ
حرا ِم لاَ َغيرْ َ ،و َأ َ
اإل َ
حل ِّج َوال ُع َ
ا َ
ات ال َّطو ِ
اجب ِ
ِ ِ
ِ
افُ ،ث َّم َبعدَ (َ )152
السعي،
اف َف َط َ
َ
حرا ِم َت َع َّل َم َو ِ َ
اإل َ
ذلك َت َع َّل َم َواج َبات َّ
ِ ِ
ِ
َو َس َعىُ ،ث َّم َبعدَ َ
حل ِّجُ ،ث َّم
حرا ِم ا َ
ذلك َت َع َّل َم َواج َبات التَّقص ِري َو َقصرَّ َ َ ،و َهكَذا يف إِ َ
ات الو ُق ِ
اجب ِ
اجب ِ
فُ ،ث َّم َبعدَ َ
وف
ات َع َر َف َة َو َو َق َ
ُ
ذلك َت َع َّل َم َو ِ َ
حرا ِم احلَ ِّج َت َع َّل َم َو ِ َ
َبعدَ إِ َ
آخ ِر احلج والع ِ
ف ،وهكَذا إِىل ِ
مر ُت ُهَ ،و َلو اعت ََمدَ
بِا َملش َع ِر َو َو َق َ َ َ
مرةَ ،ص َّح َح ُّج ُه َو ُع َ
َ ِّ َ ُ َ
هذا ا َّلذي ي ِريدُ َأ ْن يحَ ج َعىل متَابع ِة َف ِق ٍيه( )153يف ج ِ
يـر َأ ْن َي ِ
ـمي ِع َأف َعالِ ِه ِمن َغ ِ
عر َف َها
ُ ََ
ُ َّ
ُ
َ
ِ
َق َبل َأ ْن يرشع يف ِ
ِ
الف ِ
مر ُت ُه،
عل ك اََم َذك ُ
َ َ َ
حرا ُم ُهَ ،ولاَ َيص ُّح َح ُّج ُه َولاَ ُع َ
َرت ،لمَ َين َعقدْ إِ َ
ِ ِ
ِ
وإِن ك َ ِ
الص َو ِ
اب(.)154
َان ال َفقي ُه َجام َع الشرَّ َ ائطَ ،واهللُ َأع َل ُم بِ َّ
َ
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( )1جممع اآلداب.134-133/3 :
( )2بحار األنوار.196-195/104 :
( )3مستدرك الذريعة.369-368/1 :
( )4جمالس املؤمنني.362/2 :
( )5نقد الرجال.183/4 :
( )6أمل اآلمل.261/2 :
( )7مقابس االنوار.13 :
( )8روضات اجلنَّات.330/6 :
( )9روضات اجلنَّات.337/6 :
(ُ )10ين َظر :رياض العلامء ،218/2 :وروضات اجلنَّات ،377/2 :وأعيان الشيعة ،273/6 :تفسري
ونص النصوص.146 :
املحيط األعظم 47/1 :مقدِّ مة التحقيقُّ ،
نص النصوص.534 :
(ُّ )11
(ُ )12ين َظر :معجم البلدان.13/4 :
نص النصوص.256 ،112 :
(ُ )13ين َظرُّ :
وتصوف الشيعة.52-51 :
(ُ )14ين َظر :املحيط األعظم،29-28 :
ّ
وتصوف الشيعة.56-55 :
(ُ )15ين َظر :املحيط األعظم،33-28 :
ّ
تصوف الشيعة.58-57 :
(ّ )16
( )17املحيط األعظم.47 :
تصوف الشيعة.60-58 :
(ُ )18ين َظرّ :
( )19املحيط األعظم.28 :
( )20املحيط األعظم.29 :
( )21جمال��س املؤمن�ين ،52/2 :ورياض العل�ماء ،225-218/2 :وروض��ات اجلنَّات،377/2 :
وطبقات أعالم الشيعة.66 :
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( )22رياض العلامء.225-218/2 :
( )23رياض العلامء.225-218/2 :
( )24روضات اجلنَّات.377/2 :
الشيعي.44 :
(ُ )25ين َظر :العرفان
ّ
(ُ )26ين َظر :الذريعة.17/6 :
التصوف والتش ّيع.428 :
(ُ )27ين َظر :الصلة بني
ّ
العربـ��ي املخطوط:
(ُ )28ين َظ��ر :تكمل��ة أم��ل اآلم��ل ،463/4 :والذريع��ة ،345/20 :وال�تراث
ّ
 ،198/1وفهرس دنا ،251/1 :وفهرس فنخا.793/1 :
(ُ )29ين َظر :فهرس فنخا.794-793/1 :
ِ
تقع ضمن
بم َص َّورة هذه النُّس��خة
مشكورا األخ الباحث ميثم سويدان احلميرَ ّي .وهي ُ
وقد َّ
ً
زودنا ُ
ِ
ِ
س��ـر ٌد لعناوين الرس��ائل التي احتواها ،وهو ِّ
بخط الس�� ِّيد
جمم��وعٍ ،ج��ا َء يف الصحي َفة األُوىل منه َم َ
املتفرقة،
اآلميل ،وكان عنوان هذه الرس��الة هو الثاين بعد املسائل املدن َّيات ،لكنَّه َع َنونهَ ا بـ(املسائل ِّ
ّ
ِ
ِ
أيض��ا لفخر املح ِّققني ُذك��رت يف (فنخا:
احلج) ً
للش��يخ فخر الدينُ ،م��دَّ ظ ُّله) ،وبعدَ ه (مناس��ك ِّ
ِ
 .)587/12وهذه النس��خة من املس��ائل اآلمل َّي��ات مل تُذكَر يف (فنخ��ا )298/29 :ضمن عنوان
ِ
اآلميل = املس��ائل
��رت يف (فنخا )793/1 :بعنوان (أجوبة مس��ائل
املتفرق��ة) ،وإنَّام ُذك َ
(املس��ائل ِّ
ّ
ِ
لمِ
اجلامع املبني ا َو َ
صل إلينا من إجازات فخر املح ِّققني -خمطوط.
اآلمل َّيات)ُ .ين َظر:
ُ
( )30يف (ب) )59( :كذا ،والصواب 759هــ.
(( )31الب��اب احلادي عرش) يف الكالم ،هو آخر أبواب (منهاج الصالح يف خمترص املصباح) ،آلية اهلل
العلاَّ مة ِ
املتهجد ملؤ ِّلفه الش��يخ
احل يِّ ّل (ت 726هـ) ،فإنَّه بعد اختصاره مصباح
الطويس ،وترتيبه
ِّ
ّ
القوهدي ،أضاف إليه ما ال بدَّ منه لعا َّمة املك َّلفني
حممد
ّ
حممد بن َّ
عىل عرشة أبواب بالتامس الوزير َّ
م��ن مس��ائل أصول الدي��ن ،وجعل عنوانه (الباب احل��ادي عرش فيام جيب عىل عا َّم��ة املكلفني من
معرفة أصول الدين) .الذريعة.5/3 :
َ
( )32إش��ارة إىل العدل؛ َّ
العدل من الصفات الثبوت َّية الفعل َّية ،والبعض اآلخر يقول :ذات َّية؛ لذلك
ألن
أخرجها.
(البنوة) ،وهو تصحيف.
( )33يف (ب):
َّ
القصوري ،أي بلحاظ استحقاق العقاب الدائم ،وهنا
التقصريي دون
( )34ال بدَّ من محل اجلهل عىل
ّ
ّ
والتقصريي.
القصوري
ال بدَّ من التفصيل الذي أرشنا إليه يف
ّ
ّ
( )35رشح الباب احلادي عرش.21-17 :
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( )36ال بدَّ من قصده يف (حدِّ الدليل) هو مقدار الدليل ،أي :هل ال بدَّ أن يكون الدليل ُمور ًثا لليقني،
األعم أن يتي َّقن بثبوت
جمرد الظ ِّن ،واليقني باملعنى
األعم أم
سواء أكان باملعنى
ِّ
ِّ
األخص ،أو يكفي َّ
ِّ

النقل َّي��ة ،وب�ما َّ
أن الفخر مل جيب عن هذا الس��ؤال؛ فإنَّ��ه ُيقال :ال تعارض بينه�ما -أي :بني نقصان
العقل ووجود الفطرة -فهام مقو َلتان منفص َلتان ،يمكن أن نح ِّقق إحدامها من دون
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املحمول للموضوع.
وكذلك اس��تحالة انفكاك املحمول ع��ن املوضوع ،مثاله :اهلل تعاىل موج��ود ،هنا عندنا يقني .هل
يشرتط أن ال َّ
ينفك الوجود عن املوىل أو ال؟
كل ما ُّ
والدليل يشمل َّ
ُ
يدل عىل املطلوب ،سواء أكان برهان ًّيا أو فلسف ًّيا
أعم من الربهان،
( )37الدليل ُّ
أو...
املنطقي ،بحسب ما ُذكر يف املنطق.
أ َّما الربهان :فهو خصوص االستدالل
ّ
(ُ )38ين َظر :أجوبة املسائل املهنَّائ َّية (املدن َّيات).100 ،55-54 :
( )39مل ترد يف (ب)( :هذا).
( )40أي :ال بدَّ من الوصول لليقني واجلزم.
األول َّيات .2 .الفطر َّيات .3 .احلدس�� َّيات.
( )41وهي املقدِّ مات الس��تَّة ،ك�ما ذكرها علامء املنطقَّ .1 :
.4املتوات��رات .5 .التجريب َّيات .6 .املش��اهدات ،يف قب��ال اليقين َّيات :املظنونات ،واملش��هورات،
والومه َّيات ،واملقبوالت واملس َّلامت واملش َّبهات واملخ َّيالت.
النقلـي؟
العقلـي يف إثبات وجود اهلل تعاىل ،وال يكفي الدليل
( )42ملاذا نحتاج إىل الدليل
ّ
ّ
النقيل يف إثبات وجود اهلل تعاىل؛ لل��زوم حمذور الدور ،وهو
اجل��واب :ال يمكن االكتفاء بالدلي��ل
ّ
ٍ
تو َّق��ف وجود اليشء عىل نفس��ه ،ويف ضوء هذاُّ :
كل عقيدة ال يل��زم منها حمذور الدور ُيكتفى فيها
النقيل.
بالدليل
ّ
خالف بني املتقدِّ مني ،وخري مثال
وجيب عليه القضا ُء -كام أف��اد ،-وهذا
( )43أي :عبادت��ه باطلة،
ٌ
ُ
هو ن َّية اجلزم بالن َّية من عدمها.
( )44مل ترد يف (ب)( :موالنا).
( )45مفروض السؤال :لو ُو ِجد إنسان بعيد الفهم ،كثري البالدة ،هل جيوز أن يعتقد َّ
أن اهلل تعاىل خلقه
عىل هذه احلالة أو ال جيوز ،أو َّ
أن هذا األمر مرتبط بعوامل أخرى؟ مل يجُ ِب عىل هذا السؤال.
إن اهلل تع��اىل خلق الناس خمتلفني يف االس��تعدادات ،أو يقالَّ :
اجل��واب :يمك��ن أن ُيقالَّ :
إن هناك
عوامل أخرى مؤ ِّثرة ،واحلكمة من ذلك هو االبتالء.
(ُ )46يفهم من كالم الس��ائل أنَّه ال يوجد تعارض بني النقصان وبني وجود الفطرة التي ذكرهتا األد َّلة
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األخرى ،ومعه يمكن اجتامع نقصان العقل مع وجود الفطرة التي ِ
توصل للكامالت.
واإلش��كال ُي َر ُّد؛ لو كان العقل تا ًّما ،ولكنَّه كان ال يؤمن باهلل تعاىل؛ لعدم وجود الفطرة الس��ليمة
عنده ،وكون الشخص ناقص العقل ،ال َيلزم منه عدم الفطرة أو نقصاهنا.
نع��م ،الفط��رة ال تعم��ل م��ع نقصان العق��ل بصورة صحيح��ة وتا َّمة ،ال��ذي الزم��ه الوصول إىل
الكامالت.
( )47سورة الروم ،اآلية.30 :
( )48كذا يف األصل ،وهي زائدة.
للطوسـي ،660 :أعيان الشيعة.303/1 :
(ُ )49ين َظر :األمايل
ّ
( )50يف األصل( :ال يقي) بالقاف ،والصواب ما أثبتناه.
ٍ
واجب عىل املوىل.
ولب اجلواب :والتفضيل غري
( )51أي :محَ َلاًّ لإلشكالُّ ،
( )52تذييل يف (ب) :نقلته من خ ِّطه.
( )53مل ترد يف (ب)( :موالنا).
( )54سورة النساء ،اآلية.98 :
( )55يف (ب)( :بعضهم عىل بعض).
( )56يف األصل( :الذين) ،والصواب ما أثبتناه.
( )57األصل هو اش�تراك األحكام وتس��اوهيا بني مجيع املك َّلفني ،ولكن هناك استثناء لبعض املك َّلفني
ع��ن بعضهم اآلخر ،كوجوب اجلهاد عىل الرج��ال ،طب ًعا هذا من غري خت ُّلف موضوع احلكم ،فإنَّه
احلج دون بق َّية املك َّلفني ،ولك َّن السؤال ناظر
قد يتح َّقق احلكم عند بعض املك َّلفني ،كمن يس��تطيع َّ
إىل أصل ترشيع األحكام ،وهي عا َّمة ،تشمل العامل واجلاهل ،والرجل واملرأة.
( )58تذييل يف (ب) :نقلته من خ ِّطه.
( )59هذا ما ذهب إليه املشهور من فقهائنا.
ٍ
جائزا ،بل هو موافق لالحتياط؛ َّ
ألن به
( )60هذا ليس
بواجب عىل رأي علامئنا املعارصين ،وإن كان ً
كل ٍ
براءة ذ َّمته جز ًما ،واالحتياط حسن عىل ِّ
حال ،إلاَّ أن يلزم منه العرس واحلرج.
( )61يف (ب) تذييل :نقلته من خ ِّطه.
( )62مل ترد يف (ب)( :أم ال).
فقريا رش ًعا ،ومتد ِّينًا ،أ َّما إذا كان طالب عل ٍم؛ ف ُيشرتط أن يكون طلبه للعلم واج ًبا
( )63جيوز إن كان ً
حق اإلمام؛ ف ُيشرتط أن يؤ ِّدي خدمة دين َّية.
السادة ،أ َّما إذا ُأعطي من ِّ
عين ًّيا ل ُيعطى ِمن ِّ
حق َّ
( )64يف (ب) تذييل :نقلته من خ ِّطه.
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فقيـر ،والرشط الثاين جيب أن يكون متد ِّين.
(ُ )65يستظهر من هذا الكالم َأنَّه ٌ
( )66يف (ب) تذييل :نقلته من خ ِّطه.
ٍ
توضيحي.
( )67ال ُيوجد عندنا خمُ س غري
واجب ،وإنَّام هو قيدٌ
ٌّ
( )68يف (ب) تذييل :نقلته من خ ِّطه.
( )69يف (ب) زيادة( :وس ِّيدنا).
( )70يف (ب) :زيادة (بذلك).
( )71يف (ب) مل ترد( :هبذا).
مصح ًفا.
( )72يف األصل( :عرضه)
َّ
( )73يف (ب)( :نعم).
َ
إشكال فيه عىل رأي املشهور ،ولكن لع َّله أدخل يف ذلك العناوين الثانو َّية.
( )74الفعل نفسه ال
( )75يف (ب) تذييل :نقلته من خ ِّطه.
( )76يف (ب)( :حم َّبته املك َّلفني).
األول.
( )77التفسري َّ
( )78يف (ب)( :غلبت).
( )79التفسري عىل ِك َ
التقديرين واحد.
ال
َ
( )80التفسري الثاين.
( )81سورة املائدة.54 :
( )82يف (ب)( :متابع).
( )83أي :املسلمني.
( )84مل ترد يف (ب).
( )85سورة آل عمران ،اآلية.31 :
بعض صفات اهلل تعاىل لبعض البرش.
( )86ا ُملغايل :الذي ُيثبِت َ
احلق وكشف الصدق.259 :
( )87الروضة يف فضائل أمري املؤمنني ،28 :وهنج ِّ
( )88هذه مقدِّ مة لألوىل ،وأ َّما الثانية :فهي األصيلة.
مالحظة :مل يكن الس��ؤال عن املح َّبة ،بام هو خالقهم وواجدهم ،بل بام هم عباده املطيعون له ،أي
حب اهلل
بالنظر إىل أفعاله ،ال بالنظر إىل أصل خلقته ،وإلاَّ هذا املعنى ال إش��كال يف كونه راجع إىل ِّ
تعاىل ،لذاته وفعله.
ِ
( )89كذا يف األصلَّ ،
ولعل املراد :من عظيم املسائل.
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( )90يف (ب) زيادة :التي.
جمرد طريق لتحصيل املنافع اآلخرو َّية اخلالية من
( )91أي :ال املناف��ع الدنيو َّية؛ فإنَّـها -أي الدنيو َّيةَّ -
املن ِّغصات.
( )92يف األصل( :مرابتها) ،والصواب ما أثبتناه.
أن مراده ممّا ذكره هو أثر للمح َّبة ،وليس املح َّبة نفسهاَّ ،
( )93الظاهر َّ
فإن أثر ح ِّبه هو طاعته ،ولو س َّلمنا
ختتص بام ذكره ،بل يمكن أن تكون الطاعة ألجل دخول اجلنَّة واالبتعاد عن
أنَّه طاعة؛ فالطاعة ال ُّ
الن��ار ،ك�ما د َّلت عىل ذلك بع��ض الروايات ،إذ روي ع��ن أيب عبد اهلل ق��الَّ :
«إن العباد ثالثة:
ق��و ٌم عبدوا اهلل خو ًفا؛ فتلك عبادة العبيد ،وقو ٌم عب��دوا اهلل تبارك وتعاىل طلب الثواب؛ فتلك
عب��ادة األج��راء ،وقو ٌم عبدوا اهللُ ح ًّبا له؛ فتلك عبادة األح��رار ،وهي أفضل العبادة» .الكايف:
.84/2
ٍ
ٍ
حممد عبده.53/4 :
وبلفظ
مقارب عن أمري املؤمننيُ .ين َظر :رشح هنج البالغة ،للشيخ َّ
( )94يف (ب)( :عقاب).
( )95مائة كلمة ألمري املؤمنني ،219 :وبحار األنوار.1/41 :
( )96يف (ب)( :جيز).
( )97يستلزم من ذلك َّ
أن املطاع واملصدَّ ق ال ُبدَّ أن يكون معصو ًما.
( )98وهذا ما مل يتح َّقق؛ فلذلك كانوا مذمومني.
القلبي.
( )99أي :امليل
ّ
( )100أي :الطاعة.
( )101يف (ب)( :وهم يطيعوا) ،وهو حتريف.
( )102يف (ب) تذييل :نقلته من خ ِّطه.
( )103يف (ب)( :شيخنا وموالنا).
( )104هذا عىل رأيه املباركَّ ،
مرة واحدة ،أ َّما عىل رأي املرجع األعىل،
أن الصالة واجب ٌة يف العمر َّ
مرة واحدة.
فهي مستح َّبة يف العمر َّ
نصه« :ما
( )105وهذا يتعارض مع ما يف أجوبة املس��ائل املهنَّائ َّية لفخر املح ِّققني نفس��ه حني ُس��ئل بام ُّ
أن النُّحاة ذكروا َّ
النبي وآله بـ(عىل) ،مع َّ
أن العطف
يقول س�� ِّيدنا يف مجاعة ..يقولون ال ُي َ
فصل بني ّ
نص
أمر خمصوص خيالف ما َّ
عىل الضمري املخفوض بغري إعادة اخلافض ضعيف ،فهل ورد يف هذا ٌ
عليه النحاة ،أم ألصحابنا وجه؟
اجل��واب :ال وج��ه هلذا القول ،بل الق��ول ما قاله النُّحاة ،ولو اتباع النقل م��ا جاز إلاَّ بإعادة حرف
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اخلافض ،عىل أنَّه قد ورد يف كثري من األدعية عنهم .»أجوبة املس��ائل املهنَّائ َّية ،172 :مس��ألة
رقم .23
النبي
قال العلاَّ مة
املجليس (ت 1110هـ) :اعلم أنَّه اش��تهر بني الشيعة عدم جواز الفصل بني ّ
ّ
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[وآله] بـ(عىل) ما اش��تهر بينهم من رواية غري معلوم اإلس��ناد« :من فصل بيني وبني آيل بعىل مل ينل
البهائي أنَّه من أخبار
ش��فاعتي» ،ومل يثب��ت عندنا هذا اخل�بر ،ومل أره يف كتُبنا ،و ُيروى عن الش��يخ
ّ
اإلسامعيل َّية ،لكن مل أجد يف الدعوات املأثورة عن أرباب العصمة الفصل هبا إلاَّ
نادرا ،ولعل تركه
ً
أحوطه .مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول.112-111/12 :
امل��دين (ت 1120هـ) :ما زعم��ه بعضهم من َّ
أن الش��يعة تلتزم عدم إعادة
عيل خان
ّ
وق��ال الس�� ِّيدُ ّ
اخلاف��ض ،وهو (ع�لى) ،يف مثل هذه العبارة ،حلديث يأثرونه وهو« :م��ن فصل بيني وبني آيل بعىل
حمض ال عني له وال أثر ،إذ ال تعرف الش��يعة هذا اخل�بر ،ومل ترد به رواية من
فق��د جفاين»،
فزعم ٌ
ٌ
ٍ
طرقه��م ،بل ومل ُيذكر وال منقط ًعا يف يشء 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�� ِّيد الس��اجدين:
.427/1
( )106ونقل املحدِّ ُ
النص عن جواب الفخر هذا.)356/5( .
ث
النوري يف مستدرك الوسائل هذا ّ
ّ
أن هذا النقل غري ثابت؛ ِ
( )107ب�ما َّ
فيص ُّح أن نق��ول بالصالة وغري الصالة بإضافة (عىل) ،أي يمكن
حممد).
أن ُيقال( :وعىل آل َّ
( )108ما هو الفرق بني اآلل واألهل؟
اجلواب( :األهل) إذا ُأضيفت إىل الرجل فمعناها (أتباعه وأهل م َّلته) ،وأ َّما (اآلل) إذا ُأضيفت إىل
الرجل فمعناها ( َمن ينتس��بون إليه قراب ًة) ،وقد كثر اس��تعاملنا يف أهل بيت الرجل ،فاملراد من يتَّبع
الرجل ،ولو رجعنا إىل الروايات نجد َّ
مس��تعمالن م ًعا يف أهل البيت ،كقول
أن اآلل واألهل
َ
الرس��ول« :هؤالء أهل بيتي» ،وقد ذكرت ذلك ُّ
جل املصادر اللغو َّيةُ .ين َظر :الفروق اللغو َّية:
 ،84لسان العرب ،38/11 :وغريها.
( )109يف (ب) تذييل :نقلته من خ ِّطه.
( )110يف (ب) زيادة( :ذلك).
األول ،ويوجد فرق ب�ين كلمتَي (أمني) يف اآلية املباركة
( )111ه��ذه إجابة عن الس��ؤال الثاين وليس َّ
وبني كلمة (آمني) الواردة يف الس��ؤال ،والذي وقع فيه الكالم هو (آمني) صاحبة األلف املمدودة
ال األوىل ،والفرق بينهام يف املعنى ،فـ(آمني) بمعنى( :اس��تجب) ،و(أمني) أي ال خيون ،وبنا ًء عىل
إن كلمة (آم�ين) موجودة يف الق��رآن ،إلاَّ ْ
يص��ح أن يقالَّ :
أن يقصد امل��ادة األصل َّية لقول
ه��ذا ال
ُّ
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(آمني) ،فإن كان يقصد املادة ،فموجودة بالكتاب العزيز.
السيس��تاين :نعم ،ق��ول (آمني) مبط��ل للصالة ع�لى األحوط لزو ًم��ا .منهاج
املرج��ع
يق��ول
ُ
ّ
الصاحلني.221/1 :
( )112سورة التكوير ،اآلية.21 :
رسم الكلمة يف األصل بلفظ (املنقشة) ،ويف (ب) :النقشة.
( )113جاء ُ
الكيش��ـي
حممد بن أمحد
ّ
( )114يف (ب)( :الكتبي) ،وهو تصحيف؛ إذ املقصود به هو :ش��مس الدين َّ
القريش املدرس باملدرسة النظامية ببغداد ،وهو من شيوخ العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ِمن العا َّمة ،توفيِّ يف شرياز
َّ
ِّ
ّ
س��نة (695هـ)ُ .ين َظر :اإلجازة الكب�يرة لبني زهرة ،32 :وتاريخ اإلس�لام ،194/52 :والوايف
بالوفيات.100/2 :
ُ
( )115ه��و حيي��ى بن أمحد بن حييى بن س��عيد يّ
تلميذه اب ُن
اهلذل ،اإلم��ام العالّمة الورع القدوةَ ،ذكَ��ر
داوود أنَّ��ه كان جام ًعا لفنون العلم :األدب َّية والفقه َّية واألصول َّية ،وكان أورع الفضالء وأزهدهم،
ل��ه تصانيف جامعة للفوائ��د ،منها كتاب اجلام��ع للرشائع يف الفقه ،وكت��اب (املدخل) يف أصول
احلجة س��نة ُ .690ين َظر :رجال اب��ن داوود ،372 :وأمل اآلمل:
الفق��ه ،وغري ذلك .مات يف ذي َّ
 ،91وجامع الرواة.325/2 :
ممزق يف (أ) ،فأمتمنا ما بقي من املس��ائل اعتام ًدا عىل النس��خة
( )116ما بعد هذه الكلمة إىل آخر الورقة َّ
(ب).
حكمـا رشع ًّيا ،إذ ال مستند فيه ،وإنَّام هي عن املناطقة ،ال جيوز استعامهلا
( )117قوله (ال جيوز) :ليست
ً
يف جمال الفقه إلاَّ مع القرينة ،ويراد هبا هنا لفظة (آمني) تستعمل يف الدعاء أو القرآن.
( )118كذا ،ولع َّله( :إذا لقيتم) ،أي إذا تل َّقيتم وفهمتم ذلك ،فنقول. ..
( )119يف األصل (أهدانا) ،والصواب ما أثبتناه.
( )120كان (أمني).
( )121وكذا (أبطل) عىل وزن أفعل.
( )122يف األصل( :كل معنية) ،والصواب ما أثبتناه.
( )123جاء يف ِ
ذيل املسألة :نقل ُت ُه ِمن خ ِّطه.
( )124يف األصل( :ويستقر) ،والصواب ما أثبتناه.
( )125رواية أو حديث عن التوبة.
ٍ
مرة.
مرات) ،وهو تصحيف ،بمعنى أكثر من َّ
( )126يف األصل كذا( :غري َّ
( )127كذا يف األصل( :يودي) ،والصواب ما أثبتناه.
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حمضا ،كالصالة ،فتُعترب فيه ن َّية القربة.
1.1أن يكون فعلاً ً
حمضا ،كرشب اخلَمر ،فال تُعترب فيه ن َّية القربة.
2.2أن يكون تركًا ً
3.3أن يكون فعلاً كالرتك ،مثل إزالة النجاسة ،فال تُعترب فيه ن َّية القربة.
4.4أن يكون تركًا كالفعل ،مثل الصوم ،فتُعترب فيه ن َّية القربة.
(( )135كذلك) زائدة.
( )136يف (ب)( :اجلنب) وهو تصحيف.
(ُ )137
األول:
بيان ذلك :النوع َّ
تصح ن َّية الوقوف يف املش َعر قبل وقته الذي هو بني الطلو َعني؟
* هل ُّ
تصح الن َّية ،وجيب عليه املكث حتَّى طلوع الشمس.
اجلوابُّ :
* هل تكفي الن َّية املب َّيتة من الليل للوقوف بني الطلو َعني؟
اجل��واب :ال تكفي ،وال بدَّ من جتدي��د الن َّية بعد طلوع الفجر الثاين؛ َّ
ألن الن َّية من الليل مس��تح َّبة،
وال جتزي عن الن َّية الواجبة.
النوع الثاين:
ِ
أحر َمت أمتُه بإذنه وجام َعها وهو محُ ٌّل فام ك َّفارتُه؟
* إذا َ
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( )128كذا يف األصل( :جيوز) ،والصواب ما أثبتناه.
كاحلج،
راجحا رش ًعا حني العمل ،بأن يكون طاعة هلل تعاىل،
( )129يشرتط يف متع َّلق النذر أن يكون
ِّ
ً
عاجزا عنه يف وقته ،يف ما لو كان له وقت خاص ،أو يف ما لو
مقدورا له ،فلو كان
يشرتط أن يكون
ً
ً
كان النذر مطل ًقا ،ولو فرض طرأ العجز عليه.
( )130يف (ب) تذييل :نقلته من خ ِّطه.
ش��هرين متعاق َبني،
( )131يف األص��ل (اجلمي��ع) ،والصواب ما أثبتناه ،وامل��راد بك ّفارة اجلمع :صوم
َ
وإطعام ستِّني مسكني ،وعتق رقبة.
( )132األح��وط األوىل يف اإلفطار عىل احل��رام -كاللواط -اجلمع يف التكفري بني اخلصال الثالث مع
التمكُّن منه َّن ،وأ َّما يف العجز عن اخلصال الثالث ،فيأيت باملمكن منه َّن ،ومع العجز عنه َّن مجي ًعا،
التعس يس��تعني عليه باالس��تغفار ،ولكن يلزم عليه التكفري بأحد اخلصال
يتصدَّ ق بام يطيق ،ومع
رُّ
الثالث ،خميرَّ ً ا عند التمكُّن عىل األحوط وجو ًبا .املرجع
السيستاين ،الك َّفارات.
ّ
( )133يف (ب) تذييل :نقلته من خ ِّطه.
(ُ )134
بيان ذلك :هل تعترب ن َّية القربة يف امتثال األمر والنهي؟
اجلواب :املتع َّلق له أنحاء وصور عدَّ ة:

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
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قادرا عىل البدنة والبقرة والشاة ،فهو خميرَّ بينها.
اجلواب :إذا كان ً
قادرا عىل الشاة فقط ،فهو خميرَّ بني الشاة والصوم.
وإذا كان ً
( )138يف (ب)( :دام) بدل ( ُمدَّ ).
( )139يف (ب)( :وإن).
( )140أي فخر املح ِّققني.
القوس ِ
ني ليس يف (ب).
( )141ما بني
َ
( )142بيان ذلك :الفائدة الثالثة:
صحة العبادات؟
* هل يعترب اإلسالم يف َّ
اجلواب :نعم يعترب.
صحة العبادات؟
* هل يعترب اإليامن
باألئمة االثني عرش يف َّ
َّ
اجلواب :نعم يعترب.
احلج ك ّلها دفعة واحدة قبل الرشوع بأدائها؟
* هل يعترب العلم
التفصييل بواجبات ِّ
ّ
ٍ
التفصييل هبذه الصورة والكيف َّية ،وإنَّام يكفي العلم بأحكام ِّ
واجب قبل
كل
اجلواب :ال يعترب العلم
ّ
الرشوع فيه عىل حدِّ ه.
احلج ،وهكذا س��ائر
صح إحرام��ه ،وإن كان جيهل باقي أحكام ِّ
فل��و تع َّلم أحكام اإلح��رام فقط؛ َّ
الواجبات.
احلج لفقيه يف أدائه للمناس��ك دون أي معرفة باألحكام قبل الرشوع
* هل يكفي متابعة من يريد َّ
فيها؟
اجلواب :ال يكفي.
ِ
( )143يف (ب)( :أ َّيا َم أفضاله) بدل (فض َله ُمشافه ًة).
مرةً.
( )144يف (ب) :وردت (واحدً ا) َّ
(املفصل وهو الدليل).
( )145ليس يف (ب):
َّ
( )146يف (ب)( :كيفناهتام) ،وهو تصحيف.
( )147كذا ،والصوابُ :س ِئل.
( )148يف (ب)( :الن َّية) ،وهو تصحيف.
( )149يف (ب)( :أجزاء) ،وهو حتريف.
(حجه).
( )150ليس يف (ب):
ُّ
( )151يف (ب)( :وعمرة) ،وهو تصحيف.
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( )152يف (ب)( :يفوز) ،وهو حتريف.
( )153يف (ب)( :متابعته فقيه).
()154
ِ
حتقيــقــه والتعــليــق علــيـه -بحــمــد اهللِ
ُ
العــمــل عـلـى
تــم
َّ
ـــد الــراجــي عــــ ْفـــو ربــــهِ
ــه -بِــي ِ
َـوفــيــق ِ
ِ
ِ
ــســـن تـ
وح
َ ِّ
َ
ُ
َّ
َ
اخلــويــلــدي
النــــبــــي
صــــادق الشــيــخ عــبــد
ّ
ّ
فِــي ِ
الــحــ َّلــــة الفــيــحــاء ،بــتـــاريــــخ 17
الــمـوافـــق 2018/11/25م
واحلــــــمـــــــــــــدُ ل ّٰل ِ
ـــــــه
رب العـــا َلـمــيـــــن
ِّ
*******
****
*

147

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

األول 1440هـ،
ربـــــــــــيـــــــــــــــــع َّ
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�صادر واملراجع
ِ
املطهر (ت 726هـ) ،حتقيق كاظم عبود
1.1اإلجازة الكبرية :العلاَّ مة احل يِّ ّل ،احلس��ن بن يوس��ف ابن َّ
الفتالوي ،نشـر مكتب املواهب ،النجف األشـرف ،ط2005 ،1م.
ّ
ِ
ِ
املطهر (ت 726ه��ـ) ،وفخرِ
2.2أجوب��ة املس��ائل املهنَّائ َّية :للعلاَّ مة احل يِّ ّل ،احلس��ن بن يوس��ف اب��ن َّ
املامقاين ،نشـر
املطهر (ت 771هـ) ،تقديم حميي الدين
حممد بن احلسن بن يوسف ابن َّ
املح ِّققنيَّ ،
ّ
مطبعة اخليام ،قم املقدَّ سة ،د.ط1401 ،هـ.
العاميل (ت 1371هـ) ،حتقيق :س ِّيد حسن
3.3أعيان الش��يعة :األمني ،الس ِّيد محُ س��ن بن عبد الكريم
ّ
األمني ،نشـر دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،ط1983 ،5م.
األشكوري،
احلسيني
حممد بن احلسن (ت 1104هـ) ،حتقيق الس ِّيد أمحد
احلر
ّ
ّ
العاميلَّ ،
4.4أمل اآلملُّ :
ّ
اإلسالمي ،قم املقدَّ سة1362 ،ش.
نشـر دار الكتاب
ّ
مؤسسة الوفاء ،بريوت ،لبنان ،د.ت.
حممد باقر
املجليس (ت 1110هـ)َّ ،
5.5بحار األنوار :الشيخ َّ
ّ
حممد بن أمحد عثامن
املؤرخ ش��مس الدين َّ
6.6تاريخ اإلس�لام ووفيات املش��اهري واألعالم ،للحافظ ِّ
الذهبي (ت 748هـ) ،حتقيق :س��عد يوس��ف حممود أبو عزيز وآخرون ،املكتبة التوفيق َّية ،مرص،
ّ
د.ط.
احلسيني ،نشـر دليل
األش��كوري ،الس ِّيد أمحد
يب املخطوط يف مكتبات إيران العا َّمة:
ّ
7.7الرتاث العر ّ
ّ
ما ،قم املقدَّ سة ،ط1431 ،1هـ.
حممد جواد كوهري ،الطبعة األوىل ،طهران ،مهر1991 ،م.
ّ 8.8
تصوف الشيعةَّ ،
عيل
9.9تكملة أمل اآلمل :الصدر ،الس ِّيد حسن بن هادي
ّ
املوسوي (ت 1354هـ) ،حتقيق د .حسني ّ
يب ،بريوت ،ط2008 ،1م.
املؤرخ العر ّ
حمفوظ ،وعبد الكريم الد َّباغ ،وعدنان الد َّباغ ،نشـر دار ِّ
اآلميل ،الس�� ِّيد حيدر
1010تفس�ير املحيط األعظم والبح��ر اخلضم يف تأويل كتاب اهلل العزيز املحكم:
ّ
مؤسسة فرهنگى
املوسوي
(ت 782هـ) ،حتقيق وتقديم وتعليق الس�� ِّيد محُ ِس��ن
ّ
ّ
التربيزي ،نش��ـر َّ
ونشـر نور عىل نور ،قم املقدَّ سة ،ط1428 ،4هـ.
اآلميل ،حتقيق هنري كربان وعثامن حييى،
عيل بن حيدر
ّ
1111جام��ع األرسار ومنبع األن��وار :حيدر بن ّ
الفاريس).
ط ،2انجمن ايرانشنايس ،فرانسه( 1318 ،التاريخ
ّ
148

اخلويلدي
حتقيق وتعليق �صادق ال�شيخ عبد النبي
ّ

149

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

احلائ��ري (ت 1111هـ) ،نش��ـر مكتبة آية اهلل
الغ��روي
عيل
1212جام��ع ال��رواة:
ّ
ّ
األردبي�ليَّ ،
حممد بن ّ
ّ
قم املقدَّ سة1403 ،هـ.
املرعيش العا َّمةّ ،
ّ
املوس��وي
حمم��د باقر
1313روض��ات اجلنَّ��ات يف أح��وال العل�ماء والس��ادات:
ّ
ّ
اخلوانس��اري ،م�يرزا َّ
يب  ،بريوت ،ط2010 ،1م.
(ت 1313هـ) ،نشـر دار إحياء الرتاث العر ّ
الش�يرازي
امل��دين
ع�لي خ��ان
ّ
ّ
1414ري��اض الس��الكني يف رشح صحيف��ة س�� ِّيد الس��اجدين ،الس�� ِّيد ّ
اإلسالمي ،قم ،ط،4
مؤسسة النرش
احلسيني
(ت 1120هـ) ،حتقيق الس ِّيد محُ س��ن
ّ
األميني ،نرش َّ
ّ
ّ
1415هـ.
األفندي (كان ح ًّيا س��نة
األصفهاين ،مريزا عبد اهلل بن عيس��ى
1515رياض العلامء وحياض الفضالء:
ّ
ّ
يب ،بريوت ،ط،1
احلسيني
1131هـ) ،حتقيق الس ِّيد أمحد
مؤسسة التاريخ العر ّ
ّ
األشكوري ،نشـر َّ
ّ
2010م.
الطهراين ،آقا بزرك (ت 1389هـ) ،نش��ـر دار األضواء ،بريوت،
1616الذريعة إىل تصانيف الش��يعة:
ّ
ط1983 ،3م.
احلسيني
البحراين (ت 679هـ) ،حتقيق مري جالل الدين
1717رشح مئة كلمة ألمري املؤمنني ،ابن ميثم
ّ
ّ
األرموي املحدِّ ث ،د.ت ،د.ط.
ّ
1818فهرس��تواره دستنوش��ت هاى إيران (دنا) :إعداد :درايتي ،مصطفى ،نش��ـر مركز اس��ناد جملس
شوراى اسالمى ،طهران ،ط1389 ،1ش.
1919فهرس��تكان نس��خه هاى خطى إيران (فنخا) :درايتي ،مصطفى ،نش��ـر املكتبة الوطن َّية يف إيران،
طهران ،ط1390 ،1ش.
الشيبي ،دار املعارف ،مرص ،ط.2
التصوف والتش ُّيع ،د .مصطفى كامل
2020الصلة بني
ُّ
ّ
الغف��اري1365 ،ش ،مطبعة
عيل أكرب
2121الكايف :الش��يخ
ّ
ّ
الكلين��ي (ت 329هـ) ،تصحيح وتعليق ّ
حيدري ،دار الكتب اإلسالم َّية ،طهران.
ِ
عيل بن داوود احل يِّ ّل (كان ح ًّيا 707هـ) ،منشورات الرضا،
2222كتاب الرجالّ ،
تقي الدين احلسني بن ّ
قم ،إيران1392 ،هـ.
السيستاين.
احلسيني
عيل
ّ
ّ
2323املسائل املنتخبة ،آية اهلل العظمى الس ِّيد ّ
مؤسسة آل البيت
النوري
2424مس��تدرك الوسائل ،املريزا حسني
ّ
الطربيس (ت 1320هـ) ،حتقيق َّ
ّ
إلحياء الرتاث ،بريوت ،ط.1987 ،1
احلموي ،بريوت ،دار بريوت.1988 ،
2525معجم البلدان ،ياقوت
ّ
املجل�سي (ت 1111هـ) ،حتقيق
حمم��د باقر
2626م��رآة العق��ول يف رشح أخبار آل الرس��ول ،العلاَّ مة َّ
ّ

�أجوبة امل�سائل احليدر َّية لفخر املحقِّقني (ت 771هـ)

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

احلسيني ،ط ،2دار الكتب اإلسالم َّية  ،طهران1400 ،هـ.
وتصحيح :الس ِّيد جعفر
ّ
احلسيني
عيل
السيستاين ،مطبعة الكلمة الط ِّيبة1430 ،هـ.
ّ
ّ
2727منهاج الصاحلني ،سامحة الس ِّيد ّ
الصفدي ،ص�لاح الدين خليل بن أيبك (ت 764هـ) ،حتقيق أمحد األرناؤوط
2828ال��وايف بالوفيات:
ّ
وتركي مصطفى ،نشـر دار إحياء الرتاث ،بريوت ،د.ط1420 ،هـ.
اآلميل ،حتقيق هنري كربان وعثامن حييى ،ط ،2طهران،
عيل بن حيدر
ُّ 2929
ّ
ن��ص النصوص ،حيدر بن ّ
توس1988 ،م.
3030هنج البالغة ،رشح الشيخ حممد عبده ،دار الذخائر ،قم ،ط1412 ،1هـ.
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