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ْينهِ َوالَوَطنهِ يَن َبَذُلوا ُمَهَجُهم ُدْوَن الديِّ إهِىل الَّذهِ

ي���س إهِل��ى َم��ْن َب�َذُل���وا الَغالهِ���ي َوالنَّ��فهِ
َس���اتهِ �����ْرضهِ َوامُلَق��دَّ َص���ْوًن�ا للعهِ

سهِ إهِل�����ى َحْش�����دهِ اهللهِ امُلَق�����دَّ

َباء فهِ َواإلهِ َ يفهِ َساَحاتهِ الرشَّ

ي ُجْهَد َعَملهِنَا َهَذا ُنْدهِ
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��ام عىل أرشِف األنبياِء واملرس��لني،  اُة والسَّ احلم��ُد هلل ربِّ العامل��ني، والصَّ
ٍد وآلِه الطَّيبني الطَّاهرين. حبيِب إلِه العاملني أيب القاسِم املصطفى حممَّ

س��ة-والزالت- مناًرا يش��عُّ بأن��وار اهلداية، والفكر  لقد كانت العتباُت املقدَّ
واملعرف��ة، وقد أخذت عىل عاتقها مس��ؤولياٍت ِجس��اٍم، وَمهامَّ ِعظ��ام، كاَن منها 
ة تكوُن َمنَهًا  س��ة عىل تأس��يس مراكَز علميَّة وفكريَّ ِحرُص العتبة العبَّاس��يَّة املقدَّ
َعْذًب��ا لطالبي العلم واملعرف��ة، وَبثِّها يف عدٍد من حمافظات الع��راق، َحَلت عنواَن 
)مراك��ز ال��راث(، كان منها )مرك��ُز تراِث احللَّة( الذي تمَّ تأسيُس��ُه بأمر س��احة 
ه( وإرشافه،  ايف )دام ِعزُّ يد أحد الصَّ سة السَّ عي للعتبة العبَّاس��يَّة املقدَّ ال�ُمتولِّ الشَّ
ْخم، ذلك الراث الذي َش��ِهَد بعظمتِِه القايص  ّ الضَّ إذ هيدف إىِل نش الراث احللِّ
اء سياس��ة الظاملني وأع��داء العلم، فظلَّ حبيَس  اين، والذي كاَد أن ُيَغيََّب جرَّ والدَّ
خزانات املخطوطات يف داخل العراق وخارِجِه سننَي طِوال، فانتفَض هذا املركُز 
ّ املخطوط، فأزاح عنه غباَر القرون، وس��عى يف  املب��ارُك إلحياء ذلك الراث احللِّ
إظهاره من ظلمِة رفوِف اخلزانات إىِل النور، ليكوَن بني َيَدي القارئ بأهبى صورة، 

وأمجِل ُحلَّة.

ف��كان من مجلة أع��ال املركِز العم��ُل عىل حتقيِق ه��ذا الكتاب القيِّ��ِم، املتميِّز 
ن ُدرَر احلكم��ة وأرساَر  العبادة،  بنوِع��ِه، واملبَتَكر يف بابِِه وطريق��ة َعْرِضه، املتضمِّ

َد. ّ فجوَّ يُخ ابُن فهد احللِّ ُفه الشَّ موضوٌع أحسَن فيه مؤلِّ
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��اة- ومازالت- من أه��مِّ العبادات التي ش��غلت أذهان علاء  إذ كان��ت الصَّ
ثوا عن أحكامها،  الت واملخترصات، وحتدَّ فوا فيها املطوَّ الدين، وفقهاء املسلمني، فألَّ
وطريقة أدائها، بواجباهتا وأركاهنا ومستحبَّاهتا، ولكن مل يتصدَّ أحٌد منهم قديا– كا 
نتُه من  يب��دو- إىِل احلديث عن معاين حركاهتا وأفعاهلا، ودالل��ة ألفاظها، وما تضمَّ
أرساٍر يصُعب تفس��رها والوقوف عىل رسِّ احلكم��ة يف مكنوهنا، حتَّى جاء عال�ُِمنا 
��ْفَر لبيان احلكمة من تلك  ، فألَّف هذا السِّ ��يُخ أحد ابن فهد احللِّ النِّحريُر الفذُّ الشَّ

األفعال واألقوال وَكْشِف أرساِرها، فكان رائًدا يف موضوِعه، وطريقة َعْرِضِه.

فظه��وُر هذا الكتاِب إىِل النور غيٌض من فيِض بركات الكفيل، لُِيدرَج يف 
س��ة ِضمَن قائمة منجزاهتا الطَّويلة، فضًا عن  مجلِة منجزاِت العتبة العبَّاس��يَّة املقدَّ
نتاجات مركز تراث احللَّة التابع إىِل قسم شؤون املعارف اإلساميَّة واإلنسانيَّة يف 

سة. العتبة العبَّاسيَّة املقدَّ

تعاَضَد عىل حتقيق هذا الكتاب اجلليل كلٌّ ِمن كاتب هذه السطور، والدكتور 
رياض رحي��م ثعبان املنصورّي، فتضافرت اجلهود حتَّى اس��توى هذا العمل عىل 
اَع، كيف ال وقد ُبِذَل يف هذا العمِل ُكلُّ ِوسٍع، َوَل�م  رَّ س��وِقِه، وصاَر ممَّا ُيعِجُب الزُّ

يُضنَّ بجهٍد يف ضبِط مطالبِه.

جع��َل اهللُ تع��اىل هذا العمَل يف ميزان حس��ناتِنا، وتقبََّله منَّا بَقبوٍل َحَس��ٍن، إنَّه 
َجواٌد كريم، واحلمُد هلل ربِّ العاملني.

صادق عبد النبي اخلويلدّي

مدير مركز تراث احللَّة

ال 1437ه� 11 شوَّ
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ع أحكام الدين، وخالق اإلنس واجلنِّ أمجعني، وهدى اإلنسان  احلمد هلل مشِّ
��ام عىل نبيِّه  اة والسَّ ا كف��وًرا، والصَّ ا ش��اكًرا وإمَّ ه الس��بيل، فإمَّ النجدي��ن، ودالَّ
��ياطني، وعىل آله  امُلرس��ل رحًة للعامل��ني، وخملًِّصا م��ن أهواء النَّف��س وِحبال الشَّ

وعرته، وحبِل اهلل املمتد، وعدل القرآن الكريم.

خلق اهلل اإلنس واجلنَّ ليعبدوه، واش��رط يف العبادة أن تكون كا أرادها هو، 
ال ك��ا أرادها العب��د، واجتهد املجتهدون لغ��رض الوص��ول إىِل الطريقة املثىل يف 
أداء طقوس الدين، واإليفاء بالعب��ادات املرادة، وُألِّفت يف هذا املؤلَّفات الكثرة، 
ء،  واملصنَّف��ات الغزي��رة، ومن أه��مِّ هذه العب��ادات التي اهتمَّ هب��ا علاؤنا األجاَّ
اة، وهي ِقَوام الدين، وإذا  وعكفوا عىل التَّصنيف فيه��ا ويف أحكامها، عبادة الصَّ
ُقبَِلت ُقبَِل ما سواها، وإذا ُردَّت ُردَّ ما سواها، وللصاة أحكام، وأركان، وأقوال، 

وأفعال، جتب معرفتها، واإلحاطة بكنهها.

 ، ّ ��يخ ابن فهد احللِّ اة الشَّ ًفا يف الصَّ ء الذين وضعوا مؤلَّ وم��ن علائنا األجاَّ
اة، َأو حاهلا  وهو ع��امل نِحرير، وفّذ غزير العلم، وكتابه هذا ليس يف أحكام الصَّ
وحرامها، َأو مستحباهتا وواجباهتا، َأو أدعيتها وأذكارها، بل هو يغوص عميًقا يف 
فلسفتها، ومعاين أفعاهلا وأقواهلا، وأرسارها وخفاياها، كشف فيه اللِّثام عن أمور 
مل يذكرها أغلب من ألَّفوا يف الفقه، وبنيَّ أرساًرا خمفيَّة، وجواهر مكنونة، فأخرجها 
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ِم��ن بني أصدافها، ووضعها أمام القارئ يف ص��ورة مجيلة هبيَّة. وِمن نَِعم اهلل علينا 
أن ُكلِّفنا بتحقيق نسخة هذا الكتاب يف مركز تراث احللَّة، ومركز تراث احللَّة هذا 
سة، ومشاريعها العماقة التي  يمثل غيًضا من فيِض ُمنجزاِت العتبة العبَّاسيَّة املقدَّ
عت يف خمتلف مدن العراق  سة فحسب، بل توزَّ ها حدود مدينة كرباء املقدَّ مل حتدُّ
ونواحي��ه. ومن ه��ذا امُلنطلق، خدمًة للعل��ِم وأهلِه، حرصنا احل��رص كلَّه عىل أن 
سة، ومع مركز تراث  يكون عملنا هذا ممَّا يتناس��ب مع عمل العتبة العبَّاس��يَّة املقدَّ

. ّ احللَّة، ومع عاملنا النِّحرير ابن فهد احللِّ
بناها عىل حموري��ن، يتعلَّقان باملؤلِّف وكتابه، عىل  مة التي رتَّ وإليك ه��ذه املقدِّ

النَّحو اآليت:

) ّ ل: ترمجة املؤليِّف )ابن فهد احلليِّ املحور األوَّ

• اسمه ونسبه.	

• والدته ونشأته.	

• شيوخه وأساتيذه.	

• تامذته.	

• ما قيل فيه.	

• آثاره العلميَّة.	

• وفاته وموضع دفنه.	
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ا( الةهِ وأقوالهِ املحور الثَّاين: عن الكتاب )معاين أفعالهِ الصَّ

• عنوانه وفصوله.	

• منهج املؤلِّف فيه.	

• 	. ِّ نسبته إىِل ابن فهد احللِّ

• النُّسخ املعتمدة.	

• عملنا يف التحقيق.	

رفان. شكٌر وعهِ
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املحور الأول

يخ ابن فهد احللِّّي( ترجمة املوؤلِّف )ال�شَّ

اسمه ونسبه

��د بن فهد  ين حممَّ ي��ن أبو العبَّ��اس أحد بن ش��مس الدِّ ��يخ مج��ال الدِّ هو الشَّ
ّ نسبًة إىِل احللَّة الفيحاء  ه، واحللِّ ، وُعرف باسم ابن فهد نسبًة إىِل جدِّ ّ األسدّي احللِّ

موضع والدته)1(.

ين أحد بن فهد بن  مة ش��هاب الدِّ وقد يلتبس اس��مه مع اس��م معارصه العاَّ
د بن إدريس املقرئ األحسائّي، فهو يوافقه يف العرص، واالسم، والكنية، وابن  حممَّ

ل، وأٌب يف الثاين))(. فهد جدٌّ يف األوَّ

والدته ونشأته

ُولِد يف احللَّة الفيحاء س��نة 757ه�، ونش��أ وترعرع فيها، وكانت احللَّة حينها 
تس��تقطب الفقه��اء والعلاء، بفضل س��امتها من الغزو املغ��وّل، ويف أجواء هذه 
ه إىِل طلب العلم ما أن بلغ سن التَّمييز  مة ابن فهد، واجتَّ النَّهضة العلميَّة نش��أ العاَّ

)1( ُينظر: الكنى واأللقاب: 380/1، واألعام: 7/1))، ومعجم املؤلِّفني: )/144.
يعة: 14-11/3، 66. ))( ُينظر: كشف االلتباس: 5)-6)، وأعيان الشِّ
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واإلدراك، ونبغ يف ِعلَمي الفقه واحلديث)1(.

شيوخه وأساتيذه))(

��يخ ابن فهد احللِّ�ّي عىل أيدي خرة علاء احلوزة العلميَّة يف احللَّة،  تتلمذ الشَّ
وجدَّ وثابر واجتهد وس��عى س��عًيا حثيًثا يف طريق الِعلم، وم��ن أجل َقْطف ثاره، 

ًة، ومن أهمِّ شيوخه: وَسرب أغواره، وكانت طريقه طويلًة شاقَّ

• يف )كان حيًّا 	 د اخلازن باحلائر الشَّ ��يخ زين الدين عّل بن احلسن بن حممَّ الشَّ
سنة 791ه�(.

• يخ نظام الدين عّل بن عبد احلميد النِّيّل احلائرّي )كان حيًّا سنة 791ه�(.	 الشَّ

• د بن 	 ّي بن حممَّ د ب��ن مكِّ ��يخ ضياء الدين- َأو حس��ام الدين- عّل بن حممَّ الشَّ
حامد اجلبعّي العامّل )ت 856ه�(.

• ��ابة 	 الس��يِّد هب��اء الدين عّل بن غياث الدي��ن عبد الكريم بن عبد احلميد النَّسَّ
احلسينّي النِّيّل النَّجفّي )كان حيًّا سنة 803ه�(.

• ��د بن عّل ب��ن األعرج احلس��ينّي 	 الس��يِّد عمي��د الدي��ن عبد املطل��ب بن حممَّ
 

)ت 754ه�(.

• ج البحرايّن )ت 0)8ه�(.	 يخ أحد بن عبد اهلل بن املتوَّ الشَّ

)1( ُينظر: املهذب البارع: 11/1.
املقال:  وطرائف   ،16/6 ريعة:  والذَّ  ،53/8  ،148-147/3 يعة:  الشِّ أعيان  ُينظر:   )((

يعة: 137/5، ومقدمة الرسائل العش: 9. )/5)4، و طبقات أعام الشِّ
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• يخ ظهر الدين عّل بن يوسف بن عبد اجلليل النِّيّل )كان حيًّا 777ه�(.	 الشَّ

• 	 ، د الس��يورّي احللِّ ��يخ مجال الدين أبو عبد اهلل املقداد بن عبد اهلل بن حممَّ الشَّ
ل. هيد األوَّ املعروف بالفاضل املقداد )ت 6)8ه�(، تلميذ الشَّ

• ��يخ ج��ال الدي��ن أب��و العّز عب��د اهلل ب��ن رشفش��اه احلس��ينّي )كان حيًّا	  الشَّ
810ه�(.

تالمذته)1(

ّ عدد م��ن العلاء، ومنهم َمن صار ُيش��ار إليه  تتلم��ذ عىل َي��َدي ابن فهد احللِّ
بالَبنَان، وِمن تامذته:

• ازايّن )كان حيًّا 806ه�(.	 د بن إساعيل بن عّل، أبو طالب الرَّ حممَّ

• يخ زين الدين عّل بن هال اجلزائرّي )كان حيًّا 909ه�(.	 الشَّ

• د بن طي العامّل )ت 855ه�(.	 يخ زين الدين عّل بن حممَّ الشَّ

• ّ )كان حيًّا 918ه�(.	 يخ عبد السميع بن فياض األسدّي احللِّ الشَّ

• ّ )كان حيًّا 838ه�(.	 يخ عّل بن فضل اهلل بن هيكل احللِّ الشَّ

• يخ مفلح بن احلسن بن راشد الصيمرّي )تويف يف حدود 900ه�(.	 الشَّ

• د بن عبد اهلل نوربخش )ت 869ه�(.	 د بن حممَّ السيِّد حممَّ

• يخ عزِّ الدين احلسن بن عّل املعروف بابن العشة )ت )86ه�(.	 الشَّ
 ،134-133/1 ريعة:  والذَّ  ،183/8  ،58-57/5  ،148/3 يعة:  الشِّ أعيان  ُينظر:   )1(

101/16، ومقدمة غاية املرام يف رشح رشائع اإلسام: 11/9-)1.
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• د بن فاح املوسوّي احلويزّي الواسطّي )ت 870ه�(.	 السيِّد حممَّ

• يخ مجال الدين حسن بن حسني بن مطر اجلزائرّي )كان حيًّا 849ه�(.	 الشَّ

• الس��يِّد ريّض الدين عبد امللك بن شمس الدين إسحاق بن إسحاق بن ريّض 	
ّي )كان حيًّا 851ه�(. د بن فتحان الواعظ القمِّ الدين عبد امللك بن حممَّ

• ��بعّي )ت 860ه�(، وق��د مجع فتاوى 	 د السَّ ��يخ فخ��ر الدين أحد ب��ن حممَّ الشَّ
شيخه.

ما قهِيَل فيه

أثنى العلاء عليه كثًرا، وذكروا حماسنه، ووصفوا غزارة علمه، وُحسن خلقه، 
 ووصف��وه بأمج��ل األوصاف وأرفعه��ا، وهي قطًعا تتناس��ب مع منزلت��ه العلميَّة، 

ِه. وَمن أطراه ِمن العلاء: وال ُتعدُّ ِمن قبيل املبالغة، َأو املدح الذي ليس يف حملِّ

��د ب��ن احلس��ن احل��ر العام��ّل  م��ة حممَّ ث العاَّ ��يخ اجللي��ل املح��دِّ  ق��ال الشَّ
: فاضل، عامل ثقة، صالح، زاهد، عابد، وِرع،  ّ )ت 1104ه�(: »أحد ابن فهد احللِّ

جليل الَقْدر«)1(.

��يخ يوس��ف البح��رايّن )ت 1186ه�( صاحب  ث الشَّ مة املحدِّ وذك��رُه العاَّ
��يخ مجال الدين، أبو العبَّاس أحد بن ش��مس الدين   احلدائ��ق النارضة بقوله: »الشَّ
ام��ة، الثِّقة اجلليل،  م��ة الفهَّ ّ األس��دّي الفاض��ل، العالِ�م العاَّ ��د بن فهد احللِّ حممَّ

اهد العابد، الَوِرع، العظيم الَقْدر، املعروف ب�)ابن فهد(«))(. الزَّ

)1( أمل اآلمل، القسم الثاين باب اهلمزة: 1).
))( الكشكول: 304/1.
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��يخ مجال الدين أبو العبَّاس  ��يخ أحد بن فهد، فهو الشَّ وقال أيًضا: »وأما الشَّ
ّ األس��دّي، فاضل، فقي��ه جمتهد، زاهد  د بن فهد احللِّ أحد بن ش��مس الدي��ن حممَّ

عابد، وِرع تقّي نقّي«)1(.

��يخ أس��د اهلل التَّس��رّي الكاظمّي  ث الفقي��ه الشَّ م��ة املح��دِّ  وق��اَل في��ه العاَّ

��يخ األفخر األجلِّ األوحد، األكمل األس��عد،  )ت 34)1ه�(: »أبو العبَّاس: الشَّ
دي��ن، فارس مض��ار املناظرة مع  ضي��اء املس��لمني، بره��ان املؤمنني، ق��دوة املَوحِّ
اهدين، أبو املحامد  املخالفني واملعاندين، أس��وة العابدين، ونادرة العارف��ني والزَّ

س اهلل روحه«))(. ّ قدَّ د ابن فهد احللِّ مجال الدين أحد بن حممَّ

��يخ العامِل  د باقر اخلوانس��ارّي )ت 1313ه�(: »الشَّ مة الس��يِّد حممَّ وقال العاَّ
، وكاش��ف أرسار الفضائل بالفهم اجلّل، مج��ال الدين أبو  ّ العاِم��ل، العارف امل��لِّ
��اكن باحللَّة  ، السَّ ّ د ب��ن فهد األس��دّي احللِّ العبَّ��اس أح��د ابن ش��مس الدين حممَّ
وق  يف حيًّا وميًِّتا، له من االش��تهار بالفضل واإلتقان، والذَّ ��يفيَّة واحلائر الشَّ السَّ
ياق،  هد واألخاق، واخلوف واإلشفاق، وغر أولئك ِمن مجيل السِّ  والِعرفان، والزُّ

ما يكفينا مؤونة التَّعريف، وُيغنينا مرارة التَّوصيف، وقد مجع بني املعقول واملنقول، 
والف��روع واألصول، والِقش واللُّب، واللفظ واملعنى، والظَّاهر والباطن، والِعلم 

والعمل بأحسن ما كان جيمع ويكمل«)3(.

ث النُّورّي )ت 0)13ه�(: »صاحب املقامات العالية يف  مة املحدِّ وق��ال العاَّ

)1( لؤلؤة البحرين: 155.
))( مقابس األنوار: 18.

)3( روضات اجلنَّات: 71/1.
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العل��م والعمل واخلصال النَّفس��انيَّة الت��ي ال توجد إاِلَّ يف األق��ل، مجال الدين أيب 
ّ املتولَّد يف 757ه�،  د بن فهد األس��دّي احل��لِّ العبَّ��اس أحد بن ش��مس الدين حممَّ
املتوىف 841ه�، املدفون يف الُبس��تان املتَّصل باملكان املعروف ب�)خيمگاه( يف احلائر 

ك بمزاره«)1(. احلُسينّي املتربِّ

��يخ املامقايّن )ت 1351ه�(: »أحد بن ش��مس الدين بن فهد  وقال الفقيه الشَّ
، ولقبه مجال الدي��ن، وكنيته أب��و العبَّاس.. له من االش��تهار  ّ األس��دي احل��لِّ
ه��د والتَّقوى، واألخاق واخلوف واإلش��فاق ما ُيغنينا  بالفض��ل والِعرفان، والزُّ
عن البي��ان، وقد مجع بني املعقول واملنقول، والفروع واألصول، واللفظ واملعنى، 

واحلديث، والفقه، والظَّاهر والباطن، والعلم والعمل بأحسن ما كان جيمع«))(.

آثاره العلميَّة

��ف اب��ن فهد أكثر من مخس��ني كتاًبا، والكتب التي اس��تطعنا اس��تقصاءها،   ألَّ
هي:

أجوبة املسائل البحرانيَّة)3(.. 1

أجوبة املسائل الشاميَّة األوىل)4(.. )

أجوبة املسائل الشاميَّة الثانية)5(.. 3

)1( مستدرك الوسائل: 434/3.
))( تنقيح املقال: باب أحد )رقم 510(: 1/)9.

)3( ُينظر: الذريعة: 15/5) الرقم 1010.
)4( ُينظر: املصدر نفسه: 3/5)) الرقم 1063.

)5( ُينظر: املصدر نفسه: الرقم 1064.
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أجوبة املسائل الفقهيَّة)1(.. 4

ة))(.. 5 اختصار العدَّ

األدعية واخلتوم)3(.. 6

أم��ر . 7 كام  م��ن  املس��تقبليَّة  الوقائ��ع  وبع��ض  احل��وادث  اس��تخراج   
.)4(املؤمنني

اة)5(.. 8 أرسار الصَّ

بغية الراغبني)6(.. 9

ة)7(.. 10 تاريخ األئمَّ

التحصني يف صفات العارفني)8(.. 11

تعقيبات الصلوات)9(.. )1

)1( ُينظر: الذريعة: )1/)4) الرقم 1587، ويف دنا 704/1 بعنوان )أسئلة وأجوبة(.
الباغي يف ما البدَّ منه من آداب  الرقم 173 بعنوان )نبذة  ُينظر: املصدر نفسه: 4)/36   )((

اعي(. الدَّ
)3( ُينظر: املصدر نفسه: 393/1 الرقم 039).

)4( ُينظر: املصدر نفسه: )/1) الرقم 67.
اة يف  )5( ُينظر: املصدر نفسه: )/47 الرقم )19، و113/4 الرقم 531 بعنوان )ترمجة الصَّ

بيان معاين أفعاهلا وأقواهلا(.
)6( ُينظر: املصدر نفسه: 710/3 الرقم 445.

)التواريخ  بعنوان   (105 الرقم  و475/4   ،791 الرقم   (14/3 نفسه:  املصدر  ُينظر:   )7(
الشعيَّة(.

)8( ُينظر: املصدر نفسه: 398/3 الرقم 1430. 
)9( ُينظر: املصدر نفسه: 18/4) الرقم 1090، و16/)4) بالرقم 964 بعنوان )فصول يف= 
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التعقيبات والدعوات)1(.. 13

احلصن احلصني )خمترص())(.. 14

خاصة التنقيح يف املذهب احلّق الصحيح)3(.. 15

الدرُّ الفريد يف التوحيد)4(.. 16

الدرُّ النضيد)5(.. 17

18 ..)6( ّ ديوان ابن فهد احللَِّ

رسالة إىِل أهل اجلزائر)7(.. 19

ل العبادة عن الغر)8(.. 0) رسالة يف حتمُّ

رسالة يف فضل اجلاعة)9(.. 1)

اة)10(.. )) رسالة يف كثر الشك يف الصَّ

=التعقيبات والدعوات(.
)1( ُينظر: الذريعة: 16/)4) الرقم 964.

))( ينظر: دنا: 661/4.
)3( ُينظر: الذريعة: 510/1.

)4( ُينظر: املصدر نفسه: 68/8 الرقم 35)
)5( ُينظر: املصدر نفسه: 8/8 الرقم 91).

)6( ينظر: دنا: 5/)1.
)7( ُينظر: الذريعة: 108/11 الرقم 668.

)8( ُينظر: املصدر نفسه: 140/11 الرقم 878.
)9( ُينظر: املصدر نفسه: 66/16) الرقم )110.
)10( ُينظر: املصدر نفسه: 83/17) الرقم 307.
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رسالة يف مناسك احلج)1(.. 3)

رسالة يف منافيات احلج))(.. 4)

د بن فاح املوسوّي احلويزّي)3(.. 5) رسالة يف الوصّية إىِل السيَّد حممَّ

اة)4(.. 6) السهو يف الصَّ

شذرة النضيد وهداية املستفيد)5(.. 7)

رشح ألفيَّة الشهيد)6(.. 8)

رشح املحّرر يف الفقه)7(.. 9)

رشح املوجز احلاوي)8(.. 30

رشح إرشاد األذهان)9(.. 31

ة الداعي ونجاح الساعي)10(.. )3 عدَّ

)1( ُينظر: الذريعة: ))/54) الرقم 6)69.
))( ُينظر: املصدر نفسه: ))/314 الرقم 36)7.

)3( ُينظر: املصدر نفسه: 5)/110 الرقم 603.
اة(، و11/14) الرقم  )4( ُينظر: املصدر نفسه: 47/7) الرقم1194 بعنوان )اخللل يف الصَّ

اة(. 33)) بعنوان )الشكُّ والسهو يف الصَّ
)5( ينظر: دنا: 359/6.

)6( ُينظر: الذريعة: 108/13 الرقم 340. 
)7( ُينظر: املصدر نفسه: 55/14 الرقم 1)17.

)8( ُينظر: املصدر نفسه: 95/14.
)9( ُينظر: املصدر نفسه: 74/13 الرقم )4).

)10( ُينظر: املصدر نفسه: 8/15)) الرقم 1491.
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غاية اإلجياز خلائف اإلعواز)1(.. 33

اة))(.. 34 فقه الصَّ

كفاية املحتاج إىِل مناسك احلاج)3(.. 35

الّلمعة احلّلية يف معرفة النيَّة)4(.. 36

اللَّوامع)5(.. 37

جممع الفوائد يف الفقه من العبادات واملتاجر)6(.. 38

املحّرر يف الفقه)7(.. 39

مسائل ابن فهد)8(.. 40

مسائل اللوامع)9(.. 41

مصباح املبتدي وهداية املقتدي)10(.. )4

)1( ُينظر: الذريعة: 9/16 الرقم 37.
))( ُينظر: املصدر نفسه: 93/16) الرقم 86)1.

)3( ُينظر: املصدر نفسه: 99/18 الرقم 856.
)4( ُينظر: املصدر نفسه: 350/18 الرقم: 437 بعنوان )اللمعة اجلليَّة يف معرفة النيَّة(.

)5( ُينظر: املصدر نفسه: 358/18 الرقم 467.
)6( ُينسب له. ُينظر: املصدر نفسه: 0)/39 الرقم 9)18.

)7( ُينظر: املصدر نفسه: 376/3 الرقم 1371 بعنوان )التحرير يف الفقه(.
)8( ُينظر: املصدر نفسه: 0)/)33.

)9( ُينظر: املصدر نفسه: 0)/365 الرقم 3430.
)10( ُينظر: املصدر نفسه: 1)/117 الرقم 04)4.
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املقترص يف رشح املخترص)1(.. 43

املقدمات يف الفقه))(.. 44

منازل القمر)3(.. 45

مناقب العرة)4(.. 46

املهّذب البارع يف رشح املخترص النافع)5(.. 47

املوجز احلاوي لتحرير الفتاوي)6(.. 48

اة)7(.. 49 اهلداية يف فقه الصَّ

واجبات الّصاة)8(.. 50

ة إجازات جلملٍة ِمن تاميذه)9(. وللمصنِّف عدَّ

)1( ُينظر: الذريعة: )18/3 الرقم 5817.
))( ُينظر: املصدر نفسه: ))/35 الرقم 7)59.

الليل(،  )تعيني ساعات  بعنوان  الرقم 1147  نفسه: 8/4))، و8/4))  املصدر  ُينظر:   )3(
و4)/74 الرقم 378 بعنوان )كتاب النجوم(.
)4( ُينظر: املصدر نفسه: ))/330 الرقم 7316.

)5( ُينظر: املصدر نفسه: 58/14 الرقم 1304.
)6( ينظر: املصدر نفسه: 3)/48) الرقم 8840.

)7( ُينظر: املصدر نفسه: 5)/164 الرقم 71.
)8( ُينظر: املصدر نفسه: 5)/1 الرقم 6. 

�ّي وأثره  �ّي وأثره الفكرّي، دراسة تارخييَّة: )5. )أحد بن فهد احللِّ )9( ينظر: أحد بن فهد احللِّ
سة، ط1، سنة 1436ه�(. الفكرّي، د. حيدر حسني حزة الشيفّي، دار الكفيل، كرباء املقدَّ
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وفاته وموضع دفنه

ّ ع��ن عمٍر يقارب مخَس��ًة وثان��نَي عاًما، وذلك يف س��نة  ت��ويفِّ ابن فه��د احللِّ
)841ه�(، وُدفن يف كرباء، وكان قربه حينئٍذ َوَس��َط ُبس��تان قريب من خميَّم سيِّد 
كون بقربه.  ائ��رون، ويتربَّ ��هداء، وهو معروف يف يومن��ا هذا، ويقصده الزَّ الشُّ

وقد اكتنفت املنازُل قربه، من جهاته كلِّها)1(.

وأعيان   ،((7/1 واألعام:   ،381/1 واأللقاب:  والكنى   ،3(5 الكتب:  مرآة  ُينظر:   )1(
يعة: 147/3. الشِّ







33

املحور الثاين

الِة واأقواِلها( عن الكتاب )معاين اأفعاِل ال�شَّ

عنوانه وفصوله

اجم يف إيراد عنوان الكتاب، وتباينت األقوال التي ذكروها  اختلفت كتب الرَّ
يف بع��ض كلاهتا، وإن اتَّفقت يف مضموهنا وأغلب ألفاظها، ولعلَّ أكثر العنوانات 
اة  اة وترمجة أذكارها( )1(، و)ترمجة الصَّ وروًدا هي: )رس��الة يف معاين أفعال الصَّ
اة( )3(، و)الوجيزة  مة يف معاين أفعال الصَّ يف بيان معاين أفعاهلا وأقواهلا())(، )مقدِّ
ة إحدى هذه  ح كفَّ اة وأذكارها( )4(، وكاَن أمُلنا أن نجد ما يرجِّ يف معاين أفعال الصَّ
ل  ا مل تس��عفنا، ومل تزدنا إاِلَّ حرة. وعند التَّأمُّ العنوانات يف متن خمطوطاهتا، إاِلَّ أهنَّ
مة، والوجيزة(،  يف ه��ذه العنوانات نجدها تبت��دئ غالًبا بكلات: )رس��الة، ومقدِّ
اج��م أوردوها عن  ا ليس��ت من العن��وان، ولكن أصحاب كتب الرَّ ويب��دو لنا أهنَّ
اللة عىل ِصَغر حجم الكتاب وإجيازه، ولو كانت منه ملا اختلفوا  قصد، لغرض الدَّ

فيها إىِل هذه الدرجة من االختاف والتَّباين.

يعة: 148/3. )1( ُينظر: أعيان الشِّ
ريعة: 113/4. ))( ُينظر: الذَّ

)3( ُينظر: املصدر نفسه: ))/90.

)4( ُينظر: املصدر نفسه: 5)/51.
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اجم والفهرسة عىل عبارة )يف معاين  ونجد ش��به اتِّفاق بني أصحاب كتب الرَّ
اة( واختاًفا في��ا بعدها، ويبدو أن كلمة )أقواهلا( أقرب إىِل مضمون  أفعال الصَّ
َ يف كتابه هذا معاين األفعال واألقوال التي تِرُد يف  ��ف، فهو بنيَّ الكتاب وُمراد املؤلِّ

ل عنوانات فصول الكتاب، وهي: اة. ونزداد يقينًا عندما نتأمَّ الصَّ

ل: الوضوء. الفصل األوَّ

الفصل الثَّاين: يف معاين النِّ�يَّة والقيام.

الفصل الثَّالث: يف معنى تكبرة اإلحرام.

ابع: يف معنى قراءة الفاحتة. الفصل الرَّ

الفصل اخلامس: يف معنى اإلخاص.

كر. ادس: يف معنى الذِّ الفصل السَّ

د. ابع: يف معنى التَّشهُّ الفصل السَّ

الفصل الثَّامن: يف معنى التَّسليم.

��ادس منها فحسب، وال يمثِّل أقواهلا كلها، فالقول  كر يمثِّل الفصل السَّ والذِّ
ورتان ليستا من  أعمُّ وأشمل، والس��يَّا أنه فسَّ سوريت الفاحتة واإلخاص، والسُّ
ة أن  ح وبقوَّ ك��ر بمعناه اخلاص، وال أظن أمًرا كهذا خَيفى عىل املؤلِّف، لذا نرجِّ الذِّ

اة وأقوالِ�ها(. يكون العنوان الذي أراده املؤلِّف لكتابه هو: )معاين أفعاِل الصَّ
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منهج املؤليِّف فيه

اعتمد املؤلِّف يف كتابه هذا أس��لوب االختصار يف عرض مطالبِه، فهو خُمترَصٌ 
ماهتا  اة، وما ُيقاُل فيها، ويف مقدِّ ��ُف يف الصَّ لبي��اِن معاين األفعاِل التي يؤدِّهيا امُلكلَّ
م��ن القرآن الكري��م واألْذكار، فجعلها يف ثانية فصوٍل قص��رٍة، َجعَل هلا عناوين 

ُمتعاَرفة عند أهل الفقه، كا مرَّ ِذكُر مسِدها.

ّ نسبتُه إهِىل ابن فهد احلليِّ

)1(، زيادًة  ّ اجم، وُنسب إىِل ابن فهد احللِّ ُذكر هذا املصنَّف يف عدد من كتب الرَّ
اة يف بيان معاين أفعاهلا وأقواهلا:  ه: »ترمجة الصَّ ريعة َذَكر ما نصُّ عىل أنَّ صاحب الذَّ
ّ )املتوىفَّ 841ه�(  د بن فهد األسدّي احللِّ للشيخ مجال الدين أيب العبَّاس أحد بن حممَّ
اة ممَّا  مة وجيزة تشتمل عىل معاين أفعال الصَّ له بعد اخلطبة املخترصة: فهذه مقدِّ أوَّ
ض إلفرادها أحد من املصنِّفني.. وهي  ال يس��تغني عنه أحد من املصلِّني، ومل يتع��رَّ
ابع  ل يف الوضوء، وهو مش��تقٌّ ِمن الوضائ��ة. والفصل الرَّ ب��ة عىل فصول: األوَّ مرتَّ
كر، وفيه  ��ادس يف معنى الذِّ يف معن��ى الفاحتة، واخلامس يف معنى اإلخاص، والسَّ
د، والثَّامن يف معنى التَّس��ليم، رأيت منه نسًخا  ��ابع يف معنى التَّش��هُّ مباحث، والسَّ
منها نسخة خطِّ املوىل عبد النبّي بن عيسى بن إبراهيم، كتبها يف مسجد االحتجاب 

.)((»1064

ريعة: 113/4، ))/90، 5)/51، والراث العريب  يعة: 148/3، الذَّ )1( ُينظر: أعيان الشِّ
املخطوط يف مكتبات إيران العامة: )7/1)-8).

ريعة: 113/4. ))( الذَّ
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النُّسخ املعتمدة

ة مصاعب ومشاق تعرض  مل يكن حتقيق هذا الكتاب أمًرا هيِّنًا َأو يس��ًرا، فثمَّ
ق، وِمن أش��هرها صعوبة احلصول عىل نسخ املخطوط كلِّها، وقد بذلنا  عمل املحقِّ
ن  جهًدا غر يس��ر من أجل مجع أكرب عدد ِمن نس��خ هذا الكتاب)1(، ولكن مل نتمكَّ
م��ن احلصول عليها كلِّها، بل حصلنا عىل نس��ختني فقط، وِكلتا النُّس��ختني غزيرة 
��قطات، وفيها تقديم وتأخ��ر- وإن كانت النُّس��خة األوىل  األخط��اء، كث��رة السَّ
ل  أحس��ن ح��ااًل- ولكن ِمن أفض��ال اهلل وإنعامه علينا أنَّ كاًّ من النُّس��ختني تكمِّ

أختها، وتستدرك أخطاء الثَّانية وما سقط منها، فاكتمل بحمد اهلل هذا العمل.

والنُّسختان املعتمدتان مها:

مز . 1 قم )059)1(، ورمزنا هلا بالرَّ نس��خة جملس الش��ورى، وهي حتت الرَّ
)ش(.

قم )3-88(، ورمزنا هلا . ) خائر اإلسامّي، وهي حتت الرَّ نس��خة جممع الذَّ
مز )ذ(. بالرَّ

وإليَك وصٌف موجٌز لكلِّ نسخٍة منها:

ورى )ش(: نسخة جملس الشُّ

ل، والكتب هي: معاين  وتق��ع ضمن جمموعة من ثاث��ة كتب، وترتيبه��ا األوَّ
اة، وكتابان فارسيان. أفعال الصَّ

عة عىل مكتبات  )1( ُذكر يف فهرست )فنخا: 66/30)( أنَّ للكتاب )15( نسخة خطيَّة موزَّ
إيران، تنحرُص تواريُخ نسِخها بني القرن 11ه�، والقرن 14ه�.
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وه��ي يف 9 ورق��ات، ط��ول الورقة منها 5)س��م، وعرضها 17س��م، وعدد 
��طر الواحد ما يقارب 18 كلمة،  األس��طر فيها 0) س��طًرا، وعدد الكلات يف السَّ
ة،  وهي- كا ذكرُت آنًفا- ذات أخطاء ليس��ت بالقليلة، وسقطت منها كلات عدَّ
ياق، وتأكيدات  لكنَّها أحسن حااًل من أختها، وقد ثبَّتنا ما يف املتن تبًعا لصواب السِّ

املصادر.

ومل يرد فيها ذكًرا الس��م ناسخها، َأو س��نة نسخها، َأو ما إذا كانت قد ُقوبلت 
مع إحدى النُّسخ األقدم منها أم ال.

سة. رهتا من دار املخطوطات يف العتبة العبَّاسيَّة املقدَّ وقد حصلنا عىل ُمصوَّ

خائر اإلسالمّي )ذ(: نسخة جممع الذَّ

كتبه��ا نعمة ب��ن عّل بن باق��ر البحرايّن، وه��ي يف 5) ورقة، وعدد األس��طر 
��طر الواحد ما يقارب 8 كلات، وهي كا  فيها 14 س��طًرا، وعدد الكلات يف السَّ
ذك��رُت آنًفا ذات أخطاء كثرة، منها ما هو رصيّف َأو نحوّي، ومنها ما هو إمائّي، 
ة، وفيها تقديم وتأخر، كل هذه األسباب جمتمعًة جعلتنا  وسقطت منها كلات عدَّ

ل عىل النُّسخة األخرى أكثر. نعوِّ

عملنا يف التَّحقيق

بع��د حصولنا عىل نس��ختي املخطوط، قمن��ا باملطابقة بينه��ا، واعتمدنا . 1
ل نواقص  الطَّريق��ة التَّلفيقيَّ��ة يف ضبط النَّ��ص، إذ كانت كلُّ نس��خٍة تكمِّ

أختها.



38

��ة واإلمائيَّة املعارصة، من دون . ) رن��ا النَّص عىل وفق القواعد النحويَّ حرَّ
اإلشارة إليها يف اهلامش.

رين.. 3 كل، ووضعناها بني قوسني ُمزهَّ جنا اآليات القرآنيَّة وضبطناها بالشَّ خرَّ

جوع إىِل املصادر التي . 4 جوع إىِل مصادرهم ، َأو بالرُّ وثَّقن��ا آراء العلاء بالرُّ
نقلت عنهم، إْن مل نعثر عليها يف مصادرهم.

فنا باألعام الواردة أساؤهم يف الكتاب، وأرشنا إىل مصادر ترامجهم.. 5 عرَّ

وضعن��ا ع��دًدا م��ن العنوان��ات للموضوع��ات، وجعلناها بني قوس��ني . 6
معقوفني ][.

أحلقنا بخامتة الكتاب فهارس لآلي��ات القرآنية، والروايات واألحاديث . 7
يفة، واملرويَّات عن أهل البيت، واألعام الذين وردت  النَّبوية الشَّ

أساؤهم، وموضوعات الكتاب والدراسة، وقائمة بروافد البحث.

جعلن��ا التعليق��ات الت��ي تع��ود إىل الش��يخ ص��ادق اخلويل��دّي بإمضاء . 8
)اخلويلدّي(، وما كان خالًيا من ذلك فهي للدكتور رياض املنصورّي.
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شكر وعرفان

عي للعتبة  ��كر اجلزيل إىِل س��احة املت��ولِّ الشَّ م بالشُّ وال يفوتن��ا هنا أن نتقدَّ
ة، ودعمِه الاحمدود  ُه(، لرعايته األبويَّ ايف )دام عزُّ سة السيِّد أحد الصَّ العبَّاسيَّة املقدَّ
س��ة، خدم��ًة لراث العراق األصيل، وإىل  اث التابعة للعتبة املقدَّ جلميع مراكز الرُّ
ر اهلاّل  ��يخ عاَّ س��احة رئيس قس��م ش��ؤون املعارف اإلساميَّة واإلنس��انيَّة الشَّ
س��اتيَّة، وإىل منتس��بي دار  ملتابعت��ه احلثيثة للعمل الراثّي، وس��عيه يف اخلدمة املؤسَّ

سة. سة، وإىل مجيع العاملني يف العتبة املقدَّ املخطوطات يف العتبة العبَّاسيَّة املقدَّ

ووافر الشكر واالمتنان إىِل جناب الشيخ حيدر عبد الكريم املياحّي البرصّي، 
مه م��ن معونة يف التدليل عىل بعض املصادر واملت��ون العلميَّة التي أفدنا  ع��ىل ما قدَّ
منه��ا يف التعليق عىل بعض مطالب الكتاب، فجزاه اهلل تعاىل عنَّا وعن العاملني يف 

املركز خًرا، وجعله اهلل تعاىل يف ركب العلاء العاملني.

مه من  ، ع��ىل ما قدَّ ّ ��ق أحد عّل جميد احللِّ ��كُر موصوٌل إىِل األس��تاذ امُلحقِّ والشُّ
ماحظاٍت علميٍَّة سديدٍة، وعىل ما بذلُه من جهٍد يف مراجعة الكتاب وتقويمه علميًّا.

وجزيل الش��كر والعرفان إىِل الدكتور الفاضل عّل عبَّاس عليوّي األعرجّي، 
ِه. ا، وتشكيل نصِّ عىل ما أبدى من جهٍد يف ضبِط الكتاب لغويًّ

��ة، ونخصُّ  ��كر إىِل اإلخوة منتس��بي مرك��ز تراث احللَّ م بواف��ر الشُّ ك��ا نتقدَّ
مة  كر األس��تاذ ميثم سويدان احِلمرّي، ملس��اعدته يف ضبط منهجيَّة مقدِّ منهم بالذِّ
الكتاب، واألس��تاذ مصطفى صباح اجلنايّب، ملساعدته يف ختريج مصنَّفات املؤلِّف 

عن مصادرها.
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وختاًما نس��أل اهلل تعاىل التَّس��ديَد يف عمِلنا هذا، فإْن ُوفِّقن��ا فيه، فهو ِمن أكرب 
نا بٌش ُنخطئ  نا فهو من عند أنفس��نا، وحسُبنا أنَّ نَِعِم اهلل علينا، وإن أخفقنا َأو قرصَّ
وُنصي��ب. وخر ما نختتم به قولنا رواية عن النَّب��ي، أنَّه قال: )املؤمن إذا ماَت 
��ًرا فيام بينه وبني  ْل��م تكون تلَك الورقة يوم القيامةهِ سهِ وت��رَك ورقًة واحدًة عليها عهِ
نيا سبع  ن الدُّ النَّار وآتاه اهلل تبارك وتعاىل بكليِّ حرٍف مكتوٍب عليها مدينًة أوس��َع مهِ
: جلس��َت إهِىل  ن مؤمن يقعد س��اعًة عن��د العامل إهِالَّ ناداه ربُّه عزَّ وجلَّ ات، وما مهِ م��رَّ

يت وجاليل ألسكننَّك اجلنَّة معه وال ُأبايل()1(. حبيبي، وعزَّ

ن شهرهِ َرَمضان- ليلة القدر املباركة املعظَّمة- سنة 1437ه� ليلة 23 مهِ
صادق عبد النّبي اخلويلدّي

الدكتور رياض رحيم املنصورّي
مركُز تراثهِ احللَّة

التَّابعهِ لقسم شؤون املعارف اإلسالميَّة واإلنسانيَّة
سةهِ يف العتبةهِ العبَّاسيَّةهِ املقدَّ

)1( أمال الشيخ الصدوق، املجلس العارش، احلديث: 91/4.
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ورى فحة األوىل من نسخة جملس الشُّ الصَّ
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ورى فحة األخرة من نسخة جملس الشُّ الصَّ
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خائر اإلسالمّي فحة األوىل من نسخة جممع الذَّ الصَّ
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خائر اإلسالمّي فحة األخرة من نسخة جممع الذَّ الصَّ
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حيمهِ محنهِ الرَّ بسمهِ اهلل الرَّ

ٍد وِعرتِِه الطَّاِهرين. احلَمُد هلل َربِّ الَعامَلني، وَصىلَّ اهللُ َعىل حُممَّ

وَبْعُد...
اِة ممَّا ال َيستغني عنها َأحٌد  مٌة وجيزٌة تش��تمُل عىل معاين َأْفعاِل الصَّ فهذِه ُمقدِّ
ْض إِلفراِدها َأحٌد ِمَن ال�ُمصنِّفني)1(، ومْل َيَسع التَّخلِّ�ي َعنْها  ِمَن ال�ُمصلِّني، ومل يتعرَّ
ًبا إىِل اهللِ الَكريِم، َوَطلًبا لَثوابِه ال�َجسيِم، وِهَي  َأحٌد ِمَن ال�ُمكلَّفني، َوَضْعُتها))( تقرُّ

بٌة عىل ُفُصوٍل. ُمرتَّ

ًفا مستقًا قائًا بذاته. )1( أي مل يفرد هلا مؤلَّ
))( يف نسخة املخطوط )ش(: )وصنعتها(.









57

ُل الأوَّل الَف�شْ

وِء يف الُو�شُ

اِة،  أُت)1( للصَّ َوْهَو ُمْش��َتقٌّ ِمَن الَوَضاَءِة، َوهَو احلُْسُن َوالنَّظاَفُة، َتُقوُل: َتَوضَّ
ْيُت))( بَِغْي�ِر َه�ْمٍز)3(، َوِهَي)4( ُلَغٌة)5(. َوالَ َتُقوُل: َتَوضَّ

ُه��َو   :)6( ��مِّ وبالضَّ بِ��ِه،  ��أ  ُيتوضَّ ال��ذي  ال���َاُء  ه��َو  بالَفْت��ِح:  َو)الَوُض��وُء( 
 

الِفْعُل)7(.

���������ُق بِبْع��ِض  �������������رِع)8(: ُغْس������������ٌل وَمْس�����������ٌح َيَتعلَّ  َوفِ���������ي الشَّ

يت( بالياء عىل التليني. )1( يف النُّسخة )ش(: )توضَّ
يت( من النسخة )ذ(. ))( سقطت عبارة )للصاِة، وال تقول: توضَّ

)3( يف النُّسخة )ذ(: )لغرهم(.
)4( يف النُّسخة )ش(: )وفيه(.

)5( ُينظر: لسان العرب، مادة )َوَضأ(: 4855-4854/6.
)6( أي قصد )الُوضوء( بضمِّ الواو، وهو نفس استعال املاء لنفس التَّطهر والتَّنظيف ُيطلق 
يف  الوضوء  بأعضاء  تنحرص  ال  ولكن  اجلسم،  أعضاء  لبعض  يكون  الذي  الوضوء  عليه 

الفرع، ويشمل حتى غسل الرأس. )اخلويلدّي(.
)7( ُينظر: لسان العرب، مادة )َوَضأ(: 4855-4854/6.

معيَّنة،  رشوط  ضمن  ُمعنيَّ  بمقداٍر  والقدمني  أس  الرَّ ومسح  واليدين،  الوجه  غسل  هو:   )8(
ر الَبَشة، واضطرارّي، فيا إذا سبَّب  وهو عىل نوعني: اختيارّي، فيا إذا مل يسبِّب املاء ترضُّ
بوضوء  ى  يسمَّ ما  وهو  َقرٍح،  َأو  ُجرٍح  َأو  كٍس  وجود  عند  احلََرج  َأو  ر  الرضَّ املاء  استعال 

اجلبرة. )اخلويلدّي(.
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ُب))( )3( إىِل اهلل َتَع��اىل)4(، وُتنَدُب َلُه امَلْضَمَض��ُة)5( َثَاًثا  اْلَب��َدِن)1(، ُينْ��َوى بِِه التَّق��رُّ

مجيع  الغسل شامل  أن  باعتبار  التَّعريف،  ِمن  الغسل  خُيرج  أن  أراد  البدن(  )ببعض  قال:   )1(
البدن. )اخلويلدّي(.

عىل  لداللتها  أرجح؛  ل  التَّفعُّ صيغة  أن  لنا  ويبدو  تاء،  بدون  )القرب(  )ذ(:  النُّسخة  يف   )((
التِّكرار.

ق إاِلَّ بالنِّية، وهي الَقْصد، والباعث نحو الفعل،  ة التي ال تتحقَّ )3( الوضوء ِمن األعال القصديَّ
ب، هي أن يأيت بالعمل ِمن أجل اهلل  ب إىِل اهلل تعاىل، ومعنى نيَّة التَّقرُّ ويشرط فيها نيَّة التَّقرُّ
عقابه.  ِمن  خوًفا  َأو  لثوابه،  طلًبا  َأو  له،  شكًرا  َأو  مَلرضاته،  طلًبا  َأو  ألمره،  وامتثااًل  تعاىل، 

)اخلويلدّي(.
ر(. فقال له رجل:  اه مل ُيؤجهِ ا َمن تعدَّ )4( ُروي عن أيب عبد اهلل، أنَّه قال: )إنَّ للوضوءهِ حدًّ
يعة:  الشِّ وسائل  جليَك(.  ورهِ رأسَك  ومتسُح  ويديَك،  وجهَك  )َتغسُل   :قال ه؟  حدُّ وما 

387/1، كتاب الطَّهارة، باب )15( من أبواب الوضوء، حديث )1(.
امَلْضَمضة،  وه��ي:  أس،  ال��رَّ يف  منها  مخسة  عش:  وهي  احلنفيَّة،  نن  السُّ ِمن  امَلْضَمضُة   )5(
األظفار،  قصُّ  البدن:  يف  ومخسة  ارب،  الشَّ وقصُّ  عر،  الشَّ وفرق  واك،  والسِّ واالستنشاق، 
عىل  عية  الشَّ األحكام  حترير  ُينظر:  واالستنجاء.  واخلتان،  اإلبطني،  وحلُق  العانة،  وحلُق 
اة. وعن سبب سنِّها عىل املسلمني، ُروي عن رسول  مذهب اإلماميَّة: 1/)7، باب الصَّ
ن احَلرام، واالستنشاق؛ لتحرم  تي امَلْضَمضة؛ لُينقيِّي القلب مهِ اهلل أنَّه قال: )ثمَّ َسنَّ عىل أمَّ
عليه رائحة النَّار ونتنها(. وعندما ُسئل عن جزاء عاملها، قال: )أولُّ ما يمس املاء يتباعد 
النَّار،  ن  ر اهلل قلبه ولسانه باحلكمة، وإذا استنشق آمنه اهلل مهِ يطان، فإذا متضمض نوَّ عنه الشَّ
أبواب  من   )15( الباب  الطَّهارة،  كتاب   ،396/1 يعة:  الشِّ وسائل  اجلنَّة(.  رائحة  ورزقه 

الوضوء، حديث )17(.
ات، ومعناها إدخال املاء يف  واملضمضة مستحبٌَّة يف الوضوء، وُيستحبُّ أن تكون ثاث مرَّ  
مون، ولكنَّ فقهاء اليوم  الفم، وإدارته، ثمَّ إخراجه، وهذا ما ذكره املصنِّف والعلاء املتقدِّ
أْن  أحٌد  أراد  فإذا  امُلعترب عليها،  ليل  الدَّ قيام  لعدم  امَلْضَمضة وغرها،  باستحباب  ُيفتون  ال 
يأيت هبا َأو بغرها، ال ُبدَّ أْن يأيت هبا برجاء أهنا مطلوبة للَموىل، وال جيوز له أن يأيت هبا بنيَّة 
االستحباب الواقعي، ألنه تشيع، والتَّشيع هو إسناد يشء للموىل ِمن دون ِعْلم، واحلال 

هو ال جيوز، ألنَّه َكِذب َأو افراء. )اخلويلدّي(.
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تي)3( َيْوَم َألقاَك، وَأطلهِْق  نيِّي ُحجَّ ُهمَّ َلقيِّ يِف الَفِم)1( بِاملِْس��َبَحِة َواإِلْب�هاِم))(؛ َقاِئًا: )اللَّ
ْكراَك()4(. لهِساينهِ بهِذهِ

َقاَنُة،  ��ُم)5(، ُيَقاُل: ُغ��اٌم َلِقي�ٌن: َس���ِريُع الَفْهِم، َواالْس��ُم: اللِّ )التَّلِق��نُي(: التَّفهُّ
ُة: ِهَي)6(  تِي َيْوَم َألَقاَك(: احلُجَّ نِّي ُحجَّ : َفِهْمُتُه، َوَمعنَى )لقِّ َو)َلِقنُْت( الَكام بالَكْسِ
��َهاَدَتْي�ِن، وِمَن )اإلْس��اُم ِدينِ��ي(، َو)الُقرآُن ِكَتابِ�ي(،  ُن بِِه ال�َمْيُت)7( ِمَن الشَّ َما ُيَلقَّ
ة، وِمْن ُسؤاِل ُمنَْكٍر  ٌد َنبِيِّي()8(، َو)َعِل�يٌّ إَِماِمي(، َحتَّى َيْس��َتوفِ�ي اأَلِئمَّ َو)حُمَمَّ

)1( سقطت عبارة )يف الفم( من النُّسخة )ذ(.
جياور  الذي  اليد  إصبع  ههنا  باملِْسَبحة  واملراد  أسنانه،  هبا  ويفرك  الفم،  يف  يدخلها  أي   )((
اإلهبام، وقد اصطلح قسم ِمن النَّاس عىل تسميته سبَّابة، وتسميته ِمْسَبحة أليق وأنسب مع 

ب، وُيكثر من التَّسبيح. )اخلويلدّي(. غاية املسلم الَوِرع الذي يتجنَّب السَّ
يوم  ألنفسهم  به  ون  حيتجُّ ما  تعاىل  اهلل  يلهمهم  أن  هو  ة،  احلجَّ تلقني  طلب  ِمن  وامل��راد   )3(
��ادهُِل  ُتَ َنْفٍس  ُكلُّ  َت��ْأيتهِ  ﴿َي��ْوَم  تعاىل:  قال  كا  رقبته،  فكاك  يف  منهم  كلٌّ  ويسعى  القيامة، 
 ﴾ يمهِ اْلَكرهِ بهَِربيَِّك  َك  َغرَّ َما  نَساُن  اإْلهِ ا  َ َأيُّ ﴿َيا  تعاىل:  قال  وكا   ،111 النحل:  َها﴾  ْفسهِ نَّ  َعن 

ين َكَرُمك.  ِذْكر الكريم تلقني للعبد، وتنبيه له عىل أن حيتجَّ ويقول: غرَّ ]االنفطار: 6[. إنَّ 
وُيلزمه،  اخلصم  عىل  به  حيتجُّ  ما  معناها:  ة  واحلجَّ َلَقَن(.  )مادة   511/3 البحرين:  جممع 
ومعناها هنا هو: أن يطلب من اهلل تعاىل ما حيتجُّ به عليه، َأو عىل ُمنكر وَنكر، فإذا قالوا ل 
 .. مثًا: َمن ربُّك؟ قلت: اهلل، فيقولون ل ما هو دليلك؟ أقول هلم: هذا ما هداين إليه ريبِّ

إلخ. )اخلويلدّي(.
ُينظر:   ،املؤمنني أمر  عن  القول  هذا  ُروي  وقد  املستحبَّات،  ِمن  والقول  العمل  هذا   )4(

يعة: 401/1، كتاب الطَّهارة، الباب )16( من أبواب الوضوء. )اخلويلدّي(. وسائل الشِّ
)5( ُينظر: لسان العرب، مادة )َلَقَن(: 4064/5.

)6( يف النُّسخة )ذ(: )هو(.
فٌة َقطًعا، وما أثبتناه أوفُق لسياق الكام،  )7( يف النُّسختني )ش( و)ذ(: )َما ُيْبَتَل�ى( وهي ُمصحَّ

إذ املقام يف بيان )التلقني(. )اخلويلدّي(.
د نبيِّي( من النُّسخة )ذ(. )8( سقطت مجلة: )وحممَّ
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.)((اِدِق َوَنِكٍر)1(، وُهَو َمْرِويٌّ َعِن الصَّ

ْكِر الِذي ُكنْ��ُت َعَلْيِه يِف َداِر  َوَمْعنَ��ى )َأْطِلْق لَِس��ايِن بِِذْك��راَك()3( َأْي لِ�َهَذا)4( الذِّ
ْكُر:)5( ِضدُّ النِّسياِن)6(. ْنَيا، َوالذِّ الدُّ

ُه��مَّ ال َت�ْحِرْمنِي َطيِّب��اِت اجِلنَاِن،  َوِعنْ���َد االْستِنَْش������اِق)7( يِف اأَلْن��ِف)8(: اْللَّ
ن َيُشمُّ ِرحَيَها وَرْوَحَها وَرحْيَاهَنَا)9(. َواْجَعْلنِي ِم�مَّ

ا املؤمن فُيبشَّ من ِقَبل  )1( ليس كّلُّ ميِّت ُيسأل ِمن ِقَبل ُمنكر وَنكر، بل فقط العايص املعاند، أمَّ
ُمبشِّ وَبشر. ُينظر: تصحيح اعتقادات اإلماميَّة: 99. )اخلويلدّي(.

))( ُينظر: هتذيب األحكام: 457/1، احلديث: )137/149.
يوجد  الكام سهًا، وال  يكون  أن  تعاىل  اهلل  ِمن  بطلٍب  ِذْكِرك،  أي ال حتبِسُه ومتنعُه عن   )3(
كُر: كلُّ كاٍم مرتبط  بِِذْكِر غِرك، والذِّ بالنَّص )بِِذْكِرك(، أي ال  ْكر، وقال  الذِّ منع وقيد يف 
باهلل تعاىل، سواء أكاَن تسبيًحا، أم ِذْكر أهل البيت، أم غر ذلك، وُيقَسم إىِل ظاهرّي، 
ا القلبّي، فهو أن تستحرض اهلل تعاىل بِنفسك، كا ورد باحلديث الُقديّس: )إذا عبدي  وقلبّي، أمَّ
 فَيًة َذَكُرته عالنيَّة(، وهو ن النَّاس َذَكْرته يف َمَلٍ َأفضل منه، وإذا َذَكَرين خهِ َذَكَرين يف َمَلٍ مهِ
ْكر ضد النِّسيان  نيا، والذِّ نيا، واحلال املراد هو باآلخرة، ال الدُّ ْكر الذي يف الدُّ ناظر إىِل هذا الذِّ
َأنُفَسُهْم﴾  َفَأنَساُهْم  اهللَ  ﴿َنُسوا  مذموم،  تعاىل  اهلل  نسيان  ألنَّ  أنساك،  جتعلني  ال  أي:  لغًة، 

]احلش: 19[. )اخلويلدّي(.
ياق. )4( يف النُّسخة )ش(: )أنَّ هذا(، وورود )أي( التَّفسرية هنا أوفق مع السِّ

)5( يف النُّسخة )ش(: زيادة )هو(.
)6( ُتنظر: مادة )َذَكَر( يف: أساس الباغة: 99)، ولسان العرب: 1508/3.

)7( وهو سحُب املاء يف األنف، ثمَّ إخراجه، وُيستحبُّ أن يكون ثاًثا، وهو مستحبٌّ بعد غسل 
اليدين، وقبل غسل الوجه. )اخلويلدّي(.

)8( يف النُّسخة )ش(: )املنخر( بدالً من )األنف(، واملراد هبا واحد، وإن كان املنخران جزًءا 
من األنف.

أمر  عن  قريٍب  بلفٍظ  القول  هذا  وُروي  )ذ(،  النُّسخة  يف  )وِرحَيها(  لفظة  ��رت  ُأخِّ لقد   )9(
م علَّ ريَح اجلنَّة، واجعلني ممَّن=  ُهمَّ ال حتريِّ املؤمنني، إذ ُروي عنه أنَّه استنشق، فقال: )اللَّ
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)احِلرَم��اُن(: اْل�َمنُْع)1(، َو)َطيَِّباُت( َج�ْمُع طيٍِّب، َوالطيُِّب: َما َتطِيُب بِِه النَّْفُس 
ِب، َواجلُاِع، وَغْرِ َذلِ��َك مِمَّا اَل َعنْيٌ َرأْتُه، وال ُأُذٌن َس��ِمَعْتُه،   ِم��َن ال�َم��أَكِل، َوامَلْشَ

.)(( َواَل َخَطَر َعىَل َقْلِب َبَشٍ

ْحَ��ُة)3(؛ ألنَّ�ها َكال�َحياِة  ْوُح: الرَّ اَحُة، َوِقيَل: الرَّ ْوُح: االْس��ِرَ َو)َرْوَحَه��ا(: الرَّ
للَمْرُحوِم، َوقيَل: الَبَقاُء ُهَو اخلُُلوُد)4(.

�يِء َوَراِئَحُتُه بَِمْعنًى َواِحٍد. َو)ِرحَيَُها(: ِرْيُح الشَّ

من   )16( الباب  الطَّهارة،  كتاب  يعة،  الشِّ وسائل  ُينظر:  وطهِيبها(.  وَروَحها  رحَيها  =يشمُّ 
أبواب الوضوء، احلديث )1(: 401/1.

ئ عند االستنشاق: )اللَُّهمَّ ال حَترمني طيِّبات اجلنان...(، اجلنان:  وُيستحبُّ أن يقول املتوضِّ  
يت  ُسمِّ لكثافتها  كأهنا  الِسْر،  ِمن  وأصلها  جر،  والشَّ النَّخيل  ِمن  البستان  وهي  جنَّة،  مجع 

باجلنَّة. جممع البحرين: 458/3.
اًل، وثانًيا:  )واجعلني ممَّن يشمُّ رحيها..(، واملراد طلب شمِّ رائحة اجلنَّة يف اآلخرة، هذا أوَّ  
موم  والسُّ ة  واملشقَّ التَّعب  وزوال  فيها،  التَّامة  احة  الرَّ طلب  بمعنى  اجلنَّة،  َرْوح  شمِّ  طلب 
ياحني،  الرَّ شمِّ  طلُب  وثالًثا:  وحيَّة،  الرُّ ة  باللذَّ ويشعُر  عداء،  الصُّ يتنفَّس  بحيث  واآلالم، 

زق الطَّيِّب. ائحة، وُفسِّ بالرِّ ياحني، هو كلُّ َنبٍت طيِّب الرَّ ومعنى الرَّ
ياحني كذلك ِمن اجلنَّة، اجلواب: وجود خصوصيَّة  ياحني؟ واحلال أن الرَّ سؤال: ملاذا َذَكر الرَّ  

ياحني، ومن باب التَّأكيد عليها، ُذكرت يف هذا اخلصوص. )اخلويلدّي(. يف شمِّ الرَّ
)1( ُينظر: لسان العرب، مادة )َحَرَم(: )/848 .

ة(،  املاديَّ ة، واألذن  املاديَّ النَّفس وتنشح، ال عنَي رأْت، وال أذن سِمعت )العني  ذ به  ))( تتلذَّ
العرب:  لسان  أجلها.  ِمن  نيا  الدُّ صعاب  ل  وحتمُّ اجلنَّة،  إىِل  التَّشويق  ألجل  هذا  وَذَك��ر 

563/1، مادة )طيب(. )اخلويلدّي(.
حة( ومعناه ال يستقيم، وما أثبتناه ِمن النُّسخة )ش(  وح والرَّ )3( يف النُّسخة )ذ(: )وقيل: الرَّ

وح(. أكثر مناسبة مع السياق، والسيا أنَّه يف معرض بيان معنى )َروحها(، و)الرَّ
)4( يف النُّسخة )ذ(: )البقاء وهو اخللود(.
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ْزُق)1( ))(. حْيَاُن: الرِّ )َوَرحْيَاهَنا(: الرَّ

اِة)4( َوَرْف��ِع احَلَدِث)5(؛  ُأ)3( الْس��تَِباَح������ِة الصَّ ُث��مَّ َينِْوي، َوُصْوَرهُت��ا: َأَتَوضَّ
لُِوُجوبِه ُقْرَبًة إىَِل اهللِ)6(، وفِيَها ُصَوٌر ُأْخَرى، وَهِذِه َأْشَهُر َوَأْوَل�ى)7(.

زق(. حيان: الرِّ زق(، بدالً من عبارة: )وَرحَياهنا: الرَّ حيان والرِّ )1( يف النُّسخة )ذ(: )ألهنا الرَّ
))( ُتنظر: مادة )روح( يف الصحاح: 6/1))، وأساس الباغة: 1/)393-39.

)3( مشهور القدماء أنَّ هلم رشوًطا يف النِّ�يَّة، إذ ذكروا النِّ�يَّة بمعنى خيتلف عن املعنى املذكور لدى 
رين. املتأخِّ

هن،  ر صورة العمل، وإحضارها يف الذِّ ة، بمعنى ال ُبدَّ ِمن تصوُّ )ثمَّ ينوي( هنا النِّية إخطاريَّ  
والنِّ�يَّة هبذا املعنى ذهب إليها املشهور، وأما الفقهاء اليوم فلم يقبلوا هبذا املعنى، وقالوا معنى 
هن، ومعه حتَّى  اعي موجود يف القلب ال يف الذِّ اعي والباعث نحو الفعل، والدَّ النِّ�يَّة هو الدَّ
هن، ولكنَّها كانت موجودة بالقلب، إذ لو سئل ماذا تفعل؟ ألجاب بأينِّ  لو مل حيرضها يف الذِّ
ق العمل ِمن دون نيَّة،  اعي، فا يمكن حتقُّ أ، فهذا يكفي، ومادامت النِّ�يَّة ِمن قبيل الدَّ أتوضَّ
ة إىِل حني العمل، مادام مل يعِرض عنها، إًذا يكفي  قة قبل العمل، وتبقى مستمرَّ ومعه فهي متحقِّ
إليه عىل وجه اإلمجال.  العمل، ويكون ملتفًتا  ك اإلنسان نحو  الذي حيرِّ اعي االرتكازي  الدَّ

)اخلويلدّي(.
يف  بالوضوء  خول  الدُّ إباحة  قصد  نيَّة  النِّ�يَّة  يف  ُيشرط  هل  بأنَّه  األعام  بني  الكام  وقع   )4(
اة مثًا أم ال؟ اجلواب: املشهور ذهب إىِل االشراط، وأما العلاء اليوم فلم يشرطوا  الصَّ

ذلك. )اخلويلدّي(.
بالواو أوىل، والسيا أن احلديث ههنا عن  لَرفِع احَلَدث(، والعطف  النُّسخة )ذ(: )أو  )5( يف 

اة ال عن عموم الوضوء. وضوء الصَّ
نيَّة الوضوء قصد رفع احلََدث، كالبول مثًا عن الوضوء، بأن  وقع الكام هل ُيشرط يف   
أ ألجل أن يرفع حدَّ البول َأو ال؟ ذهب املشهور إىِل ذلك، بخاف العلاء املعارصين.  يتوضَّ

)اخلويلدّي(. 
)6( وقع الكام هل يشرط نيَّة الوجوب؟ أي: يتوضأ ألنَّه واجب، أم ألنَّه ُمستحب، والكام 

رين. )اخلويلدّي(. مني واملتأخِّ نفسه بني املتقدِّ
ة أنَّ َمن أتى هبذه=  )7( أي: يف قباهلا صور تكون أشهر منها. وقولُه: )َوأْوىل( لعلَّ وجه األولويَّ
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ْفُظ ُجْزًءا ِمنْها))(، َفا ُيْفَتَقُر إِلْيِه،  )النِّ�يَُّة(: َعَرٌض َحالٌّ يف الَقْلِب)1(، َوَلْيَس اللَّ
، َوحَملُّها الَقْلُب، َفَا ُيْس��َتَحبُّ النُّْطُق هِبا)3(، َواَل اجَلْمُع َبْينَُه وَبْي�َن  َفْهَو َأْمٌر ُوجوِديٌّ

، َوإاِلَّ َفا)4(. الِلَساِن، َنَعْم، َلْو َنَطَق هِبَا َمَع َعْقِد الَقْلِب َصحَّ

اعترب يف  ما  لكلِّ  ا صورة جامعة  إليه، ألهنَّ ه  املوجَّ التَّكليف  بامتثال  ن  يتيقَّ ورة سوف  =الصُّ
النِّ�يَّة ِمن ِقَبل العلاء. )اخلويلدّي(.

ة، املقصود ِمن اجلوهر: هو املوجود ال يف موضوع،  )1( تنقسم إىِل قسمني: َعَرضيَّة، وجوهريَّ
ق  بل هو قائم بذاته كأفراد اإلنسان، أما الَعَرض: فهو املوجود يف موضوع، بحيث ال يتحقَّ
فات، ومنها النِّ�يَّة، إذ ال ُبدَّ هناك ِمن قلٍب لكي  وجودُه إاِلَّ بوجود موضوعه، كاأللوان والصِّ
َتعُرض عليه النِّ�يَّة، واملقصود ِمن القلب ليس القلب اجلسمّي الصنوبرّي، وإنَّا املقصود منه 
ُروَن اْلُقْرآَن  هن، ألنَّ أحد استعاالت القلب هو العقل، كا قال تعاىل ﴿َأَفاَل َيَتَدبَّ العقل والذِّ

د: 4)[. )اخلويلدّي(. ا﴾ ]حممَّ َأْم َعىَل ُقُلوٍب َأْقَفاُلَ
))( ليس جزًءا ِمن النِّ�يَّة، ولكن خارج عن حقيقة النِّ�يَّة، نعم، اللفظ أو الفعل كاشفان عنها، 
فا يفتقر إليه )إىل اللفظ(، ومعنى اللفظ: أمٌر وجودّي خارجّي، ومعه فا مسانخة بني النِّ�يَّة 

التي حملُّها القلب، وبني اللفظ حتَّى يكون جزًءا منها. )اخلويلدّي(.
يقول  أن  للفقيه  يمكن  فا  االستحباب،  عىل  دليل  عندنا  يوجد  ال  ألنَّه  ليل؛  الدَّ لعدم   )3(
ليل، وال ُيستحبُّ اجلمع بني النُّطق هبا، وبني حتريك اللسان  باالستحباب إاِلَّ بعد وجود الدَّ
النُّطق هبا؟  النِّ�يَّة، فهل يرضُّ  ِمن  ليس جزًءا  النُّطق  أن  أن عرفنا  بعد  ُنطق، ولكن  ِمن دون 
ق  ، نعم لو نطَق هبا ِمن دون عقد القلب عليها َبطل الوضوء، لعدم حتقُّ ، ال يرضُّ اجلواب: كاَّ

ا إمجااًل َأو تفصيًا. ره(، إمَّ النِّ�يَّة حقيقة )مسبوق بتصوُّ
بُكلِّه، بل لبعض أجزائه، كاستحضار القيام  ا إمجااًل: فهو أن يستحرض صورة العمل ال  أمَّ  

جود. كوع والسُّ والرُّ
ا تفصيًا: فبعكسِه، فهو استحضار أجزاء العمل ورشائطه مجيعها. )اخلويلدّي(. وأمَّ  

ظ دون قصد،  التَّلفُّ النِّ�يَّة، وُيفهم ِمن هذا عدم جواز  اتَّفق العلاء عىل وجوب القصد يف   )4( 
مذهب  عىل  عية  الشَّ األحكام  حترير  ُينظر:  القلبيَّة.  النِّ�يَّة  فاملعترَب  َنواه،  ما  بغر  نطَق  ولو 
مة: 6/))4-6)6،  اة، ومفتاح الكرامة يف رشح قواعد العاَّ اإلماميَّة: 74/1، باب الصَّ

اة. باب الصَّ
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ُأ(: اْلَقْصُد إىِل الُوُضوِء بِاْس��تِْحَضاِر ُصْوَرِة الِفْعِل، والَقْصُد إىِل  َوَمْعنَى )َأَتَوضَّ
ِرِه. ِء َمْسُبوٌق بَِتَصوُّ الشَّ

وٍط بِالطََّهاَرِة، واْستَِباَحُة  َاِة(: َأْي: اْستَِباَحُة فِْعٍل َمْشُ وَمْعنَى )الْستَِباَحِة الصَّ
فِْعٍل اَل ُيْسَتَباُح إاِلَّ بالطَّهاَرِة، َأو اْستَِباَحُة فِْعٍل َيْفَتِقُر إىِل الطََّهاَرِة.

وَمْعنَى )لَِرْفِع احلََدِث(: إَِزاَلُة ال�َانِِع ِمْن ُكلَِّ فِْعٍل َيْفَتِقُر إىِل الطََّهاَرِة.

))(، َأو ُش��َكَر النِّْعَمِة، َعىَل  وَمْعنَ��ى )لُِوُجوبِ��ِه()1(: َكْوُنُه ُلْط��َف َتْكِليٍف َعْق��ِلٍّ
يكلِّف  أن  اقتضت  تعاىل  حكمته  فإنَّ  اللُّطف،  باب  ِمن  احلكيم  ِمن  واجب  التَّكليف:   )1(
 العباد، ومعنى اللُّطف: هو أنَّ املوىل لو أراد شيًئا ِمن عبده بنحو الوجوب َأو بنحو احلُرمة، 

ب عبده إىِل فعله، مادام هو يعلم أنَّه لو مل يفعله، ملا أطاع َأو انتهى،  فا ُبدَّ أن يفعل أمًرا يقرِّ
وإن مل يفعل ذلك يكون ناقًضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح عقًا.

ل عليهم ويكلِّفهم ويوصل ذلك إليهم عن طريق األنبياء  ومعنى )اللُّطف( هنا: هو أن يتفضَّ  
.سل والرُّ

وملاذا قال بوجوبه؟ ذلك ألحد سببني ذكرمها املصنِّف، كوُن الوجوِب لطٌف ِمن اهلل تعاىل،   
ببيان أن اهلل تعاىل ملَّا أوجب عىل عباده طاعَتُه وامتثاَل أوامِره، وأوجَب عىل نفسِه تعاىل اللُّطَف 
ع هلم األحكام، وبنيَّ هلم ُسُبَل الوصوِل إليه  َة﴾، فشَّ مْحَ ههِ اْلرَّ هبم، ألنَّه تعاىل ﴿َكَتَب َعىَل َنْفسهِ
ة الطَّاهرين صلوات اهلل عليهم أمجعني، وألَزمهم العمَل  عن طريِق األنبياء وامُلرسلني واألئمَّ
هبا، ال حِلاجة منه إليها، بل متكينًا هلم ِمن طاعتِه رأفًة هِبم، وجعَل تِبياَن األحكاِم عن طريق 
فرُع  ال�َموىل  ِقَبل  ِمن  العباِد  العلاء. وتكليُف  ِمن  اح  الصَّ املعصومني، وأهل  ة  األئمَّ
ا أفعاُل العباد وطاعُتهم ألوامره  التَّكليُف لطًفا منه تعاىل. وأمَّ قدرهتم عىل االمتثال، فكان 
تعاىل، فا هي إالَّ ثمرة ِمن ثار ذلك اللُّطف اإلهلي، وإذا ما اشتغَل املكلَُّف ممتثًا لألوامر 

اَرين. اإلهليَّة، يكون قد حاَز سعادَة الدَّ
ة فيه أنَّه ِمن البعيد أن يكلِّف  ل هو األقوى، ولعلَّ وجه القوَّ َأو ألجل شكر النِّعمة، واألوَّ  
كر، وغر حُمتاٍج إليه.  اهلل تعاىل عباده ِمن أجل أن يشكروه، ألنَّه سبحانه وتعاىل غنيٌّ عن الشُّ

)اخلويلدّي(.
))( يف النُّسخة )ذ(: )لطًفا عقليًّا(.
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ُل َأْقَوى. اْختِاِف الَرأَيْي�ِن)1(، واألوَّ

وَمْعنَ��ى )ُقْرَبًة إىِل اهلل(: َأْطِل��ُب بِِه الُقْرَب ِعنَْدُه، إِِذ الَغ��َرُض الُقْرُب إِلِْيِه ُدْوَن 
َغْي�ِره ِمَن األَْغَراِض، َأو لَِكْونِِه َأْهًا َأْن ُيْعَبَد، ويِف َمْعنَى الُقْرَبِة َأْقَواٌل ُأَخُر))(، وَهَذا 

، َوَأْقَوى َأَصحُّ

ِف)4(، َوُهَو  ْبُتُه َتْقِريًب��ا: َأْدَنْيُتُه، َوُهَو ُقْرُب)3( ال��شََّ َوالُق��ْرُب ِضدُّ الُبْع��ِد، َوَقرَّ
 .)6( )5( الَ الُقْرُب امَلَكانِ�يُّ امَلْعنَويُّ

ْد  وِعنَْد َغْس��ِل الَوْجِه: اْللَُّهمَّ َبيِّْض َوْجِهي َيْوَم َتْس��َودُّ فِْيِه الُوُجوه)7(، وال ُتَسوِّ
َوْجِهي َيْوَم َتْبَيضُّ فِْيِه الُوُجوه.

)1( يف النُّسخة )ذ(: )الروايتني(.
))( كأن يعبد اهلل سبحانه طمًعا يف جنَّته، َأو خوًفا ِمن ناره، ووقع خاف بني األعام يف هل إنَّ 

هذه تكفي يف حتقيق الُقرَبة، َأو ال تكفي؟
نو واالقراب، وتأيت للقرب املكايّن وغره، وكذا يف الِعلم، وُيقال:  ة: الدُّ ومن معانيها اللغويَّ  
مان قرصه، ومنها قيل:  فان يقرب أمًرا، أي يغزوه، وِمن معانيها قرابة النَّسب، وتقارب الزَّ
هر. ُينظر: لسان العرب، مادة )قرب(: 3566/5- نة كالشَّ مان حتَّى تكون السَّ يتقارب الزَّ

3568. )اخلويلدّي(.
د ما أثبتناه من النُّسخة )ذ(، فحديثه  ياق يعضِّ له، والسِّ )3( يف النُّسخة )ش(: )أقرب( هبمزة يف أوَّ

ههنا عن )الُقرب( وأرضابه.
ب(، وما أثبتناه يناسب ما بعده. )4( يف النُّسخة )ذ(: )الرَّ

)5( يف النُّسخة )ذ(: )املعنى(.
)6( يف النُّسخة )ذ(: )املكان( بسقوط الياء.

ة، كالُكفر باهلل َمثًا، َأو الفرعيَّة، وسواُد  نوب االعتقاديَّ )7( تسويُد الوجه هنا حيصل بسبب الذُّ
ا بياُض الوجه فهو نور اإليان، وهو عامُة أهل اجلنَّة، اكتسبوه  الوجه عامُة أهل النَّار، وأمَّ
التي  نوب  الذُّ له  يغفَر  أْن  تعاىل  اهلل  ِمن  يطلب  اعي  والدَّ الح،  الصَّ والعمل   ، احلقِّ باالعتقاد 

د الوجه. )اخلويلدّي(. ُتسوِّ
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َوِعنَْد َغْس��ِل الَيِد)1( الُيْمنَى))(: اْللَُّهمَّ َأْعطِنِي ِكَتايِب بَِيِمْينِي، َواْل�ُخْلَد يِف اجِلنَاِن 
بِِشَالِ�ي)3(، َوَحاِسْبنِي ِحَساًبا َيِسًرا.

(: َيا اهللُ. َقاَل ِس��ْيَبويِه)4(: َأْصُلُه )اله(، فُأْدِخَلْت َعَلْيِه)5( اأَللُِف  َوَمْعنَى )اْللَُّهمَّ
ُم، َفَصاَر )اهللُ(، واملِْيُم َزاِئٌد َبَداًل ِمْن)6( َحْرِف النَِّداِء)7(. َواْلاَّ

ْي�����ُع  وَمْعنَ�����ى )ِكَت���ايِب بَيِمْين����ي(: َصِحْيَفتِ����ي)8(، وِه��ي املَثبََّت����ُة فِْيَه���ا مَجِ
 

َيْوَم  ْد َوْجِهي  َيْوَم َتْسَودُّ فِْيِه الُوُجوه، وال ُتَسوِّ َبيِّْض َوْجِهي  )1( سقَطت عبارة )الَوْجِه: اْللَُّهمَّ 
َتْبَيضُّ فِْيِه الُوُجوه، َوِعنَْد َغْسِل الَيِد( من النُّسخة )ذ(.

الُيمنى  بيده  يبدأ  أن  وجيب  األصابع،  أطراف  إىِل  املِرفق  ِمن  وحدمها  اليدين  غسل  جيب   )((
قبل الُيسى، ويبدأ ِمن املِرفق وينتهي باألصابع، وجيب إدخال املِرفق يف الغسل، وال جُيزيه 
اة: 78. )اخلويلدّي(. عية عىل مذهب اإلماميَّة، باب الصَّ املسح. ُينظر: حترير األحكام الشَّ
أنَّه   املؤمنني أمر  عن  ُروي  إذ  ب�)يساري(،  )ش��ال(  لفظة  بإبدال  القول  هذا  ورد   )3(
يسًرا(.  ساًبا  حهِ بني  وحاسهِ بيساري،  اجلنيِّان  يف  واخُللد  بيميني،  كتايب  َأعطهِني  ُهمَّ  )اللَّ قال: 
يعة: 1/)40، كتاب الطَّهارة، الباب )16( من أبواب الوضوء، حديث )1(.  وسائل الشِّ

)اخلويلدّي(.
)4( هو أبو بِش عمرو بن عثان بن قنرب، امللَّقب سيبويه، َموىل بني احلارث بن كعب، وقيل آل 
بيع بن زياد احلارثّي، كان أعلم معارصيه واملتأخرين يف النَّحو، ومل ُيوضع فيه مثل كتابه،  الرَّ
بن  بن أحد، وعن عيسى  اخلليل  النَّحو عن  النَّاس عليه عيال. وأخذ سيبويه  ُكتب  ومجيع 
عمر، ويونس بن حبيب، وغرهم، وأخذ اللغة عن أيب اخلطَّاب املعروف باألخفش األكرب 
وغره. قصد باد فارس، فتويف يف قرية ِمن قرى شراز ُيقال هلا البيضاء يف سنة )180ه�(، 

وعمره نيِّف وأربعون سنة. ُينظر: وفيَّات األعيان: 464-463/3.
)5( سقطت )عليه( من النُّسخة )ش(.

)6( يف النُّسخة )ذ(: )بدل عىل( بغر ألف تنوين النَّصب، وبحرف اجلَّر )عىل(، واملستعمل مع 
)بدل( حرف اجلَّر )من(.

)7( ُينظر: كتاب سيبويه: 5/1)، )/196، وجممع البيان: 51/1.
)8( معنى كتايب: أي صحيفة أعال، وإعطاء الكتاب باليد الُيمنى عامة أخرى ِمن عاماِت= 
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َتنَِباِن))( اإلْنَس��اَن ِعنَد  األَْع��َاِل)1(، َحتَّى َأنِْينِ��ِه يف َمَرِضِه، َوِقي��َل: إِنَّ ال�َمَلَكْي��ِن جَيْ
َغاِئطِه َوُج�َم�اِعِه، وُه�َم�ا: َرِقيٌب َوَعتِيٌد.

ِقيُب: ال�َحافُِظ وامُلنَاظُِر)3(. َوالرَّ

يِّئاِت َعىل َيَساِر  والَعتِْيُد: ال�ُمَقاِعُد، َكال�َجِلْيِس بَِمْعنَى ال�ُمَجالِِس، َفَكاتُِب السَّ
��يَِّئاِت)4(، َوُرِوَي  ُجِل، وَكاتُِب احلََس��نَاِت َعىل َيِمْينِِه، َوُهَو َأِمنْيٌ َعَل�ى َكاتِِب السَّ الرَّ

ينهِههِ َفَيُقوُل َهاُؤُم اْقَرُؤوا  َ كهَِتاَبُه بهَِيمهِ ا َمْن ُأويتهِ =أهل الَفاح واجلنَّة، كا يدلُّ عليه قولُه تعاىل ﴿َفَأمَّ
َيٍة* يفهِ َجنٍَّة َعالهَِيٍة* ُقُطوُفَها َدانهَِيٌة*  اضهِ يَشٍة رَّ َسابهِيْه* َفُهَو يفهِ عهِ كهَِتابهِيْه* إهِينيِّ َظنَنُت َأينيِّ ُماَلٍق حهِ

﴾ ]احلاقة: 4-19)[. الهَِيةهِ امهِ اخْلَ ُبوا َهنهِيًئا بهِاَم َأْسَلْفُتْم يفهِ اأْلَيَّ ُكُلوا َواْشَ
حيفة التي ُتعطى  احلة والطَّاحلة، وأما الصَّ حيفة: مطلًقا التي ُيثبَّت فيها مجيع األعال الصَّ والصَّ  
ال، فهي  حيفة التي ُتعطى بالشِّ يئة، وهكذا الصَّ باليمني فهي صحيفة خالصة ِمن األعال السَّ

احلة. )اخلويلدّي(. خالصة ِمن األعال الصَّ
)1( سقطت )األعال( من النسخة )ذ(. 

))( يبتعدان عنه. رقيب: امللك احلافظ لعمله، ال يغيب وال يضيع منه يشء.
اجلاعة،  واو  إىِل  بإسناده  )جيتنبون(  املخطوط:  نسختي  ويف  معه.  احلارض  هو  والعتيد:   

ياق يقتيض اإلسناد إىِل املثنَّى. )اخلويلدّي(. والسِّ

)3( ُينظر: لسان العرب، مادة )رقب(: 1699/3.
 يئات(، وليست أمينًا، يدلُّ عىل هذا ما ُروي عن رسول اهلل )4( أظنُّها: )أمٌر عىل كاتب السَّ
امل، فإذا عمل حسنة كتبها له صاحب اليمني  أنَّه قال: )صاحب اليمني أمٌر عىل صاحب الشيِّ
اليمني:  صاحب  له  قال  يكتبها،  أن  امل  الشيِّ صاحب  وأراد  سييِّئة  عمل  وإذا  أمثالا،   بعرشة 
ال تعجل وانظره سبَع ساعات، فإذا مىض سبُع ساعاٍت ومل يستغفر، قال: اكتب، فام أقلَّ حياَء 

هذا العبد(. األمال: 07) رقم 355.
 اهلل رسوَل  اليهودّي  م  عاَّ بن  اهلل  عبُد  سأل   ..« أنَّه:  طويل  حديٍث  يف   عنه وُروي   
د، فأخربين كْم  بعد أن بعث إليهم كتاًبا يدعوهم إىِل اإلسام، فأرادوا اختباره، قال: يا حممَّ
الذي  شامله،  عن  وَملك  يمينه،  عن  َملك  َمَلكان،  عبد  )لكليِّ   :قال املائكة؟  ِمن  للعبد 
يئات(. قال: فأين يقعد املَلكان،=   عن يمينه يكتب احلسنات، والذي عن شامله يكتب السَّ
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َأنَّ ِمَداَدمُها ِرْيُق اإِلْنَس��اِن، َولَِس��اَنُه َقَلُمُهَا، َوَمْسَكنَُهَا َقْلُبُه)1(، َوَهَذا ُلْطٌف))( َلُه يف 
ْغَبِة يِف احلََسنَاِت. يَِّئاِت، َوالرَّ االْنتَِهاِء َعِن السَّ

َوَمْعنَى )ال�ُخْلُد يف اجِلنَاِن بِِش��َاِل(، ]اخلُْلُد[: َأْسوَرٌة ِمْن َذَهٍب َيْلَبُسوَن�ها َأْهُل 
ْلَداٌن ُم�َخلَُّدوَن﴾)3(،  اجلَنَِّة يِف الَيِد الُيْس���َرى، َعَاَمَة اخلُُلوِد، َوِمنُْه َقْوُله َتَعاَل�ى: ﴿وهِ

ْن َذَهٍب﴾)4(. َر مهِ ْن َأَساوهِ ْوَن فهِيَها مهِ لَّ ُروَن، وِمنُْه َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿حُيَ َأي: ُمَسوَّ

اَءُة ِمَن النَّاِر، وِقْيَل يف َمْعنَاُه: ُدُخوُل اجلَنَِّة َسْها)5(، ألَنَّ الَعَرَب  وِقْيَل: ُهَو الرَبَ
َم�اِل. ْهَل إىِل التَّنَاُوِل بِالشِّ َتنِْسُب األْمَر السَّ

=وما قلمها، وما أدواهتا، وما لوحها؟ قال: )مقعدمها كتهِفاه، وقلمهام لسانه، وأدواهتام 
األنوار: 9/)34.  إهِىل مماته(«. بحار  يكتبون أعامله  فؤاده،  ته، ومدادمها ريقه، ولوحهام  حلَّ

)اخلويلدّي(.
)1( يف النُّسخة )ذ(: )كتفيه(، وقد وردت هذه الرواية بعبارات ُأخر، منها: »إنَّ اهلل تعاىل لطف 
كنز  مدادمها«.  وريقه  قلمهام  لسانه  وجعل  النَّاجذين  عىل  أجلسهام  حتَّى  احلافظني  امللكني 

رُّ املنثور: 103/6. ل: 371/14، والدُّ العاَّ
جلني  ن َمَلكيه اللذين معه كام يستحي من الرَّ ))( روي عن رسول اهلل: )لهِيستحي أحدكم مهِ
ل: 118/3، احلديث: 5751.  احلني من جرانه، ومها معه يف الليل والنَّهار(. كنز العاَّ الصَّ

م بيانُه سابًقا، وهو كلُّ يشء يقرب العبد إىِل الطَّاعة. هذا لطٌف تقدَّ
الكّل،  منه  وأراد  الشال،  وأطلق  فيها،  خالًدا  واجعلني  اجلنَّة  أدخلني  معناه:  واخلُلد   
النَّار.  يف  خول  الدُّ عىل  عامة  يمثِّل  الشال  ألنَّ  اإلنسان،  هبا  واملراد  قبة،  الرَّ إطاق  مثل 

)اخلويلدّي(.
هيرمون  ال  ومجاهلم،  هيئتهم  عىل  أب��ًدا  باقون  ِغلان  عليهم  ي��دور  أي   ،17 الواقعة:   )3( 

وال يموتون، ألْجل خدمتهم. ُينظر: التِّبيان يف تفسر القرآن: 480/9.
)4( الكهف: 31، و احلج: 3)، وفاطر: 33.

)5( يف النَّصب ههنا وجهان، أحدمها: عىل املصدرية وتقدير فعل، فتقدير الكام: ودخول اجلنَّة 
يسهل سهًا، واآلخر عىل أنَّ )سهًا( صفة ملفعول مطلق حمذوف تقديره )دخواًل(.
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َو)اجِلنَاُن( َث�َاٌن:

األُوىَل: َجنَُّة الِفْرَدْوِس.

الثَّانِيُة: َجنَُّة الَعالَِيِة.

الثَّالَِثُة: َجنَُّة النَِّعيِم.

ابَِعُة: َجنَُّة َعْدٍن. الرَّ

اخلَاِمَسُة: َجنَُّة َداِر امُلَقامِة.

اِدَسُة: َجنَُّة اخلُْلِد. السَّ

ابَِعُة: َجنَُّة امَلأَوى. السَّ

َاِم)1(. الثَّاِمنَُة: َجنَُّة َداِر السَّ

لغًة  وهي  مرتبًة(،  وأعاها  أفضلها  منها  )ويراُد  مطلًقا  للجنَّة  يقال  اسم  هو  الفردوس:   )1(
هنا،  املراد  وهو   ، ولذَّ طاَب  ما  وكلُّ  هور،  والزُّ التُّمور  فيه  يكون  الذي  )الُبستان(  بمعنى: 
ر األهنار التي يف اجلنَّات األربع، فإذا سألتم اهلل تعاىل  والفردوس أعاها درجة، ومنها ُتفجَّ

فاسألوه الفردوس. ُينظر: التِّبيان يف تفسر القرآن: 96/7. 
والعالية: بمعنى: عالية الَقدر واملكان، فيها ما ال عنٌي رأت، وال أذٌن سمعت، وال خطر عىل   

قلب أحد، قال تعاىل: ﴿يفهِ َجنٍَّة َعالهَِيٍة* ُقُطوُفَها َدانهَِيٌة﴾ ]احلاقة: ))-3)[.
نه ِمن أنواع النَّعيم، ِمن املأكول واملشوب  والنَّعيم: هو اسم جامع جلميع اجلنان، با تتضمَّ  
ي  رهِ هِْم َتْ ْم بهِإهِياَمنهِ ُ يهِْم َربُّ اتهِ َيْدهِ احلهَِ ُلوْا الصَّ يَن آَمنُوْا َوَعمهِ وامللبوس... الخ، قال تعاىل: ﴿إهِنَّ الَّذهِ

﴾ ]يونس: 9[. ُم األَْنَاُر يفهِ َجنَّاتهِ النَّعهِيمهِ تهِههِ ن حَتْ مهِ
سول: )َعْدن دار اهلل التي مل َتَرها  وام فيه، ُروي عن الرَّ وَعْدن: هو اإلقامة يف املكان والدَّ  

هداء(. ديقني والشُّ نها إهِالَّ ثالثة النَّبيني والصيِّ عني، ومل ختطر عىل قلبهِ برش، ال يمكيِّ
يت هبذا االسم؛ ألنَّ املؤمنني واملؤمنات، إنًسا وجانًّا ومائكًة، يقيمون  ا داُر امُلقاَمة: فُسمِّ وأمَّ  
َفْضلهِههِ=  ن  مهِ امُلَقاَمةهِ  َداَر  نَا  َأَحلَّ ي  ﴿الَّذهِ تعاىل:  قال  أبًدا،  منها  خيرجون  وال  يموتون  ال   فيها، 
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ِة))1، وَبعَدَها َجنَُّة  َا َمْسَكُن اأَلْنبَِياِء واألَِئمَّ وَأْفَضُلَها َجنَُّة الِفْرَدْوِس؛ أَلهنَّ
احِلنَي، َواجلنَّةُ َوالنَّاُر َموُجوَدَتاِن اآلَن، َوِخَاُف  َهَداِء والصَّ َعْدٍن، وِهَي َمْسَكُن الشُّ
ا َلْيَلَة اإِلْس�َراِء)4(،   َرآمُهَ ا َسُيوَجَداِن()3(؛ ألَنَّ النَّبيَّ األَْشَعِريِّ َباطٌِل، َقاَل))(: )إهِنَُّ
يًّا﴾)5(، وَقْوُلُه َتَعاىَل:  ا َوَعشهِ َوَيُدلُّ َعىَل َذلَِك َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدوًّ

َت اأَلَرِضنَي)7(. َاَواِت، والنَّاُر حَتْ نَي﴾)6(، واجَلنَُّة َفْوَق السَّ ْت لهِْلُمتَّقهِ دَّ ﴿ُأعهِ

ى: اْللَُّهمَّ اَل ُتْعطِنِي ِكَتايِب بِِش��َالِ�ي، َواَل ِمْن َوَراِء َظْهِري)8(،  َوِعنَْد َغْس��ِل الُيْسَ

نَا فهِيَها ُلُغوٌب﴾ ]فاطر: 35[. نَا فهِيَها َنَصٌب َواَل َيَمسُّ =اَل َيَمسُّ
وجنَُّة اخلُلد: أي: ال يوجد فيها موت، وال يوجد فيها خروج، قال تعاىل: ﴿ُقْل َأَذلهَِك َخْرٌ َأْم   

ًرا﴾ ]الفرقان: 15[. ْم َجَزاًء َوَمصهِ َد امُلتَُّقوَن َكاَنْت َلُ ْلدهِ الَّتهِي ُوعهِ َجنَُّة اخْلُ
ا  قال تعاىل: ﴿َأمَّ له،  املكان وصار مستَقًرا ومسكنًا  إىِل  انضمَّ  إذا  يأوي،  ِمن أوى  واملأوى:   
اتهِ َفَلُهْم َجنَّاُت امْلَْأَوى ُنُزاًل بهِاَم َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾ ]السجدة: 19[. احلهَِ ُلوا الصَّ يَن آَمنُوا َوَعمهِ الَّذهِ
هِْم َوُهَو  نَد َربيِّ اَلمهِ عهِ ْم َداُر السَّ امة من كل آفة ومكروه، قال تعاىل: ﴿َلُ ام: أي دار السَّ دار السَّ  

َولهِيُُّهْم بهِاَم َكاُنوْا َيْعَمُلوَن﴾ ]األنعام: 7)1[. )اخلويلدّي(.
مة )ص66، هامش8(،  )1( بل حتى غرهم، ويدلُّ عىل هذا القول رواية جنَّة الفردوس املتقدِّ
سول أن نعبد اهلل سبحانه لرزقناها.  الرَّ ولو كانت هذه اجلنَّة خاصة باألنبياء، ملا أمرنا 

)اخلويلدّي(.
))( يف النُّسخة )ذ(: )وخاف األشاعرة باطٌل، قالوا:(. 

)3( يف النُّسخة )ذ(: )إهنا ستوجد(، والتَّثنية َأوىل؛ ألن احلديث ههنا عن اجلنَّة والنَّار.
عود. ر ليًا، والعروج بمعنى الصُّ )4( املراد هنا ليلة املعراج، ألنَّ اإلرساء بمعنى السَّ

)5( غافر: 46.
)6( آل عمران: 133.

)7( يف النُّسخة )ش(: )يف األرضني(، وُتشر األخبار إىِل أهنَّا حتتها ال فيها. ُينظر: ُشَعب اإليان: 
هنج  رشح  يف  الرباعة  ومنهاج   ،(06-(05  ،83/8  :(3 باب  األنوار،  وبحار   ،311/1

الباغة: 391/10.
َسعهًِرا﴾=  َوَيْصىَل  ُثُبوًرا*  َيْدُعو  َفَسْوَف  ههِ*  َظْهرهِ َوَراء  كهَِتاَبُه  ُأويتهَِ  َمْن  ا  ﴿َوَأمَّ تعاىل:  قال   )8(
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َعْلَها َمْغُلوَلًة)1( إىِل ُعنُِقي، َوَأُعْوُذ بَِك ِمْن ُمَقطََّعاِت النِّي�َراِن. َواَل جَتْ

َعُل ِش��َاُلُه َوَراَء َظْهِرِه، َفُيْؤَتى ِكَتاُبُه  ِقْي��َل: َمْعنَاُه ُتَغلُّ َي��ُدُه )ُيْمنَاُه( إىِل ُعنُِقِه، وجُتْ
بِِشَالِِه ِمْن َوَراِء َظْهِرِه.

ى))( ِمْن َوَراِء َظْهِرِه. َعُل َيُدُه الُيْسَ وِقْيَل: جُتْ

ا َأْهُل النَّاِر. َوَمْعنَى)3( )َأُعوُذ بَِك ِمْن ُمَقطََّعاِت النَِّراِن)4((: ثَِياٌب ِمْن َناٍر َيْلَبُسوهَنَ

��َاٍت َعىَل َقَدِر َأْجَس��اِدِهم)5(، َوِمنُْه َقْوُلُه َتَعاىل:  َوَمْعنَ��ى )ُمَقطََّعاِت(: َأي ُمَفصَّ
 

=]االنشقاق: 10-)1[. ويف بعض اآليات ما يدّل عىل أنَّ املذنب ُيعطى كتابه بشاله، كا قال 
اَملهِههِ َفَيُقوُل َيا َلْيَتنهِي مَلْ ُأْوَت كهَِتابهِيْه﴾ ]احلاقَّة: 5)[، فهذه اآلية  َ كهَِتاَبُه بهِشهِ ا َمْن ُأويتهِ تعاىل: ﴿َوَأمَّ
ون  تدلُّ عىل إعطاء كتاب املذنب وراء ظهره. وكيف نجمع بني هاتني اآليتني؟ َذَكر املفسِّ

مع بينها، منها: ة للجَّ وجوًها عدَّ
اًل: إنَّ يدهم اليمنى تغلُّ إىِل أعناقهم، وُيعَطون الكتاب باليد اليسى ِمن وراء ظهورهم،  أوَّ  

إيغااًل يف إذالهلم.
ثانًيا: إنَّ كلتا يدهيم ُتربط من خلفهم، كا ُيفعل باألسر، وُيعَطون الكتاب باليد اليسى ِمن   

وراء الظَّهر.
م ُيعَطوهنا َأو يأخذوهنا بأيدهيم اليسى وبسعة، ويضعوهنا وراء ظهورهم َخَجًا،  ثالًثا: إهنَّ  

كي ال يطَّلع عليها أحد.
ال، وهو األخفُّ ُجرًما، وبعضهم ِمن وراء الظَّهر، وهو األشدُّ  رابًعا: إنَّ بعضهم ُيعطى بالشِّ  
ُيؤتى كتابه بشاله  َمن  إذ يكتفي  ابع،  الرَّ الوجه  د  يؤيِّ ما  املذكورتني  ِة اآليتني  تتمَّ جرًما، ويف 
. )اخلويلدّي(. ا َمن يؤتى كتابه وراء ظهره، فحاله أمرُّ وأشدُّ بقول: )يا ليتني مل ُأوَت كتابيه(، أمَّ

)1( الِغل: هو شدُّ األيدي إىِل العنق، َأو القيد. ُينظر: تاج العروس: 117/30.
ى( ِمن النُّسخة )ذ(. َعُل َيُدُه الُيْسَ ))( َسَقطت عبارة )َوَراَء َظْهِرِه، َفُيْؤَتى.. وِقْيَل: جُتْ

)3( َسَقطت كلمة )معنى( ِمن النُّسخة )ش(.
)4( الَعْوذ، والِعياذ: طلب االعتصام باهلل تعاىل. ُينظر: العني، مادة )عوذ(: )/9)) .

)5( ُينظر: هتذيب اللغة: 9/1)1 .
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��اٍر﴾)1(، وَهِذِه َعَاَمٌة ُيْعَرُف هبا َأْهُل النَّار ِمْن َأْهِل ال�َجنَِّة  ن نَّ ﴿ُقطيَِّع��ْت َل�ُهْم ثهَِياٌب ميِّ
ِعنَْد امَلْوِقِف.

وِقْي��َل: َمْعنَاُه: َقِميٌص ِمْن ُنَحاٍس ُمَذاٍب ُتْطىَل بِِه ال�ُجُل��وُد ِمْن النَّاِر. وِمنُْه َقْوُلُه 
ن َقطهَِراٍن َوَتْغَشى ُوُجوَهُهْم النَّاُر﴾))(، َو)الَقطَِران(: النَُّحاُس َقْد  ابهِيُلُهم مهِ َتَعاىل: ﴿َسَ

اْنَتَهْت)3( َغاَيُتُه يِف احَلَراَرِة.

َو)النِّي�َراُن( َسْبٌع:

األُْوىَل: َجَهنَُّم.

َوالثَّانَِيُة: َلَظى.

َوالثَّالَِثُة: احلَُطَمُة.

ِعُر. ابَِعُة: السَّ َوالرَّ

َواخلَاِمَسُة: َسَقُر.

اِدَسُة: اجلَِحيُم. َوالسَّ

ابَِعُة: ال�َهاِوَيُة)4(. َوالسَّ

)1( احلج: 19.
))( إبراهيم: 50.

)3( يف النُّسخة )ذ(: )الذي انتهى( باالسم املوصول بدالً ِمن )َقْد انتهى(.
يت بذلك، ألنَّ�ها  يت بذلك؛ ألنَّ�ها جتهم الوجه َأو الوجوه، وحُيتمل أنَّ�ها سمِّ )4( جهنَّم: سمِّ
ُينظر:  َقْعرها.  لُبعد  يت جهنَّم،  القعِر، وبِه سمِّ بئٌر جهنٌَّم، أي بعيدة  ُيقال:  الَقْعر، كا  بعيدة 

لسان العرب، مادة )جهنَّم(: 715/1.
َوَت���َوىل﴾=  َأْدَب���َر  َم��ْن  َت��ْدُع��و  َوى*  ليِّلشَّ اَع��ًة  َن��زَّ َلَظى*  َ��ا  إهِنَّ ﴿َك��الَّ  تعاىل:  ق��ال  ولَظى:    
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َوِمنُْه َقْوُلُه َتَعاىل: ﴿َل�َها َسْبَعُة َأْبَواٍب﴾)1(.

نهِي بهَِرْح�َمتهَِك َوَبَرَكاتهَِك()3(. ُهمَّ َغشيِّ أِس))(: )اْللَّ وِعنَْد َمْسِح الرَّ

=]املعارج: 15-17[، فهي تتلظَّى، وتشتعل باستمرار، وال ختمد، واللظى اللهب اخلالص. 
ُينظر: العني، مادة )لظي(: 169/8.

َما احُلَطَمُة*َناُر اهللَّهِ امُلوَقَدُة*الَّتهِي  َأْدَراَك  َلُينَبَذنَّ يفهِ احُلَطَمةهِ*َوَما  واحلَُطمة: قال تعاىل: ﴿َكالَّ   
َدٍة﴾ ]اهلَُمَزة: 4-9[، وهي اسٌم من أساء  َدَّ ْؤَصَدٌة*يفهِ َعَمٍد ممُّ م مُّ َا َعَلْيههِ َتطَّلهُِع َعىَل اأْلَْفئهَِدةهِ*إهِنَّ
يت احلَُطمة، ألهنا حُتطِّم كّل َمن وقع فيها.  رجة الثَّانية من درجات النَّار، وسمِّ النَّار، وهي الدَّ

ُينظر: التَّفسر الوسيط: 4)/311.
َر  ا َوُتنذهِ ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَ َر  ليُِّتنذهِ ُقْرآًنا َعَربهِيًّا  إهَِلْيَك  َأْوَحْينَا  عر: قال تعاىل: ﴿َوَكَذلهَِك  والسَّ  
النَّار  عر:  والسَّ ورى: 7[،  ]الشُّ  ﴾ عهِرهِ السَّ يفهِ  يٌق  َوَفرهِ نَّةهِ  اجْلَ يفهِ  يٌق  َفرهِ فهِيههِ  َرْيَب  اَل  اْل�َجْمعهِ  َيْوَم 

امُلستعرة التي ُأوقدت إيقاًدا شديًدا. ُينظر: مجهرة اللغة، مادة )َسَعر(: )/714.
ثِّر: 6)- ]املدَّ َتَذُر﴾  َواَل  ُتْبقهِي  َسَقُر*اَل  َما  َأْدَراَك  َسَقَر*َوَما  تعاىل: ﴿َسُأْصلهِيههِ  قال  وَسَقر:   

، سأل اهلل تعاىل أن يتنفَّس، فتنفَّس، فأحرق جهنَّم.  8)[، وَسَقر: واٍد يف جهنَّم، شديد احلرِّ
جممع البحرين: )/09).

ديدة اللهب. يَن﴾ ]الشعراء: 91[، وهي النَّار الشَّ يُم لهِْلَغاوهِ َزتهِ اجَلحهِ واجلحيم: قال تعاىل: ﴿َوُبريِّ  
َيٌة﴾  َحامهِ َيْه*َناٌر  ههِ َما  َأْدَراَك  َيٌة*َوَما  َهاوهِ ُه  ينُُه*َفأُمُّ َمَوازهِ ْت  َخفَّ َمْن  ا  ﴿َوَأمَّ تعاىل:  قال  واهلاوية:   
]القارعة: 8-11[، وهي النَّار التي هيوي َمن ُيلقى فيها لُعمقها، وال ماَذ له سواها. )اخلويلدّي(.

)1( احلجر: 44.
أصابع عرًضا،  ثاثة  َقَدر  وُيستحبُّ  املسح،  اسم  به  ما حيصل  وأقلُّه  أس،  الرَّ ))( جيب مسح 
أس، وجيب أن يكون بنداوة الوضوء، وال جيوز مسحه باء جديد، ولو جفَّ  م الرَّ وحملُّه مقدَّ
الوضوء،  أعاد  نداوة،  فيها  فإن مل جيد  ِمن حليته وأشفار عينيه،  يده، أخذ  ِمن  الوضوء  ماء 
عر املختص هبا، ولو مجع عليه شعر غره مل جيز، وال جيوز  الَبَشة والشَّ املسح عىل  ويكون 
عيَّة عىل مذهب اإلماميَّة: 79/1، باب  املسح عىل ساتر كالعامة. ُينظر: حترير األحكام الشَّ

اة. )اخلويلدّي(. الصَّ
ُينظر: وسائل  زيادة كلمة: )وعفوك( يف آخره.  املؤمنني مع  أمر  القول عن  ُروي هذا   )3(
يعة: 1/)40، كتاب الطَّهارة، الباب )16( من أبواب الوضوء، احلديث )1(. )اخلويلدّي(. الشِّ
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ى بَِثْوبِِه إَِذا  ْيُتُه، َوَتَغشَّ ْيُتُه إَِذا َغطَّ َء َتَغشَّ ْ ْيُت الشَّ )التَّْغِش��َيُة( التَّْغطَِيُة، ُيَقاُل: َغشَّ
َتَغطَّى بِِه)1(.

ْنَيا، َوالَعْفُو يِف اآلِخَرِة،  َوَمْعنَ��ى )بَِرْحَتَِك َوَبَرَكاتَِك( َأي: نِْعَمُت��َك َعَلْينَا يِف الدُّ
وإِْدَخاُل اجلَنَِّة.

اِط  )3( َع��ىَل الرصَِّ ُه��مَّ َثبِّْت َقَدِمي َوَق��َدَم َوالَِديَّ ))(: اْللَّ ْجَلنْيِ َوِعنْ��َد َمْس��ِح الرِّ
امُلْس��َتِقيِم َيْوَم َتِزلُّ فِْيِه األَْقَداُم، َواْجَعْل َس��ْعِيي فِْيَا ُيْرِضْي��َك َعنِّي)4( َيا َذا ال�َجاِلِ 

َواإِلْكَراِم)5(.
)1( ُينظر: تاج العروس، مادة )غش(: 9)/165.

جلني ِمن واجبات الوضوء، وغسلها ُيبطل الوضوء، وببطان الوضوء ال تصحُّ  ))( مسُح الرِّ
جل ستُّون  د بن مروان أنَّه قال: قال أبو عبد اهلل: )إنَّه يأيت عىل الرَّ اة، وُروي عن حممَّ الصَّ
وسبعون سنة ما َقبهَِل اهلل منُه صالة، قلت: كيف ذاك؟ قال: ألنَّه يغسل ما أمر اهلل بمسحه(. 
يعة: 418/1-419، كتاب الطَّهارة، الباب )5)( من أبواب الوضوء، احلديث  وسائل الشِّ
جلني ِمن رؤوس األصابع إىِل الكعبني، ومها النابتان يف وسط الَقَدم،  ))(. وجيب مسُح الرِّ
التَّقيَّة،  َأو  ورة  الرضَّ مع  إاِلَّ  وشبهه،  احلائل، كاخلف  عىل  م  وحيرَّ الَبَشة،  عىل  املسُح  وجيب 
جلني باملسح، بل  بب أعاد الطَّهارة عىل أحوط الَقْولني، وال جيب استيعاب الرِّ ولو زال السَّ
ماء جديد، وكذلك  استئناف  الوضوء، وال يصحُّ  باء  املسح  بإصبع واحدة، وجيب   جيزئ 
اة.  عيَّة عىل مذهب اإلماميَّة: 80/1، باب الصَّ ال جيوز الغسل. ُينظر: حترير األحكام الشَّ

)اخلويلدّي(.
( ِمن النُّسخة )ش(. )3( سقطت عبارة )وَقَدم والديَّ

جلني:  )4( ُروي هذا احلديث بإجياز عن أمر املؤمنني، إذ ُروي عنه أنَّه قال عند مسح الرِّ
َتزلُّ فيه األقدام، واجعل سعيي فيام ُيرضيك عنيِّي(. وسائل  اط يوم  ثبيِّتني عىل الصيِّ ُهمَّ  )اللَّ
 .40(/1  :)1( احلديث  الوضوء،  أب��واب  ِمن   )16( الباب  الطَّهارة،  كتاب  يعة،  الشِّ

)اخلويلدّي(.
)5( اجلال: الَعَظمة، وجال اهلل: َعَظمته تعاىل. جممع البحرين: 3/)1). اإلكرام: صفة لكلِّ 

ما ُيريض وحُيمد ِمن الفضائل. )اخلويلدّي(.
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���َراُط()1( ِقْي��َل: ُهَو َطِريٌق، َوِقْيَل: ِجْس���ٌر َواِحٌد َعىَل َجَهنَّ��َم، َعَلْيِه َت�ُمرُّ  )الصِّ
ْيِف، َفَأْهُل اجَلنَِّة الَ َيْلَحُقُهْم  ْعَرِة، َوَأَحدُّ ِمَن السَّ اخلَْلُق َأمْجَِعنَي))(، وُهَو َأَدقُّ ِمَن الشَّ
ُه ِمَن النَّاِر  وَن َعَلْيِه، َفإَِذا َبَلَغ ُكلُّ َواِحٍد ُمْس��َتَقرَّ )3(، َوَأْهُل النَّاِر َيُمرُّ َخ��ْوٌف َواَل َه��مٌّ
ِدي  َس��َقَط ِمْن َذلَِك امَلْوِضِع، َوِقْي��َل: ُهَو َطِريَقاِن)4( يِف اآلِخ��َرِة، َطِرْيٌق إىِل اجَلنَِّة هَيْ
اهللُ َتَع��اىَل َأْه��َل اجلَنَِّة إَِلْيَها، َواألُْخ��َرى إىِل النَّاِر هَيِْدي اهللُ َأْهَل النَّ��اِر إَِلْيَها)5(، َوِمنُْه 
﴾)6(، َويِف َأْهِل اجَلنَِّة َقْوُلُه َتَعاىل)7(:  يمهِ �َراطهِ ال�َجحهِ  َقْوُلُه َتَعاَل�ى: ﴿َفاْهُدوُهْم إهَِل�ى صهِ

َفَها ل�َُهْم﴾)8(. ُلُهُم ال�َجنََّة َعرَّ يهِْم َوُيْصلهُِح َباَل�ُهْم* َوُيْدخهِ ﴿َسَيْهدهِ

عر،  ن الشَّ اط أدقُّ مهِ اط طبقات، والصيِّ ون عىل الصيِّ ادق: )النَّاس يمرُّ )1( عن اإلمام الصَّ
يف، فمنهم َمن يمرُّ مثل الربق، ومنهم َمن يمرُّ مثل َعْدوهِ الَفَرس، ومنهم من  ن السَّ وأحدُّ مهِ
وترك  يشء،  منه  النَّار  تأخذ  قد  ًقا،  ُمتعليِّ يمرُّ  َمن  ومنهم  َمشًيا،  يمرُّ  َمن  ومنهم  َحبًوا،  يمرُّ 

يشء(. األمال: )4)، احلديث: 57)/5.
اط يف  اطان، صهِ ، ومها صهِ اط: )هو الطَّريق إهِىل معرفة اهلل عزَّ وجلَّ وقال يف معنى الرصِّ  
نيا، فهو اإلمام امُلفَرض الطَّاعة، َمن عرفه يف  اط يف الدُّ اط يف اآلخرة، وأما الصيِّ نيا، وصهِ الدُّ
اط الذي هو جرس جهنَّم يف اآلخرة(. الوايف: 5)/667،  نيا واهتدى ُبداه، مرَّ عىل الصيِّ الدُّ

احلديث: 4813)/1.
اط باآلخرة، وطبقات النَّاس يف مرورهم  نيا والرصِّ اط بالدُّ ومن هنا نفهم العاقة بني الرصِّ  
مرَّ عىل  أكثر،  ين  بالدِّ التزم  الدنيا، فكلَّا  االلتزام يف  اط، وذلك ِمن خال مقدار  الرصِّ عىل 

اط أرسع. )اخلويلدّي(. الرصِّ
))( يبدو أن املؤلف نصب )أمجعني( عىل احلال ال عىل التَّوكيد، أي مترُّ عليه اخللق جمموعني.

)3( يف النُّسخة )ش(: )ال يلحقون خلوف وال غم(.
واب ما أثبتناه. )4( يف النُّسخة )ش(: )ُيعّي�ن(، ويف )ذ(: )طريقني(، والصَّ

)5( سقط )إليها( من النُّسخة )ذ(.
افَّات: 3). )6( الصَّ

)7( سقطت عبارة )قوله تعاىل( ِمن النُّسخة )ش(.
فها هلم، أي بيَّنها هلم قبل ذلك عن=  د: 5-6. أي هنا إصاح احلال، ودخول اجلنَّة، عرَّ )8( حممَّ
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َوَمْعنَ��ى )التَّْعِري��ِف(: التَّطيُّ��ُب، َأي َطيََّبَها َل�ُه��ْم)1(، َوِقْيَل: َمْعنَ��اُه ُيَبيِّ�ُن َل�ُهم 
َفُهم هِبَا))(. َمنَاِزَل�ُهم فِْيَها، َوَعرَّ

وِقْيَل)3(: ُهَو ِجْس���ٌر ُينَْصُب َبنْيَ اجَلنَِّة والنَّاِر)4(، َوِقْيَل: ُهَو ِجْس�ٌر َعىَل النَّاِر)5(، 
ُل َأْقَوى. َواألوَّ

َوَمْعنَ��ى )اْجَعْل َس��ْعِيي فِْيَا ُيْرِضيَك َعنِّ��ي(: َأي اْجَعْل َعَم��ِل َعَمًا َخالًِصا 
لَِوْجِهَك اَل َيُشوُبُه ِرَياٌء َواَل ُسْمَعٌة، َوِقْيَل: َعَمِل َعَمًا َمْرِضيًّا.

َوِقْيَل: َمْعنَاُه اْجَعْل َسْعِيي يِف َطاَعتَِك َوَمْرَضاتَِك)6(.

َوَمْعنَى )ُذو ال�َجَاِل واإِلْكَراِم(: َتنِْزهًيا هللِ َتَعاىَل َعِن النُّْقَصاِن.

ْلِب)7(، وِقْيَل: َعْن ِصَفاِت اإِلْمَكاِن. وِقْيَل: َعْن ِصَفاِت السَّ

َو)اإِلْك��َراِم(: ِصَف��اُت الثُُّبوِت)8(، َوِقْي��َل: ِصَفاُت الَكَاِل، َوِقْي��َل: َمْعنَاَها َأْن 

=طريق الوحي َأو البشى عند املوت، َأو القرب، َأو يف القيامة.
)1( ُينظر: التِّبيان يف تفسر القرآن: 84/9)، والتَّفسر الوسيط للقرآن الكريم: 13/)))).

))( ُينظر: التَّفسر الوسيط: 0)/3)).
اط. )3( وقيل: هذا يعود عىل الرصِّ

ة.  )4( مل هنتِد يف هذه العجالة إىِل هذا التَّفسر يف كتب التَّفسر املعتربة عندنا وعند أبناء العامَّ
)اخلويلدّي(.

)5( مل هنتِد يف هذه العجالة إىِل هذا التَّفسر يف كتب التَّفسر املعتربة. )اخلويلدّي(.
)6( هذه املعاين الثاثة ال يوجد فرق بينها، بل هي ِمن قبيل األلفاظ املرادفة، وهذه ماحظة سوف 

دة يف مطلٍب ما. )اخلويلدّي(. ر كثًرا يف املطالب القادمة، عندما يذكر املصنِّف أقوال متعدِّ تتكرَّ
نقص  صفات  ألهنا  تعاىل؛  اهلل  عن  سلبها  جيب  التي  الصفات  وهي  السلبيَّة:  الصفات   )7( 

سة، من قبيل: االحتياج، والركيب، والتجسيم. )اخلويلدّي(. وال تليق بالذات املقدَّ
فات التي ُتثبت هلل تعاىل، وتنقسم إىِل قسمني: صفات كال،=  )8( الصفات الثُّبوتيَّة: وهي الصِّ
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َم)1( َفُيْعَبَد، َوُيْشَكَر َفَا ُيكَفَر، َوَأْن ُيْذَكَر َفَا ُينَْسى. َي�ِحلَّ َفَا ُيْعَص، َوَأْن ُيَكرَّ

ياِء()3(. َوَعِن اْبِن َعبَّاس))(: )ُذو ال�َجاِل َواإلْكَراِم: ُذو الَعَظَمِة َوالِكرْبِ

ر َلُكم()5(. لُّوا اهلل َيْغفهِ ْرَداِء)4( َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل: )َأجهِ َوَعْن َأيِب الدَّ

لهِ  )6(، َوَحامهِ ��ْيَبةهِ ال�ُمْسلهِمهِ ن إهِْجاللهِ اهلل َتَعاىل إهِْكَراُم ذهِي الشَّ ويف َحِدْيٍث آَخَر: )مهِ
.)7() الُقْرآنهِ

=وصفات فعل، َأو الفعليَّة، وصفات الكال هي التي َتثُبُت كااًل ومجااًل هلل تعاىل، وال يصحُّ 
نفيها عنه، ِمثل الِعلم، والُقدرة... الخ.

أما صفات الفعل، فهي صفات ال ُتثبت كال اهلل تعاىل، ألهنا أمور انتزاعية، ُتنتزع من مقام   
ات قبل الِفعل، وال كال يف األمر االعتبارّي،  ق الذَّ الفعل )أي فعل اهلل تعاىل(، بعد فرض حتقُّ

ات. )اخلويلدّي(. ولذا يكون فقدها موجًبا للنَّقص يف الذَّ
َم( من النُّسخة )ذ(. )1( سقطت عبارة )َوِقْيَل: َمْعنَاَها َأْن َي�ِحلَّ َفَا ُيْعَص، َوَأْن ُيَكرَّ

))( هو عبد اهلل بن العبَّاس بن عبد املطَّلب، صحايّب معروف جليل القدر، له رواية وتفسر، 
تويفِّ سنة 68ه�، وُدفن بالطائف.

)3( ُينظر: جامع البيان: 7)/14)، وتفسر القرآن العظيم: 93/4).
)4( هو عويمر- واخُتلف يف اسم أبيه، فهو: زيد، َأو مالك، َأو عامر، َأو ثعلبة، َأو عبد اهلل- ابن 
قيس األنصارّي، أبو الدرداء اخلزرجّي، وقيل: اسمه عامر، وعويمر لقب، وهو صحايّب، 
وابن  والنِّسائّي،  مذّي،  والرِّ داود،  وأبو  ومسلم،  البخارّي،  له  أخرج  بدر،  ُعقيب  أسلم 

ماجة، ُتويفِّ سنة ))3ه�(. ُينظر: رواة التَّهذيبني: 8))5.
َلُكم(،  َيْغِفر  َأْن  اهلل  )َأجّل  )ذ(:  النسخة  ويف  َلُكم(،  َيْغِفر  َأْن  )َأجّل  )ش(:  النسخة  يف   )5( 

وما أثبتناه من: مسند أحد: 199/5.
)6( يف النُّسخة )ذ(: )ذي اليد(.

يبة املسلم، وحامل  ن إجالل اهلل تعاىل إكرام ذي الشَّ ه: )مهِ )7( إشارًة إىِل احلديث املروّي، ومتام نصِّ
نَّة: 13/)4، باب  ط(. رشح السُّ لطان امُلقسهِ القرآن غر الغايل فيه، وال اجلايف عنه، وإكرام ذي السُّ
احلني: 143/1، احلديث )354(.  غر وإجال الكبر، وُينظر أيًضا: تطريز رياض الصَّ رحة الصَّ

)اخلويلدّي(.



78

��َجَرِة الت������ي هَنَاُه اهللُ َعنَْها بَِوْسَوَس��ِة  َوُرِوَي َأنَّ آَدَم َل���اَّ َأَكَل ِم������َن الشَّ
إِْبِلْي��َس َلَعنَُه اهللُ َتَعاىَل، َأَمَرَنا بِال�َمْضَمَضِة يف الَفِم َثَاًثا)1( ))(، َوَل�اَّ اْش��َتمَّ َراِئَحَتَها، 
َجَرِة  �ا َنَظَر إىِل الشَّ اَرًة أَلْبنَاِء آَدَم، َوَل�مَّ َأَمَرَنا بِاالْستِنَْش��اِق يِف األْنِف َثَاًثا)3(، َكفَّ
اَرًة أَلْكِلِه َوَنَظِره)5(، َوَل�م�َّا َتنَاَوَل بَِيِدِه ِمَن  َتِه َغْسَل الَوْجِه؛ َكفَّ َأْفَرَض)4( اهللُ َعىَل ُذِريَّ

)1( سقطت )ثاًثا( ِمن النُّسخة )ش(.
))( ويف العلل بإسناده، قال: جاء نفر ِمن اليهود إىِل رسول اهلل، وسألوه عن مسائل، وكان 
أ هذه اجلوارح األربع، وهي أنظف املواضع يف  د، ألي علَّة ُتوضَّ فيا سألوه: أخربنا يا حممَّ
إليها،  فنَظَر  جرة،  الشيِّ ن  مهِ دنا   ،أدَم إهِىل  يطاُن  الشَّ أْن وسوَس  )ملَّا   :النبي قال  اجلسد؟ 
ل قدم مشْت إهِىل اخلطيئة، ثمَّ تناوَل بيدههِ منها  فذهب ماُء وجهه، ثمَّ قام ومشى إليها، وهي أوَّ
هب  ن الذَّ : اسم كليِّ ما ُيتزيَّن بههِ مهِ ّ ّ واحُللل عن جسده- ال�ُحلهِ ما عليها وأكَل، فتطايَر ال�ُحلهِ
تههِ  ، فرَض عليههِ وعىل ذريَّ ة- فوضع آدم يده عىل ُأميِّ رأسه وبكى، وملَّا تاَب اهلل تعاىل عليههِ والفضَّ
، ل�امَّ نظَر إهِىل الشجرة، وأمرُه بغسلهِ  تطهَر هذههِ اجلوارح األربع، فأمَر عزَّ وجلَّ بغسلهِ الوجههِ
وأمَر  ُأميِّ رأسه،  يدُه عىل  ل�امَّ وضَع  أس،  الرَّ بَمسحهِ  تناوَل بام، وأمرُه  ملا   ، املهِرفقنيهِ إهِىل  الَيدينهِ 
يعة: 395/1، الباب )5(، احلديث  ، ل�امَّ َمشى بام إهِىل اخلطيئة(. وسائل الشِّ بمسحهِ الَقدمنيهِ

.)16(
امَلْضَمضة واالستنشاق،  ببيان سبب  املتعلِّقة  واية  الرِّ نجد  مل  النَّاقص،  التتبُّع  بعد  ملحوظة:   
وايات ُتعارض رصيَح القرآن، إذ ال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأخَرى، فا معنى  وقد ُيقال بأنَّ هذه الرِّ
ألن ُيعاقَب اهللُ تعاىل بني آدم عىل خطيئة أبيهم، ولكن قد يرُد ذلك، بأن األمر هنا ليس 
تشيعيًّا، وإنَّا هو أمٌر تكويني، بمعنى أنَّه أثٌر وضعيٌّ ملِا قاَم به آدم، كا هو احلال مثًا 
هر، فإنَّه  ل الشَّ بأنَّ اجلاع يف أوقات ُمعيَّنة يؤثِّر عىل األوالد، بنحو املقتيض، كا لو جامَع يف أوَّ

يورث اإلسقاط. )اخلويلدّي(.
)3( سقطت )ثاًثا( من النُّسخة )ش(.

طرين اآلتيني. )4( يف النُّسخة )ذ(: )افرض(، وكذا حال كلمتي )أفرض( يف السَّ
ة- أي مجيع األمم-  ابقة منذ آدم إىِل آخر أمَّ )5( هذا الكام املبارك يقتيض أنَّ مجيع األمم السَّ
ومسحاٍت  أغساٍل  )ِمن  الوضوء  هذا  الختصاص  علَّة  هنالك  أنَّ  َأو  الفعل،  هذا  يفعلون 
وجزئيَّاٍت ومستحبَّاٍت( باإلسام، َأو هو تشيٌع خاص باإلسام، وال عاقة له با قيل،= 
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اَرًة لَِتنَاُولِِه، َوَل�اَّ َسَعى إىِل  تِِه َغْس��َل الَيَدْيِن، َكفَّ ��َجَرِة، َأْفَرَض اهللُ َتَعاىل َعىَل ُذِريَّ الشَّ
اَرًة لَِسْعِيِه، َوِقْيَل:  ، َكفَّ ْجَلنْيِ أِس َوالرِّ تِِه َمْسَح الرَّ َجَرِة، َأْفَرَض اهللُ َتَعاىَل َعىَل ُذِريَّ الشَّ
ُنوَب  ��اَرًة لِ���َا َيْعَمُلُه اإِلْنَس��اُن بَِجَواِرِحِه َه��ِذِه يِف ال�َمَعايِص، َفَق��ْد ُرِوَي َأنَّ الذُّ َكفَّ

َتَتَساَقُط ِعنَْد َتَساُقِط ال�َاِء ِمْن َعىَل َجَواِرِح ال�ُمَتَويض)1(.

َمِد))(. َوُرِوَي اْستِْحَباُب اْنِفَتاِح الَعْيننَْيِ ِعنَْد الُوُضوِء، فإِنَّه َأَماٌن ِمَن الرَّ

ِمنْ������������ُه،  الَف����َراِغ  ِعنْ�����َد  الَعاَل�ِم����نَي(  َربِّ  هللِ  )احلَْم����ُد  َوَق���ْوُل: 

حيح، واهلل تعاىل العالِ�م. )اخلويلدّي(. =ولعلَّه هو الصَّ
ِمن  خاٍل  إنسان  وجود  لعدم  أرجح،  و)املتويض(  املذنبني(،  )جوارح  )ذ(:  النُّسخة  يف   )1(

نوب إاِلَّ َمن عصمُه اهلل تعاىل. الذُّ
د، عن  الرواية وردت يف الكايف )71/3 ح7( ونّصها: »عّدة من أصحابنا، عن أحد بن حممَّ  
ث  د بن قيس قال: سمعت أبا جعفر يقول وهو حيدِّ ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن حممَّ
ة: )صىلَّ رسول اهلل الفجر ثمَّ جلس مع أصحابه حتَّى طلعت الشمس، فجعل  الناس بمكَّ
 :يقوم الرجل بعد الرجل حتَّى مل يبَق معه إهِالَّ رجالن أنصارّي وثقفّي، فقال لام رسول اهلل
أن  قبل  بحاجتكام  أخربتكام  شئتام  فإن  عنها،  تسأال  أن  وتريدان  حاجة  لكام  أنَّ  علمت  )قد 
تسأالين، وإن شئتام فاسأال عنها(، قاال: بل ختربنا قبل أن نسألك عنها فإنَّ ذلك أجىل للعمى، 

وأبعد من االرتياب، وأثبت لإليامن.
ا أنت يا أخا ثقيف فإنَّك جئت أن تسألني عن وضوئك وصالتك  فقال رسول اهلل: )أمَّ  
ا وضوؤك فإنَّك إذا وضعت يدك يف إنائك ثمَّ قلت: )بسم اهلل(  وما َلك يف ذلك من اخلر؟ أمَّ
اكتسبتها  التي  الذنوب  تناثرت  فإذا غسلت وجهك  الذنوب،  تناثرت منها ما اكتسبت من 
املك،  وشهِ يمينك  عن  الذنوب  تناثرت  ذراعيك  غسلت  فإذا  بلفظه،  وفوك  بنظرمها  عيناك 
التي مشيت إليها عىل قدميك، فهذا لك يف  فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب 

وضوئك((«. )اخلويلدّي(.
أت بعد  ))( الذي وجدناه يف مرويَّات أهل البيت أنَّ اإلمام الصادق قال: )إذا توضَّ
مد(. بحار األنوار: 363/63،  َن الرَّ الطَّعام فامسح عينيَك بفضلهِ ما يف يديَك، فإهِنَّه أمان مهِ

فُقيِّد با كان بعد الطَّعام، ومل ُيشرط فتح الَعْينني.
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 ، نْ��َد الُوُض��وءهِ  َيْعنِ��ي: النِّ�يَّ������َة، َوُرِوَي َعنْ����������ُه: )اْفَتُح������وا َأْعُينَُك������ْم عهِ
َها)1( اَل َتَرى َناَر َجَهنََّم())(. َفبهِاْفتهَِتاحهِ

َوُيْس��َتَحبُّ ِعنَْد َت�َاِم)3( الُوُضوِء َأْن َيُقوَل: )اْللَُّهمَّ إِنِّ�ي َأْسَأُلَك َت�َاَم الُوُضوِء، 
َاِة، َوَت�َاَم ِرْضَوانَِك َوال�َجنََّة()4(، َوِقَراَءُة الَقْدِر َثاًثا)5(، َوُرِوَي التَّوِحْيِد  َوَت�َاَم الصَّ

ًة يِف إِْثَباِت ُوُجوِدِه َتَعاىَل. َمرَّ

)1( يف النُّسخة )ش(: )فلعلها(.
يعة:  ))( قال الرسول: )افتحوا عيونكم عند الوضوء، لعلَّها ال ترى نار جهنَّم(. وسائل الشِّ

486/1، باب 53، ح1. )اخلويلدّي(.

)3( يف النُّسخة )ذ(: )التَّام( بأل التَّعريف.
)4( من ال حيرضه الفقيه: 51/1-)5.

يَّة لشح الرسالة النَّفليَّة: 68. )5( الفوائد امللِّ
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ُل الثَّاين الَف�شْ

ِة َوالِقَياِم يَّ يف َمْعَنى النِّ

ُة))( يَّ النِّ
َوِهَي ُلَغًة: الَعْزُم))(.

ْفُظ  ُيَقاُل: َنَوْيُت نِيًَّة، َوَنَوْيُت َأي: َعَزْمُت، َوِهَي ِمْن َأْفَعاِل الُقُلوِب، َوَلْيَس اللَّ
ًة، مَلْ َتُصحَّ َصَاُتُه إمِْجَاًعا. ْفِظ اللَِّسايِنِّ َخاصَّ ُجْزًءا ِمنَْها، َفَلو اْقَترَصَ ال�ُمَكلَُّف َعىَل اللَّ

َوِه��َي َع��َرٌض َح��الٌّ يِف الَقْل��ِب، َوَلْي��َس النُّْط��ُق ُمْس��َتَحبًّا، َفَلو اْقَت��رَصَ َعىَل 
ْف��ِظ َوالَقْل��ِب، َفِف��ي  ��ْت إمِْجَاًع��ا، َوَل��ْو مُجِ��َع َب��نْيَ اللَّ ْف��ِظ، َصحَّ الَقْل��ِب ُدْوَن اللَّ
وِح لِلَب��َدِن، َفَعَمٌل  حَتِرْيِم��ِه َأو َكَراَهتِ��ِه َأو إَِباَحتِ��ِه َأْق��َواٌل)3(، َوِه��َي لِلَعَمِل َكال��رُّ

 

مت يف نيَّة الوضوء تأيت ههنا، إاِلَّ بعضها، مثل نيَّة األداء  )1( ملحوظة: كل التَّعليقات التي تقدَّ
والقضاء.

املستحب  َأو  الواجب  القضاء: وهو  يقابله  د،  املحدَّ وقته  يؤتى يف  الذي  العمل  األداء: هو   
الذي يؤتى به بعد وقته. )اخلويلدّي(.
))( ُينظر: العني، مادة )نوي(: 394/8.

النيَّة لفًظا ِمن دون  ة  النيَّة، وُيفهم ِمن هذا عدم صحَّ اتَّفق العلاء عىل وجوب القصد يف   )3(
فاملعترَب  نواه  ما  بغر  نطق  ولو  طويل،  خاف  ففيه  والتَّلفظ،  القصد  بني  اجلمع  ا  أمَّ قصد، 
اة،  الصَّ كتاب   ،6(/1 واحلرام:  احلال  مسائل  يف  اإلسام  رشائع  ُينظر:  القلبيَّة.  النِّ�يَّة 
قواعد= رشح  يف  الكرامة  ومفتاح  اة،  الصَّ كتاب   ،139-138/( يعة:  الشِّ  وخمتلف 
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بَِا نِيٍَّة َكَبَدٍن بَِا ُرْوٍح)1(.

َوُصوَرُت�َها: )ُأَصلِّ َفْرَض الظُّْهِر))(– َمَثًا– َأَداًء لُِوُجوبِِه ُقْرَبًة إىِل اهلل(ِ)3(.

 ) َاِة بِاْس��تِْحَضاِر َماِهيَّتَِها؛ ألنَّ َمْعنَى )ُأَصلِّ (: الَقْصُد إىِل الصَّ َوَمْعنَى )ُأَصلِّ
ِء، َواَل جَيُِب اْستِْحَضاُر  ِر َذلَِك الشَّ ِء َمْسُبوٌق بَِتَصوُّ َاَة، َوالَعْزُم َعىَل الشَّ ُأْوِجُد الصَّ

َلًة، َبْل َيْكِفي اإِلمْجَاُل)4(. َاِة ُمَفصَّ ُصوَرِة الصَّ

اة.  الصَّ باب   ،30-(9/7 الوثقى:  والعروة  اة،  الصَّ باب   ،6(4-6((/6 مة:   =العاَّ
)اخلويلدّي(.

بالفعل  تعاىل  اهلل  كلَّفنا  فلو  الفعل،  ذلك  قصد  بغر  صدوره  يمكن  ال  االختياري  الفعل   )1(
ِمن دون القصد، كان تكليًفا بامُلحال، والعبادات وغرها يف ذلك سواء، ويصحُّ اشراطها، 
إاِلَّ بمجاهداٍت كثرٍة،  وء  بالسُّ ارة  النُّفوس األمَّ يتأتَّى ذلك عن  انفكاكها، بل ال  ألنَّه جيوز 
ولذا ورَد احلثُّ عىل ختليص العمل، وِمن هنا ظهر فساُد ما قيل: إن اشراط النيَّة ِمن بَِدع 
ضون للنيَّة أصًا، ويؤيِّد هذا القوُل  واة القدماء ما كانوا يتعرَّ ة، وإاِلَّ فالرُّ رين تبًعا للعامَّ املتأخِّ
 :األطهار ة  األئمَّ وقول  بالنيَّات(،  األعامُل  )إهِنَّام   :املصطفى سول  الرَّ إىِل   املنسوُب 
اكة.  ياء، وقصد غر اهلل تعاىل ولو بالشَّ )ال عمَل إهِالَّ بنيَّة(، وغر هذا ممَّا دلَّ عىل ُحرمة الرِّ

اة. )اخلويلدّي(. مة: 610/6، باب الصَّ ُينظر: مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العاَّ
اة، نحو الظُّهِر َأو الَعرِص َأو املغرِب، بل يكفي أْن يعلم  ))( أكثر العلاء اآلن ال يشرطون تعينَي الصَّ

ٍد، فتكفي هذه النيَّة اإلمجالية الواقعيَّة. )اخلويلدّي(. املكلَّف أنَّ عليه صاَة َركعتني يف وقٍت حمدِّ
الظُّهِر  اة فحسب، بل كوهنا صاة  نيَّة الصَّ التَّفصيل والتَّعيني، ال  يغة  )3( نلحظ يف هذه الصِّ
حتديًدا، وكوهنا أداًء عىل وجه اخلصوص، ال قضاًء، وهذا تفصيٌل بعد إمجال، إذ ُنجمل القول 

اة. )اخلويلدّي(. ُل يف نوِع الصَّ ، وبعدها ُنفصِّ يف بادئ األمر، فنقول: ُأصلِّ
اة  اة يف ذهنه، ويقصد إىِل تعيني الصَّ : »كيفيَّة النيَّة: يستحرض صفة الصَّ )4( قال العاَّمة احللِّ
َأو  الوجوب  أعني  الوجه،  وإىل  القضاء،  َأو  األداء  وإىل  مثًا،  عرًصا  َأو  ظهًرا  كوهنا  ِمن 
باب  اإلماميَّة،  عيَّة عىل مذهب  الشَّ األحكام  ة«. حترير  اهلل خاصَّ إىِل  ب  التَّقرُّ وإىل  النَّدب، 
اة.  ب البارع يف رشح املخترص النَّافع: 353/1، كتاب الصَّ اة: 36/1)، وُينظر: املهذِّ الصَّ

)اخلويلدّي(.
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َوَقاَل َبْعُضُهْم بِالُوُجوِب)1(، َواالْكتَِفاُء بِاإلْج�َاِل َأْشَهُر.

َو)َفْرَض الظُّْهِر( إَِشاَرٌة إىِل التَّْعِيي�ِن احلَاِصِل َبْعَد اإِلمْجَاِل.

َوَمْعنَى )َأَداًء(: إَِشاَرٌة إىِل َتْعِينِي الَوْقِت، َوإِنَّ الَواِجَب َواِقٌع فِْيه ال يف َخاِرِجِه))(.

َم يِف  َوَمْعنَى )لُِوُجوبِِه(: َكْوُنُه ُلْطًفا يِف َتْكِليٍف َعْقِل�يٍّ َأو ُش��ْكِر النِّْعَمِة، َكَا َتَقدَّ
نِيَِّة الُوُضوِء.

ُه َأْهٌل للِعَباَدِة)3(، َأو ُمَواَفَقًة إلَراَدتِِه  َوَمْعنَى )ُقْرَبًة إىِل اهللِ(: اإِلْخَاُص، َوُهَو َأنَّ
َتَع��اىل)4(، َويِف َمْعنَ��ى الُقْرَبِة َأْقَواٌل ُأْخَرى، َفِهَي اْس��تِْحَضاُر َه��ِذِه اأُلُموِر يِف ِذْهنِِه، 
��ا بِالتَّْحِرْيَمِة َكاَن آتًِيا بِالنِّ�يَِّة َعىَل َوْجِهَه��ا، َواَل جَيُِب َتْرتِْيُب الَقْصِد إىِل َهِذِه  َوِقَراَءهُتَ

األُُموِر األَْرَبَعِة.

َوجَيُِب اْستِْحَضاُرَها ُدْفَعًة َقْبَل التَّْكبِِر َمَع إِْمَكانِِه، َواَل جَيُِب اْستِْحَضاُرَها فِْعًا 
��ُقوِط َمَع  إىِل آِخِر التَّْكبِِر، َوإِْن)5( َأْمَكَن، َوفِيِه َقْوٌل بِالُوُجوِب َمَع اإلْمَكاِن)6( َوالسُّ

ُل َأْقَوى. ِر. َوِهَي ُرْكٌن)7(، َوِقْيَل: َش�ْرٌط)8(، َواألَوَّ التََّعذُّ

اة، وِمن ثمَّ يكربِّ  )1( قال البعض بالوجوب تفصيًا، أي استحضار كلِّ األجزاء الواجبة للصَّ
تكبرة اإلحرام. )اخلويلدّي(.

مر هنا يعود عىل الوقت. ))( الضَّ
)3( يف النُّسخة )ش(: )العبادة( ب�)أل( التَّعريف.

)4( َسَقطت عبارة: )أو موافقة إلرادته تعاىل( ِمن النُّسخة )ش(.
)5( َسَقطت واو العطف ِمن النُّسخة )ذ(.

ر، أي ال جيب. )اخلويلدّي(. )6( أي وجوب استحضار هذه األمور فيه قول، وساقطة مع التَّعذُّ
اة عمًدا َأو  كُن: هو اجلزء الذي إذا أخلَّ به املكلَّف بُطلت الصَّ )7( النيَّة: )وهي ركٌن(: والرُّ

سهًوا، زيادًة ونقيصًة. )اخلويلدّي(.
ط؟= )8( ما هو الفرُق بني اجلزِء والشَّ
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َضَها اهللُ َتَعاىَل، َوِهَي الُوْس��َطى ِعنَْد  ُل َصَاٍة اْفَرَ ��ا )َصَاُة الظُّْهِر( َفِهَي َأوَّ َوَأمَّ
اَعُة  ا السَّ َواِل، أَلهنَّ �َا َوَجَبْت ِعنَْد الزَّ ��ْيِخ)1(، َوَقاَل ال�ُمْرَتض))(: الَعْص�ُر)3(، َوإِنَّ الشَّ
اَعُة التي ]ُيْؤَتى[ فِْيَها بَِجَهنََّم  ٍد َوآلِِه، َوِهَي السَّ التي َصىلَّ اهللُ َجلَّ اْسُمُه فِْيَها َعىَل حُمَمَّ

َيْوَم الِقَياَمِة)4(.

��َجَرِة،  ��اَعُة التِي َأَكَل فِْيَها آَدُم ِمَن الشَّ �َها السَّ نَّ ��ا َصَاُة)5( الَعْص�ِر، َف�أَلِ َوَأمَّ
َوَأْخَرَجُه اهللُ َتَعاىَل ِمَن اجلَنَِّة)6(.

ب، ويكون داخًا يف ضمنه. ق املركَّ =اجلزء: هو الذي يتوقَُّف عليه حتقُّ  
والطَّهارة  كاالستقبال،  عنه،  خارًجا  ويكون  املركب،  ة  صحَّ عليه  يتوقَُّف  ما  هو  ط:  والشَّ  
بة ِمن  اة ماهيَّة مركَّ ه: الصَّ البارع: )353/1( ما نصُّ ب  ِمن احلََدث. قال املصنِّف يف املهذِّ
تها.  يتوقَّف عليه صحَّ ما  يتوقَّف عليه متامها، ورشطها  ما  قياٍم وركوٍع وسجوٍد، وجزؤها 

)اخلويلدّي(.
اخِلاف:  يف:  قوله  ُينظر  الطُّويّس.  يخ  الشَّ به  ُيراد  فإنَّه  الفقه،  يف  يخ  الشَّ لفظة  ورود  عند   )1(

94/1)، وتلخيص اخِلاف وخاصة االختاف: 1/)10، وتذكرة الفقهاء: )/387.
العلوّيني، أبو طالب، عل�ّي بن حسني بن موسى،  يف املرتض، نقيب  ))( وهو العاَّمة الشَّ
ُولد   .الكاظم موسى  اإلمام  ولد  ِمن  البغدادّي،  املوسوّي  احلسينّي  العلوّي  القريّش 
وتنزيه  خرة يف األصول،  والذَّ اإلمامة،  ايف يف  الشَّ منها:  له جمموعة كتب،  سنة )355ه�(، 
األنبياء، وكتب يف إبطال القياس، ويف االختاف يف الفقه، وديوان يف أربع جملَّدات. وكان 
عر، وهو إمامّي َجِلد، تويفِّ سنة  رين يف الكام، واألدب، والشِّ ِمن األذكياء األولياء، املتبحِّ

436ه�. ُينظر: ِسَر أعام النُّباء: 590-588/17. 
)3( سقطت عبارة )وقال املرتض: العرص( ِمن النُّسخة )ش(.

عية عىل  الشَّ اة، وحترير األحكام  الصَّ باب فرض  الفقيه: 5/1)1،  َمن ال حيرضه  ُينظر:   
يعة: )/)4. اة، وخمتلف الشِّ مذهب اإلماميَّة: 184/1، باب الصَّ

)4( ُينظر: َمن ال حيرضه الفقيه: 137/1، باب علَّة وجوب مخس صلوات يف مخس مواقيت.
اة( ِمن النُّسخة )ذ(.  )5( سقطت كلمة )الصَّ

)6( ورد هذا اخلرب يف: َمن ال حيرضه الفقيه: 137/1، باب علَّة وجوب مخس صلوات يف= 
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��جرِة َوَت��اَب، َصلَّ�ى َثَاَث  ���ا َأَكَل ِمن الشِّ ��ا املْغ��ِرُب، َف��ألنَّ آَدَم َل�مَّ َوَأمَّ
اَء، َوَرْكَعًة لَِتْوَبتِِه))(. َرَكَعاٍت: َرْكَعًة لِ�َخطِْيَئتِِه)1(، َوَرْكَعًة لِ�َخطِْيَئِة َحوَّ

�َراِط)4(. َر ُظْلَمَة الَقب�ِْر َوالصِّ ا َصَاُة)3( ِعَشاِء اآلِخَرِة، َفِلُتنَوِّ َوَأمَّ

ْيِل، َوَماِئَكَة النََّهاِر)6(. ْبُح لَِشَهاَدتِ�َها َماِئَكَة اللَّ ا)5( الصُّ َوَأمَّ
أبواب  من   )(( الباب  اة،  الصَّ كتاب   ،14/4 يعة:  الشِّ وسائل  وُينظر:  مواقيت،  =مخس 

أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها، احلديث )7(.
املتَّقني: )180/1( عن عصمة األنبياء بقوله:  د تقّي املجلّس يف روضة  )1( دافع الشيخ حممَّ
الصغائر  إىل آخره من  العمر  ل  أوَّ األنبياَء معصومون من  أنَّ  إليه جلُّ علائنا  »الذي ذهب 
وردت  التي  واألخبار  واآليات  والنقليَّة..  العقليَّة  للدالئل  والنسيان؛  والسهو  والكبائر، 
إىل  يؤدِّي  ما  إليهم  بالنسبة  زون  جيوِّ ال  م  أهنَّ منهم  والظاهر  األَْوىل،  برك  لة  مؤوَّ بعصياهنم 
العقاب األُخروي، ولو وقع ما يوجب العتاب ال ُينايف العصمة، والعقاب الذي وقع هبم 
بني عىل خطٍر عظيم  املقرَّ التي وقعت منهم كان باعتبار علوِّ درجاهتم، فإنَّ  بسبب األشياء 
واملرتبة  أحد،  يشكه  وال  تعاىل،  له  الكال  كلُّ  الكال  يكون  أن  اقتضت  اإلهليَّة  واحلكمة 

اإلمكانيَّة مرتبة النقِص والزواِل والَعدم«. )اخلويلدّي(.
))( ُينظر: َمن ال حيرضه الفقيه: 137/1، باب علَّة وجوب مخس صلوات يف مخس مواقيت، 
الفرائض ونوافلها  أعداد  أبواب  ِمن  الباب ))(  اة،  الصَّ يعة: 15/4، كتاب  الشِّ  ووسائل 

وما يناسبها، احلديث )7(.
)3( سقطت كلمة )صاة( ِمن النُّسخة )ش(. 

ا صالة العشاء اآلخرة  )4( عن اإلمام احلسن بن عل عن النَّبي املصطفى أنه قال: )وأمَّ
ر القرب،  الة، لتنويِّ تي بذه الصَّ فإنَّ للقرب ُظلمة، وليوم القيامة ُظلمة، أمرين ريبيِّ عزَّ وجلَّ وأمَّ
اهلل عزَّ  م  إهِالَّ حرَّ العتمة  إهِىل صالة  َقَدٍم مشْت  ْن  مهِ اط، وما  الصيِّ النُّور عىل  تي  وأمَّ ولُيعطيني 
وجلَّ جسدها عىل النَّار(. َمن ال حيرضه الفقيه: 138/1، باب علَّة وجوب مخس صلوات 

يف مخس مواقيت. )اخلويلدّي(.
)5( سقطت لفظة )أما( من النُّسخة )ش(. 

)6( ُينظر: َمن ال حيرضه الفقيه: 138/1، باب علَّة وجوب مخس صلوات يف مخس مواقيت، 
اة، الباب ))( من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها=  يعة: 15/4، كتاب الصَّ  ويف وسائل الشِّ
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��اَرٌة لِ�َم�ا َيْعَمَلُه اإلْنَس��اُن ِمَن  �َها َكفَّ ��َا ُفِرَض��ْت)1( َصَاُة النََّه��اِر ألَنَّ َوُرِوَي إِنَّ
ْيِليَُّة))( لِ�َم�ا َيْعَمَلُه اإلْنَس��اُن ِم��َن ال�َمَعاِص�ي)3( َلْيًا، َوِمنُْه  ال�َمَعاِص���ي َن�َهاًرا، َواللَّ
َلَواُت  ﴾)4(، َوال�َحَسنَاُت ِهَي َهِذِه الصَََّ ييَِّئاتهِ ْبَن السَّ َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿إهِنَّ ال�َحَسنَاتهِ ُيْذههِ
ُرَها بَِحَسِب تِْكَراِر تِْلَك األْوَقاِت ال�َخْمَسِة،  ْيَن)5(، َوَتَكرُّ ِ ال�َخْمُس ِعنَْد َأْكَثِر امُلَفسِّ
إِلْجَاِل َفِضْيَلتَِها َعىَل ال�َحجِّ َوَغي�ِْرِه ِمَن الِعَباَداِت، َوأِلَنَّ َل�َها َأْرَبَعَة آالِف َباٍب َعْن 
ُه َل�ْم  ْوِم، َفإِنَّ اِدِق)7(، ِخَاُف الصَّ َضا)6(، َوُرِوَي َأْرَبَعُة آالِف َحدٍّ َعِن الصَّ الرِّ
��َجَرِة َبِقَي  جَيِْب)8( إاِلَّ يف ُكلِّ َس��نٍَة َثاثنَِيْ َيْوًما، َوَذلُِكْم أَلنَّ آَدَم َل�اَّ َأَكَل ِمَن الشَّ
تِِه اجُلْوَع َوالَعَطَش َثَاَثْي�َن َيْوًما،  يَّ يِف َبْطنِ��ِه َثَاثنِْيَ َيْوًما، َفَأْفَرَض)9( اهللُ َتَعاىَل َعىَل ُذرِّ

َوَكاَن َما َبْي�َن َأْكِلِه َوَتْوَبتِِه َثاثِمَئِة َسنٍَة)10(.

 َلَواِت َوُحُدوَدَها، َوَأَتى هِبَا َعىَل َما ُرِوَي َعنُْهم َفَمْن َعَرَف َأْبَواَب َهِذِه الصَّ

=وما يناسبها، احلديث )7(.
)1( يف النُّسخة )ذ(: )وجبت(. 
))( يف النُّسخة )ش(: )الليلة(. 

)3( يف النُّسخة )ذ(: )اإلنسان(، ويف النُّسخة )ش( )من املعايص(، والصواب التلفيق بينها. 
اَلَة َطَريَفهِ  اة، إذ إنَّ اآلية بتامها: ﴿َوَأقهِمهِ الصَّ )4( هود: 114، وقد اقرنت هذه العبارة بالصَّ
يَن﴾. )اخلويلدّي(. اكهِرهِ ييَِّئاتهِ َذلهَِك ذهِْكَرى لهِلذَّ ْبَن السَّ ْيلهِ إهِنَّ اْل�َحَسنَاتهِ ُيْذههِ َن اللَّ النََّهارهِ َوُزَلًفا مهِ
 ،8(/3 وإعرابه:  القرآن  ومعاين  القرآن:509/15،  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  ُينظر:   )5(

والتَّفسر الوسيط: 75/6. 
يعة: 1/)). يعة يف أحكام الشَّ )6( ُينظر: األلفيَّة والنَّفلية: 81-)8، وذكرى الشِّ

: املقدار امُلعيَّ�ُن رشًعا، سواء أكان واجًبا َأو مستحًبا، جزًءا  )7( ُينظر: األلفيَّة والنَّفلية: 81، واحلدُّ
َأو رشًطا َأو مانًعا. )اخلويلدّي(.

)8( يف النُّسخة )ذ(: )ال جيب(. 
)9( يف النُّسخة )ذ(: )فافرض(، واملراد هنا الفرض ال االفراض. 

)10( ُينظر: علل الشائع: )/378، الباب )109(.
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ًة، َوِهَي مَخٌْس َبَداًل ِمَن اخلَْمِسنَي  ْيَن ِحجَّ َكاَن ِمَن الَفاِئِزْيَن، َوَكاَنْت َأْفَضَل ِمْن ِعْشِ
بُِسؤاِل)1( التَّْحِقْيِق.

َوِهَي َواِجَبٌة َعىل ُكلِّ ُمْسِلٍم َوَكافٍِر))(.

��ْوِم، لِتِْكَراِرَها، بِِخَاِف  َوالَ جَيِ��ُب َقَضاُؤَها َعىل احلَاِئِض َوالنَُّفَس��اِء ُدْوَن الصَّ
ًة َواِحَدًة. ْوِم، لَِعَدِم تِْكَراِرِه، ألنَّه يف ُكلِّ َسنٍَة َمرَّ الصَّ

الِقَياُم
ْلِب  ْهِر ِمْن َأْصِل الصُّ ْلِب، َواْعتَِداُل فَِق��اِر الظَّ ��ا )الِقَياُم( َفَمْعنَاُه إَِقاَمُة الصُّ َوَأمَّ
َقَبُة َفَلْيَسْت  ا الرَّ َقَبِة، بَِحْيُث اَل َيُكْوُن فِْيِه َمْيٌل إىِل َأَحِد اجِلَهاِت األْرَبِع )3(. َوَأمَّ إىِل الرَّ
أِس، إاِلَّ َأنَّ النَّصَّ َوَرَد بِإَِقاَمِة النَّْحِر)4( )5(، َوُح�ِمَل  َداِخَل��ًة فِْيِه، َفَا َيرُضُّ إِْطَراُق الرَّ

)1( يف النُّسخة )ذ(: )با مخسني سؤال(. 
))( بناًء عىل أن الكفار خماطبون ومشمولون بالفروع.

لب بنصب فَِقار الظَّهر، وهي عظامه  ه االنتصاب، وهو كا َذَكر املؤلِّف إقامة الصُّ )3( القيام حدُّ
إىِل  امَليل  أما  أس.  الرَّ إطراق  هبا  خيلُّ  وال  الظَّهر(،  )خرز  ى  ُتسمَّ والتي  النُّخاع،  يف  املنتظمة 
اليمني َأو إىِل اليسار فيخلُّ بالقيام، إذ ال ُيعدُّ عندئذ منتصًبا ُعرًفا، ُينظر: مفتاح الكرامة يف 
 ،117-116/7 الوثقى:  والعروة  اة،  الصَّ باب   ،555-554/6 مة:  العاَّ قواعد  رشح 

اة. )اخلويلدّي(. باب الصَّ
ْدر. ُينظر العني، مادة )نحر(: 10/3). قبة حيُث يبدو احُلْلُقوم ِمن أعىل الصَّ )4( النَّحر: يف الرَّ

ين فيها داللة عىل  )5( قال تعاىل: ﴿َفَصليِّ لهَِربيَِّك َواْنَحْر﴾ ]الكوثر: )[، ورأى عدد ِمن املفسِّ
كوع، ُينظر:  وجوب إقامة النَّحر، وُروي عن ابن عبَّاس أنَّه قال: املراد به االنتصاُب بعد الرُّ
ور: 1770/4، وقال الطربّي: »وكان بعض أهل العربيَّة  رر يف تفسر اآلي والسُّ درج الدُّ
ل قوله: )َواْنَحْر( واستقبل الِقبلة بنحِرك. وُذكر أنَّه سمع بعض العرب يقول: منازهلم  يتأوَّ

تتناحر: أي هذا بنحر هذا: أي قبالته«. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 4)/655.
وعن اإلمام أيب جعفر قال: قلت له: ﴿َفَصليِّ لهَِربيَِّك َواْنَحْر﴾. قال: )النَّحُر االعتداُل يف=   
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َعىل األْفَضِليَِّة، َوال َيُض�رُّ َرْفُع َرأِس��ِه َحتَّى َيِصَر َوْجُهُه إىِل َفْوٍق، َبْل ُيْسَتَحبُّ َنَظُرُه 
ِريٍف، َوَراِكًعا إىِل َما َبنْيَ ِرْجَلْيِه، َوَساِجًدا إىِل َطَرِف  َقاِئًا إىِل َمْوِضِع ُسُجوِدِه بَِغْرِ حَتْ

ًدا إىِل ِحْجِرِه)1(، َوُهَو َتابِ�ٌع لِ�َم�ا َوَقَع فِْيِه َعىل َأْبَحاٍث))( َسْبَعٍة)3(: َأْنِفِه، َوُمَتَشهِّ

ٌط ُمْطَلًقا)4(، َوُهَو الِقَياُم إىِل النِّ�يَِّة)5(. ُل: رَشْ األوَّ

�������������ْرِط َواجلُ�����������������ْزِء)6(، ٌد َبْي���������������َن الشَّ دِّ  الثَّ����������ايِن: ُم�����������َرَ

، َأْن ُيقيَم ُصلَبُه وُيقيَم َنحَرُه(. الوسائل: 7137. )اخلويلدّي(. َيامهِ =القهِ
)1( إنَّ القيام تابع ملا يقع فيه، إن كان رشًطا فشط، وإن كان واجًبا غر ركن فكذلك، وإن كان 

ركنًا فركن، وإن كان ُمستحبًّا فُمستحب. )اخلويلدّي(.
))( أي: إنَّ القيام يقع يف سبعة موارد، بعضها ركن، وبعضها كا بيَّنا. إذ ذكر أنَّ لفظ القيام يف 
اة ُيقال باالشراك عىل معان، وذكر مخسة معاٍن هلا. ُينظر: املهّذب البارع: 360/1.  الصَّ

)اخلويلدّي(.
اة  )3( اختلف العلاء يف ركنيَّة القيام وعدمها، أي– بعبارة أخرى– كون القيام ركنًا يف الصَّ
مة،  العاَّ قواعد  رشح  يف  الكرامة  مفتاح  ُينظر:  العلاء.  فيه  اختلف  ممَّا  وهذا  خافه،  َأو 
ُصلَبه  م  ُيقهِ مل  قال: )َمن  أنَّه   الباقر اة: 548/6-554، وقد ُروي عن اإلمام  الصَّ  باب 
يعة: 694/4، الباب ))( من أبواب القيام، احلديث )1(، ويف  لُه(. وسائل الشِّ فاَل صالَة 
ة، فللقيام أكثر ِمن موضع، ولكلِّ موضع ِمن هذه املواضع ُحكم،  هذه املسألة تفاصيل عدَّ

وهذا ما سيبيِّنه املؤلَِّف ههنا. )اخلويلدّي(.
)4( وهي رشٌط قطًعا، كا يف: املهّذب البارع: 360/1. )اخلويلدّي(.

)5( القيام حال النِّ�يَّة لو كان جالًسا، واتَّفق العلاء عىل وجوب وقوع النِّ�يَّة يف حال القيام، ويف 
ا، ِمن أجل أن حيصل االطمئنان،  هذا داللة عىل وجوب القيام قبل النِّ�يَّة ولو بوقٍت قصٍر جدًّ
مة: 6/)55،  ولُيقطع بوقوع النِّية يف حال القيام ُينظر: مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العاَّ

اة. )اخلويلدّي(. باب الصَّ
م سابًقا- هل هي رشط أم جزء؟ قال بعضهم: هي رشط،  د يف النيَّة- كا تقدَّ )6( ومنها الردُّ

ا جزء، فيكون القيام حاهلا جزًءا. فيكون القيام حاهلا رشًطا أيًضا، وقال البعض اآلخر: إهنَّ
مون يف النِّية عن=  ل والثاين: إنَّ ما ذكره ثابت بناًء عىل ما اشرطه املتقدِّ وهذا تعليق عىل األوَّ  
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َوُهَو الِقَياُم يِف النِّيَِّة.

الثَّالُِث: َأْن َيُكْوَن ُرْكنًا حَمًْضا)1(، َوُهَو الِقَياُم يِف َتْكبَِرِة اإلْحَراِم))(.

ابُِع: َأْن َيُكْوَن فِْعًا حَمًْضا، َوُهَو الِقَياُم يِف الِقَراَءِة)3(. الرَّ

اخلَاِمُس: َأْن َيُكْوَن َمنُْدوًبا، َوُهَو الِقَياُم يِف الُقنُوِت.

أثنائها،  يف  القيام  فيجب  اإلحرام،  تكبرة  عىل  م  متقدِّ حملٌّ  هلا  يكون  إذ  إخطارية،  =كوهنا 
القيام  اعي، فيجب  ناها بالدَّ ا إن مل تشرط ذلك، وفسَّ مة هلا، وأمَّ القيام مقدِّ وكذلك جيب 
يف أثنائها أيًضا، ولكن ال حاجة لِذكرِه بوصفه رشًطا َأو جزًءا- بحسب اختاف الفقهاء- 
اعي لوجود التَّازم  لكفاية ِذكر القيام يف التَّكبر، ألنَّه ال ينفّك التَّكبر عن النِّية، بمعنى الدَّ
عىل  م  مقدَّ القيام  َنَعم  بالنِّ�يَّة،  يؤتى  للتَّكبر،  هبا  يؤتى  التي  نفسها  اللحظة  يف  ألنَّه  بينها، 
م حركة اليد عىل حركة  النِّ�يَّة، والتَّكبر تقدم ُرَتبّي )أي بحسب املرتبة(، كا هو احلال يف تقدُّ
رون وجوب القيام يف أثناء النِّ�يَّة، وإن كان واجًبا.  املفتاح، وألجل ذلك مل يذكر علاؤنا املتأخِّ

)اخلويلدّي(.
اة  اة، فوجدوا منها أفعاالً ُتبطل الصَّ )1( قال املصنِّف: إْعلم أنَّ الفقهاء استقرؤوا أفعال الصَّ
جانبه  التي  الشء  مع  وركن  كن،  بالرُّ وها  فسمَّ كذلك،  وبزيادهتا  سهًوا،  َأو  عمًدا  بركها 
املهّذب  حائطني.  عىل  ويشتمل  بزاويته،  حييط  ألنَّه  واحلائط،  البيت  ركن  ومنه  األقوى، 

البارع: 356/1. )اخلويلدّي(.
تكبرة  القيام يف  أنَّ  املعارصين  عند  واملشهور  آخرها،  إىِل  هلا  أوِّ ِمن  اإلحرام  تكبرة  ))( حال 
هلا إىِل آخرها،  اإلحرام واجب، وليس ركنًا حمًضا، وجيب القيام حال تكبرة اإلحرام ِمن أوَّ
اة، ووقع حرف واحد ِمن  الصَّ خول يف  للدُّ قبلها وبعدها، فلو كان جالًسا وقام  بل جيب 
اء ِمن  ق القيام بطل، ومثله إذا كربَّ وكان الرَّ أحرف تكبرة اإلحرام حال النُّهوض قبل حتقُّ
ا  مستقرًّ ويكون  يكربِّ  ثمَّ  قائًا،  يستقر  أن  جيب  بل  باطًا،  كان  كوع  للرُّ اهلويِّ  حال  )أكرب( 
اة، ورشح تبرصة  بعد التَّكبر، ثمَّ يركع. ُينظر: العروة الوثقى: 108/7-109، باب الصَّ

املتعلِّمني: )/9. )اخلويلدّي(.
)3( ُينظر: رشح تبرصة املتعلِّمني: )/9
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��اِدُس: َأْن َيُك��ْوَن ُرْكنً��ا بَِذاتِ��ِه، َوُه��َو الِقَي��اُم ال��ِذْي َينَْحنِ��ي)1( ِمنْ��ُه إىِل  السَّ
 

ُكوِع))( )3(. الرُّ

ُك��وِع)4(، َوَينَْبِغي)5( َأْن  ْكِن، َوُهَو الِقَياُم يِف الرُّ ��ابُِع: َأْن َيُكوَن ُج��ْزًءا ِمَن الرُّ السَّ
َجِر  لِيِل، َوَعَدُم الَكَسِل َوالضَّ َيُكوَن َخاِشًعا يِف ِقَياِمِه ُمْسَتِكْينًا ُمْشبًِها بِِقَياِم الَعْبِد الذَّ

َوالنَُّعاِس َواالْستِْعَجاِل)6(.

ق(، و)ينحني( يناسب حرف اجلرِّ )إىل( الذي ورد بعده. )1( يف النُّسخة )ذ(: )يتحقَّ
كوع.  الرُّ قبل  يكون  الذي  كوع  بالرُّ املتَّصل  القيام  اليوم:  العلاء  بُعرف  ى  يسمَّ الذي   )((

)اخلويلدّي(.
كوع( ِمن النُّسخة )ذ(. )3( سقطت عبارة )إىل الرُّ

كوع، بمعنى أن يكون ركوعه ركوع القائم ال ركوع اجلالس. )4( القيام حال الرُّ
قال صاحب العروة، ج1، مسألة 3: واملراد ِمن كون القيام مستحبًّا حال القنوت، أنَّه جيوز   
تركه بركه، ال أنَّه جيوز اإلتيان بالقنوت جالًسا عمًدا، لكن نقل بعض العلاء جواز إتيانه 
القيام ُمستحبٌّ فيه ال رشط، وعىل ما ذكرناه فلو أتى به جالًسا عمًدا مل يأِت  جالًسا، وإن 

يادة. بوظيفة القنوت، بل تبطل صاته بالزِّ
احلقيقة واجب  فهو يف  ليل عىل مشوعيَّته، كذلك  الدَّ لعدم  ًقا  معلِّ  السيِّد اخلوئي وقال   
جيوز  إذ  النَّافلة،  اة  للصَّ الطَّهارة  حال  فحاله  املصطلح،  املستحبِّ  ِمن  وليس  رَشط��ّي، 
.43/( املتعلِّمني:  تبرصة  رشح  ُينظر:  بدوهنا.  بالنَّافلة  االتيان  ال  النَّافلة،  برك   تركها 

)اخلويلدّي(.
ُينظر:  الوجوب.  عىل  ال  االستحباب  عىل  يدلُّ  فقهيًّا  مصطلًحا  بوصفها  )ينبغي(  كلمة   )5(

القاموس الفقهي: 39.
)6( والقيام ركن مع القدرة، فإْن أمكنه االستقال به وَتَرَكُه عمًدا َأو سهًوا بُطلت صاته، وإْن 
از َأو شبهه، وجب عليه  ر عليه القيام مستقاًّ بذاته وأمكنه أن يعتمد عىل حائط َأو ُعكَّ تعذَّ
اة دون بعض، وجب عليه القيام ما أمكنه، وإْن  ن أن يقوم يف بعض الصَّ االعتاد، وإن متكَّ
ا إذا أمكنه القيام، وخش زيادة املرض، فيصلِّ جالًسا أيًضا. ُينظر:  ن صىلَّ جالًسا، أمَّ مل يتمكَّ

اة: 34/1). )اخلويلدّي(. عية عىل مذهب اإلمامية، باب الصَّ حترير األحكام الشَّ
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ِفـي َمْعَنى َتْكِبرَيِة الإِْحَراِم

)1(، َوَمْعنَاُه: َأْكَب�ُر ِمْن َأْن ُي�ِحْيَط بِِه َوْصُف الَواِصِفي�َن))(،  َوُصوَرهُتَا: اهللُ َأْك��رَبُ
واْحتَِقاُر مَجِيِع َما َعَداُه.

، َأو ُيْوَصَف بِِقَياٍم  َوِقْيَل: َأْكَب�ُر ِمْن َأْن ُيْلَمَس بِاألَْخ�َاِس)3(، َأو ُيْدَرَك بِاحَلَواسِّ

)أكرب(،  تعريف  جيوز  فا  عليها،  يادة  الزِّ َأو  تبديلها  جيوز  وال  توقيفيَّة،  ورة  الصُّ هذه   )1( 
نحو:  ما  عبارة  عليها  ُيزاد  أن  َأو  اجلالة،  لفظ  عىل  )أكرب(  بتقديم  تيب  الرَّ ُيعكس  أن   َأو 
كلُّها  فهذه  وإطالتها،  الباء  حركة  بمدِّ  َأو  اهلمزة،  مُت��دَّ  أن  َأو  يشء(،  كلِّ  ِمن  أكرب  )اهلل 

 

لتحرير  احل��اوي  ائر  السَّ ُينظر:  اإلح��رام.  تكبرة  يف  وردت  إذا  اة  الصَّ مبطات   ِمن 
اإلمامية:  مذهب  عىل  عيَّة  الشَّ األحكام  وحترير  اة،  الصَّ كتاب   ،(17/1 الفتاوي: 
 ،106/1 القواعد:  إشكاالت  رشح  يف  الفوائد  وإيضاح  اة،  الصَّ باب   ،(39-(38/1

اة. كتاب الصَّ
العروة  ُينظر:  اة،  الصَّ يف  تكبرة  كلِّ  يف  بل  اإلح��رام،  تكبرة  عند  اليدين  رفع  وُيستحب   

اة. الوثقى: 100/7-101، باب الصَّ
وسائل  زينُتها(.  الة  الصَّ يف  يديَك  )رفُعك  لزرارة:  قال  أنَّه   ادق الصَّ اإلمام  عن  وُروي   

يعة: 1/4)9، الباب ))( من أبواب الركوع، احلديث )4(. )اخلويلدّي(. الشِّ
ادق بطريقني: إن معناه: )أكرب ِمن أن ُيوَصف(.  دوق بسنده عن اإلمام الصَّ ))( روى الصَّ

ُينظر: معاين األخبار: )/11. )اخلويلدّي(.
)3( قصد بلفظة )األمخاس( األصابع، أي: اهلل أكرب ِمن أن تلمسه األصابع. ُينظر: بحار األنوار: 

380/81. )اخلويلدّي(.
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َأو ُقُعوٍد)1(.

َوِقْيَل: َأْكَب�ُر ِمْن َأْن ُيْوَصَف بَِحَرَكٍة َأو بُِجُموٍد))(.

َوِقْيَل: َأَكَب�ُر ِمْن َأْن ُيوَصَف َأو ُيَشبََّه بَِشبِْيٍه)3(.

ُه األَْعَراُض َأو ُتْؤلِ�ُمُه األَْمَراُض)4( )5(. َوِقْيَل: َأْكَب�ُر ِمْن َأْن َت�ِحلَّ

)6( يف َش�ْيٍء)7(. َوِقْيَل: َأْكَب�ُر ِمْن َأْن ُيوَصَف بَِجْوَهٍر َأو َعَرٍض، َأو ُي�َحدَّ

َواُل َواالْنتَِق��اُل، َوالتََّغيُّ�ُر ِم��ْن َحاٍل إىِل  َوِقْي��َل: َأْكَب�ُر ِم��ْن َأْن َي�ُجوَز َعَلْي��ِه الزَّ
َحاٍل)8(.

ُه ال�َخْمُس احَلَواُس)10(. ابُِع)9( َأْكَب�ُر ِمَن َأْن َت�ِحلَّ والسَّ

)1( سقطت عبارة )َأو ُيْوَصَف بِِقَياٍم َأو ُقُعوٍد( ِمن النُّسخة )ذ(.
وهذه املعاين ُنقلت عن أمر املؤمنني. ُينظر: من ال حيرضه الفقيه: 306/1. )اخلويلدّي(.  

))( ُينظر: مفتاح الكرامة: 11/7.
)3( سقطت لفظة )بشبيه( من النُّسخة )ذ(.

ُينظر: البيان: 155.  
)4( يف النُّسخة )ش(: )يؤمل باألمراض(.

)5( ُينظر: األلفيَّة والنفليَّة: )11.
.) )6( يف النُّسخة )ذ(: )َي�ِحلَّ

)7( ُينظر: األلفيَّة والنَّفليَّة: )11.

)8( ُينظر: األلفيَّة والنَّفليَّة: )11.
.) واب أنَّه الوجه الثَّامن من معاين )اهللُ َأكرَبُ )9( كذا يف النسختني، والصَّ

)10( ُينظر: األلفيَّة والنَّفليَّة: )11.
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ِة ِفـي َمْعَنى ِقَراَءِة الَفاِتَ

��ْيَطاِن  ُيْس��َتَحبُّ للُمَصلِّ االْس��تَِعاَذُة- َقْب���َل الِق��َراَءِة)1(- بِاإلْخَفاِت ِمَن الشَّ
َه��ا، َفَقاَل َتَعاىَل:  اِة َوَغْرِ ِجْي��ِم))(، إِْذ اَل َي�ْخُلو اإلْنَس��اُن ِمْن َوْسَوَس��تِِه يِف الصَّ  الرَّ

كعة األوىل فريضة َأو نافلة. لصحيحة احللبي عن  ه يف الرَّ )1( وبعد التَّكبر، َأو بعد أدعية التَّوجُّ
يك، ثمَّ ابسطهام بسًطا، ثمَّ كربيِّ ثالث  الة فارفع كفَّ أيب عبد اهلل، قال: )إذا افتتحت الصَّ
ُهمَّ أنت امَللك احلّق، ال إله إالَّ أنت سبحانك إينيِّ ظلمُت نفيس فاغفر  تكبرات، ثمَّ ُقل: اللَّ
نوب إالَّ أنت. ثمَّ تكربيِّ تكبرتني، ثمَّ ُقل: لبَّيك وسعديك، واخلر يف  يل ذنبي إنَّه ال يغفر الذُّ
ُّ ليَس إليك، واملهديُّ َمن هديت، ال ملجأ منك إالَّ إليك، سبحانك وحنانيك،  يديك، والرشَّ
هت وجهي للذي  تباركت وتعاليت، سبحانك ربَّ البيت. ثمَّ تكربيِّ تكبرتني، ثمَّ تقول: وجَّ
ن املرشكني. إنَّ صاليت  هادة حنيًفا مسلاًم وما أنا مهِ اموات واألرض عاملهِ الغيب والشَّ َفَطر السَّ
ذ  ن املسلمني. ثمَّ تعوَّ وُنسكي وحمياي وممايت هلل ربيِّ العاملني ال شيك له وبذلك ُأمرت وأنا مهِ
يعة: 4/6)، احلديث )47)1/7(،  جيم، ثمَّ اقرأ فاحتة الكتاب(. وسائل الشِّ يطان الرَّ ن الشَّ مهِ

من أبواب تكبرة اإلحرام. )اخلويلدّي(.
))( االستعاذة ِمن املستحبَّات كا سيبيِّ�ن املؤلِّف.

عيَّة عىل  ة. ُينظر: حترير األحكام الشَّ اة خاصَّ كعة األوىل ِمن الصَّ وُتستحبُّ يف القراءة للرَّ  
اة. وتباَين  اة، والعروة الوثقى: 57/7)، باب الصَّ مذهب اإلماميَّة: 41/1)، باب الصَّ
جيم(،  يطان الرَّ اء يف لفظها، فقرأها ابن كثر، وعاصم، وأبو عمرو: )أعوذ باهلل ِمن الشَّ القرَّ
ميع العليم(،  جيم، إنه هو السَّ يطان الرَّ وقرأ نافع، والِكسائي، وابن عامر: )أعوذ باهلل ِمن الشَّ
ل يف صنعة اإلعراب: 41)،  ُينظر: املفصَّ جيم(.  الرَّ يطان  الشَّ وقرأ حزة: )نستعيذ باهلل ِمن 

وجممع البيان: 49/1.



100

﴾)1(، َفاألْمُر ُهنَا لاْستِْحَباِب  يمهِ جهِ ْيَطانهِ الرَّ َن الشَّ ْذ بهِاهللهِ مهِ ﴿َفإهَِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتعهِ
ال لِْلُوُجوِب))( )3(.

ِجيِم)4(. ْيَطاِن الرَّ َوَمْعنَى )َأُعْوُذ(: َأل�َجُأ إىِل اهلل َتَعاىَل ِمْن رَشِّ الشَّ

)5(، َوِقْيَل: ال�ُمْبَعُد ِمْن َرْح�َمِة اهلل َتَعاىل)6(. ْيَطاِن(: الَبِعيُد ِمَن اخلَْرِ َوَمْعنَى )الشَّ

��ُهِب الثَّاِقَبِة)8(، َوِقْيَل:  ��اِء، ال�َمْرِميُّ بِالشُّ ِجْيُم()7( امَلْطُروُد ِمَن السَّ َوِقيَل: )الرَّ

)1( النحل: 98.
))( لإلمجاع عىل عدم وجوهبا إالَّ الشيخ أبو عل�ّي احلسن ابن الشيخ الطوس�ّي. ُينظر: الدروس 

الشعيَّة يف فقه اإلماميَّة: 174/1. )اخلويلدّي(.
)3( سقطت عبارة )َفاألْمُر ُهنَا لاْستِْحَباِب ال لِْلُوُجوِب( من النُّسخة )ش(.

)4( ُينظر: التَّفسر الوسيط: 3/)1.
)5( ُينظر: مجهرة اللغة، مادة )شطن(: )/867.

)6( ُينظر: التَّفسر الوسيط: )/170-167.
ورجٌل  دهي�ٌن،  وحليٌة  خضيٌب،  كفٌّ  القائل:  كقول  )مفعول(،  بمعنى  )َفعيل(  جيم:  الرَّ  )7(
وكلُّ  املشتوم.  امللعون  جيم:  الرَّ وتأويل  وملعوٌن.  ومدهونٌة  خمضوبٌة  بذلك:  يريد  َلعنٌي، 
مُي، سواء بقوٍل كان أم بفعل.  جم: الرَّ مشتوٍم بقوٍل رديء َأو سبٍّ فهو َمْرُجوم. وأصل الرَّ
نََّك﴾ ]مريم:  َتنَْتههِ ألْرمُجَ مَلْ  بالقول قول آزر إلبراهيم صلوات اهلل عليه: ﴿َلئهِْن  جم  الرَّ وِمن 
يطان: )رجيٌم(، ألنَّ اهلل جلَّ ثناؤه طَردُه ِمن َساواته، ورمجه  46[. وجيوز أن يكون ِقيل للشَّ

هب الثَّواِقب. ُينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 1/)11. )اخلويلدّي(. بالشُّ
ْهُب: النُُّجوم  هاُب: ُشعلُة َناٍر ساطعة، َواجلْمع ُشُهٌب وُشْهباٌن َوَأظنُه اْسًا لْلجمع، والشُّ )8( الشِّ
يِف  بالكوكب  التَّْشبِيه  عىل  فِيِه،  َماض  َأي  َحْرب:  ِشهاُب  َوُهَو  بالّدراري.  امَلْعُروَفة  ْبَعة  السَّ

مضيِّه. ُينظر: املحكم واملحيط األعظم: 4/)19.
�ْيَء َأْثُقُبُه  �ْيُء. ُيَقاُل: َثَقْبُت الشَّ والثاقب: الثَّاُء َواْلَقاُف َواْلَباُء َكِلَمٌة َواِحَدٌة، َوُهَو َأْن َينُْفَذ الشَّ  
َاَواِت  َثْقًبا. َوالثَّاِقُب يِف َقْولِِه َتَعاىَل: ﴿النَّْجُم الثَّاقهُِب﴾ ]الطارق: 3[ َقاُلوا: ُهَو َنْجٌم َينُْفُذ السَّ
ألَنَّ  َذلَِك:  ِقيَل  َا  َوإِنَّ َوُذْكَوًة.  ُثْقَبًة  َء  ْ الشَّ َوَذلَِك  ْيَتَها،  َذكَّ إَِذا  النَّاَر  َثَقْبُت  َوُيَقاُل  ُنوُرُه.  َها  ُكلَّ

َضْوَءَها َينُْفُذ. ُينظر: مقاييس اللغة 1/)38.
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ْعنَِة)1(. امَلْرُجوُم بِاللَّ

َو)االْستَِعاَذُة( ُلَغًة))(: االْستَِجاَرُة، َأي: َأْسَتِجُر بِاهلل ُدْوَن َغْي�ِرِه.

َوالَعْوُذ، َوالِعياُذ، َواإِلجلَاُء َواِحٌد)3( )4(.

، َوَكَذلِ��َك)5( َجاَء يف  َوابِّ ٍد ِمَن اإِلْن��ِس واجِلنِّ والدَّ ��ْيَطاُن(: ُكلُّ ُمَتَم��رِّ َو)الشَّ
﴾)6(، َوفِيَها ُصَوٌر ُأْخَرى، َوَهِذِه َأْوىل)7(، َوُرِوَي  نيِّ ْنسهِ َواجْلهِ الُقْرآِن: ﴿َش��َياطهِي�َن اإلهِ

اجلَْهُر بِِه، َواإلْخَفاُت َأْقَوى)8( )9(.

َمْعنَاَه���������������������ا  ِقْي�������������������َل:   )10(﴾ ْي��مهِ حهِ الرَّ ْح�َم��نهِ  الرَّ اهللهِ   ﴿بهِْس��مهِ 

)1( ُينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 1/)11.
))( سقطت كلمة )لغة( من النُّسخة )ذ(.

)3( سقطت كلمة )واحد( ِمن النُّسخة )ش(.
)عوذ(:  مادة  العني،  ُينظر:  إليه.  واللجوء  تعاىل  باهلل  االعتصام  طلب  والعياذ:  الَعْوذ،   )4(

.((9/(
)5( يف النُّسخة )ذ(: )لذلك(.

)6( األنعام: )11.
)7( األَْوىل: )أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم(، الثانية: )أعوذ باهلل من الشيطان 
ُينظر:  جيم(.  الرَّ يطان  الشَّ من  باهلل  )أستعيذ  الثالثة:  العليم(،  السميع  هو  اهلل  إنَّ  الرجيم، 

املفصل يف صنعة اإلعراب: 41)، وجممع البيان: 49/1.
)8( ُينظر: التبيان يف تفسر القرآن: 1/1)-3)، وجممع البيان: 49/1.

)9( سقطت عبارة )َوفِيَها ُصَوٌر ُأْخَرى.. اجَلْهُر بِِه، َواإلْخَفاُت َأْقَوى( من النُّسخة )ش(.
)10( بدأ حديثه ههنا عن تفسر الفاحتة، والبسملة جزء منها بإمجاع الشيعة اإلماميَّة. ُينظر: التبيان 
اة: 65/7- مة، باب الصَّ يف تفسر القرآن: 3/1)، ومفتاح الكرامة يف رشح قواعد العاَّ
اة الثنائيَّة ويف الركعتني األوليني من  66. والفاحتة أمجع العلاء عىل وجوب قراءهتا يف الصَّ
ة خاف بني الفقهاء يف مواضع اجلهر بالبسملة واإلخفات، واملشهور استحباب  غرها. وثمَّ
ائر احلاوي لتحرير الفتاوي،=   اجلهر بالبسملة فيا خيافت فيه للمنفرد واإلمام. ُينظر: السَّ
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وا اهللَ َتَعاىَل بَِأْس��َاِئِه ال�ُحْس��نَى،  ُن االْس��تَِعاَنَة، َتْقِدْيُرُه: اْس��َتِعْينُوا بَِأْن ُتَس��مُّ َيَتَضمَّ
َوَتِصُفوُه بِِصَفاتِِه الُعْلَيا)1(.

َوِقْيَل: َمْعنَاَها: )َأْسَتِعي�ُن بِاهلل(، َهَذا َمْذَهُب األْكَثِر))(.

َوِقْيَل: امُل�َراُد هِبَا: )اْبَتِدُئ بَِتْسِمَيِة اهلل َتَعاىَل(، َأو )َأْقَرُأ ُمْبَتِدًئا بَِتْسِمَيِة اهلل َتَعاىل(، 
ا ُأِمْرَنا َأْن َنْفَتتَِح ُأُمْوَرَنا بَِتْسِمَيتِِه َتَعاىَل، َأي: ُأْخبِ�ُر  َواِب)3(؛ ألنَّ َوَهَذا الَقْوُل َأْوىَل بِالصَّ
َباِئِح، َأال َتَرى  ِب َوالذَّ ْ َعْن ُكنِْه َذاتِِه َوَعَظَمتِِه، َكَا َأَمَرَنا بِالتَّْس��ِمَيِة َعىل األَْكِل َوالشُّ

ابَِح َلُو َقاَل: )بِاهلل(، َومَلْ َيُقْل: )بِْسِم اهلل(، َلَكاَن خُمَالًِفا لِ�َا ُأِمَر بِِه. َأنَّ الذَّ

َو﴿بهِْس��مهِ اهلِل﴾ َأْصُلُه)4(: اْس��ٌم َفُحِذَفِت اأَللُِف)5(، َوُأْدِخَلِت الَباُء لاْستَِعاَنِة، 
يِّنَي. ، َوُهَو الُعُلوُّ ِعنَْد الَبرْصِ ُموُّ َوَمْعنَى )االْسِم(: السُّ

ُل يِف  ��َمُة، َوِه��َي الَعَاَمُة ِعنْ��َد الُكوفِيِّنَي)6(، َواألَص��حُّ اأَلوَّ َوِقْي��َل: َمْعنَاُه السِّ

إيضاح   ،157-155/( اة:  الصَّ كتاب  يعة،  الشِّ وخمتلف   ،(18/1 اة:  الصَّ =كتاب 
رشح  يف  البارع  ب  واملهذِّ  ،111/1 اة:  الصَّ كتاب  القواعد،  إشكاالت  رشح  يف  الفوائد 

اة: 1/)36، ورشح تبرصة املتعلِّمني: )/35. )اخلويلدّي(. املخترص النَّافع، كتاب الصَّ
)1( ُينظر: التَّفسر الوسيط: 433/1.

))( سقطت كلمة )األكثر( ِمن النُّسخة )ذ(، واملراد هبا أكثر العلاء.
ح هذا املعنى العاَّمة الطباطبائّي يف تفسر  )3( ُينظر: التبيان يف تفسر القرآن: 4/1)، وقد رجَّ

امليزان: 16-15/1.
)4( سقطت )أصله( من النُّسخة )ش(.

ة بالبسملة  )5( حذفت اهلمزة يف البسملة ُنطًقا، ألنَّ�ها مهزة وصل، وخطًّا للتوقيف، وهي خاصَّ
بالصيغة املعروفة دون غرها، ويف بعض املوارد حتذف اهلمزة نطًقا ال خًطا يف غر البسملة، 
نحو قوله تعاىل: ﴿َسبيِّحهِ اْسَم َربيَِّك اأْلَْعىل﴾ ]األعىل: 1[، وكذا يف قوله تعاىل: ﴿َفَسبيِّْح بهِاْسمهِ 

﴾ ]الواقعة: 47، 96، واحلاقة: )5[. )اخلويلدّي(. َربيَِّك اْلَعظهِيمهِ
)6( ُينظر: التَّفسر الوسيط: 439/1، ولسان العرب: 514/4-517، مادة )سمو(.
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التَّْص�ِريِف)1(، َوالثَّايِن َأْقَوى يِف ال�َمْعنَى))(.

��ِذي َي�ِح��قُّ َل��ُه الِعَب��اَدُة، أَلنَّه َقاِدٌر َع��ىل َخْلِق األْجَس��اِم)3(  َوَمْعنَ��ى )اهلل(: الَّ
وإِْحَياِئَها، َواإِلْنَعاِم َعَلْيَها)4(.

)5( لِلِعَباَدِة، َيْلَزُمُه)6( َأْن ال َيُكوَن إِل�ًها يِف األَزِل؛  ا َمْن َقاَل: اإلَلُه: امُلْس��َتِحقُّ َفَأمَّ
ُه مَلْ َيْفَعِل)7( اإِلْنَعاَم الِذي َيْسَتِحقُّ بِِه الِعَباَدَة )8(، َوَهذا َخَطٌأ)9(.  ألنَّ

)1( املعنى هنا التَّغير ِمن حركات َأو حروف، ويعني هنا بالتَّرصيف أصل الكلمة واشتقاقاهتا، 
مثل يكتب مكتبة، كتاب، هذه اشتقاقات ال ُبدَّ أن ترجع إىِل أصل واحد، ولكنه اختلف فيه 
بني البرصيِّني والكوفيِّني، فالبرصيُّون يقولون: األصل بالكلات هو املصدر، وهو يف املثال 
)الكتب(، وأما الكوفّيون فقالوا: إنَّ املصدر هو الفعل املايض، وكذلك يف حملِّ كامنا وقع 
اخلاف يف كلمة االسم، ولكن هنا اخلاف يف األصل ِمن حيث املعنى، مع االتفاق يف كليها 

أنَّ املرجع هو املصدر.
))( إذا نظرنا إىِل اللفظ نجد أن احلقَّ مع البرصيِّني، ولكن إذا نظرنا إىِل معنى االسم، فاحلقُّ مع 

الكوفيِّني، ألنَّ االسم يكون عامة ال أكثر.
)إحيائها( و)عليها(  مر يف  الضَّ أن  بدليل  ياق يضعفه،  والسِّ )اإلنسان(،  )ذ(:  النُّسخة  )3( يف 

عائد عىل مؤنث.
ا للعبادة ِمن األزل. )اخلويلدّي(. )4( واإلنعام عليها )ولو مل خيلق بعد(، فيكون مستحقًّ

ا، بعد أن خلق األجسام، وأنعم عليها، وأحياها، ومل يكن ِمن قبل  )5( أي صار اآلن مستحقًّ
يستحق، ومتَّم املصنِّف وقال: )وهذا خطأ(.

بناًء عىل هذا القول الثاين، يلزم أن ال يكون اهلل تعاىل إهلًا يف األزل، ولكن مقتض اإللوهية   
استحقاقها للعبادة، وإن مل خيلق بعُد، وذلك بحكم العقل. )اخلويلدّي(.

ُمتبنِّيه عدم  ُيلزم  )6( الضمر يف )َيلزمُه( عائٌد عىل القائل، ال عىل اإلله، ألنَّ تبنِّي هذا القول 
أزليَّة اإلله، واحلال أنَّ اهلل تعاىل أزلٌّ قديم. )اخلويلدّي(.

ياق. )7( يف النُّسخة )ش(: )جيعل(، وما أثبتناه ِمن النُّسخة )ذ( أكثر مناسبة للسِّ
ة: 185. )8( ُينظر: الفروق اللغويَّ

)9( يف النُّسخة )ذ(: )هذا لعظمة(، يبدو أن النَّاسخ َوَهَم يف هذا املوضع، واملراد بكلمة خطأ= 
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َس��ِة اجلَاِمَعِة لِ�َجِمْيِع الَكَاالِت- التِي ِهَي  اِت امُلَقدَّ )اهللُ( َتَعاىَل: َأَتمُّ اْس��ٍم للذَّ
َهِة َعْن َتْلِوْيِث ال�َخَواطِِر-، الِذي َي�ِحقُّ َلُه الِعَباَدُة  َمْبَدٌأ لِ�َجِمْيِع ال�ُمْمِكنَاِت، ال�ُمنَزَّ
ُه  َ َواالْنِقَي��اُد إىِل األََواِم��ِر َوالنََّواِهي، َفُكلُّ َما َخَطَر بِالَباِل َأو َوَق��َع يِف اخلََياِل َأو َتَومهَّ
اَت التِي  ُروَن َف��اهللُ َتَعاىَل بِِخَافِِه. َفَمْن َعَب��َد الذَّ َرُه ال�ُمَتَصوِّ ��وَن َأو َتَص��وَّ ُ ال�ُمَتَومهِّ
ى هِبَا، َمْوُصوَفًة بِِصَفاهِتَا، َفُأوَلِئَك ُهُم ال�ُمْؤِمنُوَن)1(،  َصَدَق َعَلْيَها االْس��ُم ال�ُمَس��مَّ

.)((ُأوَلْئَك ِشْيَعُة َأِمِر امُلؤِمننَِي

ا  ْح�َمِة)4(، َومُهَ اِن ِمَن الرَّ ْيم﴾)3(: اْس��َاِن ُوِضَعا للُمَباَلَغِة، ُمْشَتقَّ حهِ مْحَنهِ الرَّ ﴿الرَّ
بَِمْعنًى َواِحٍد)5(.

=ههنا هو الرأي املذكور، والذي يبدأ بعبارة: )فأما َمن قال(.
عن  وُروي   ،]74  ،4 ]األنفال:  ا﴾  َحقًّ نُوَن  امُلْؤمهِ ُهُم  ﴿ُأوَلئهَِك  تعاىل:  قوله  إىِل  منه  إشارة   )1(
فقد  واملعنى  االسم  َعَبَد  وَمْن  كفر،  فقد  بالوهم  اهلل  َعَبَد  )َمْن  قال:  أنَّه   الصادق اإلمام 
أشك، وَمْن َعَبَد املعنى بايقاع األسامء عليه بصفاته التي َوَصف با نفسه، وعقد عليه قلبه، 

ا(. املصباح: 349. )اخلويلدّي(. ه وعالنيَّته، فأولئك هم املؤمنون حقًّ ونطق به لسانه يف سيِّ
عن  وا  فشذُّ  ،الوحي بيت  أهل  خالفت  قد  األخرى  والنِّحل  املِلل  أنَّ  إىِل  إشارة   )((
ل ِمن  واب، فهم رشبوا ِمن مشارب شتَّى، وأهل البيت قد رشبوا ِمن الوحي امُلنزَّ الصَّ

ادق األمني. )اخلويلدّي(. اهلل تعاىل عن طريق النبي امُلرَسل الصَّ
مه، ألنَّه بمنزلة اسم العلم، بحيث ال يوصف به إاّل اهلل  حيم؟ قدَّ حن عىل الرَّ م الرَّ )3( ملاذا قدَّ

حيم، فإنَّه ُيطلق عىل غره. تعاىل، فوجب لذلك تقديمه، بخاف الرَّ
ِمن  أوسع  تعاىل  اهلل  فرحة  واحلقيقة  املعنى  بحسب  أما  اللغة،  قوانني  بحسب  واملبالغة   
رحته. ُتوَصف  َأو  يوَصف،  أن  ِمن  أكرب  تعاىل  ألنَّه  رحته،  يف  مبالغة  فا  املبالغات،   كلِّ 

)اخلويلدّي(.
ا يف بني آدم،  ه، ورزقه، وإحسانه، وفضله عىل خملوقاته، وأمَّ )4( وهي يف اهلل تعاىل عطفه، وبرَّ

ة القلب، ثمَّ عطفه. )اخلويلدّي(. فهي رقَّ
رمها اهلل تعاىل؟ اجلواب: هو ألجل التَّأكيد. )اخلويلدّي(. )5( إذا كانا بمعنى واحد، ملاذا كرَّ
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ِحْيِم)1(. ْح�َمِة ِمَن الرَّ ْح�َمُن( َأْبَلُغ يف الرَّ َوِقْيَل: )الرَّ

َحُن(  اِح��ُم، َوِقْيَل: )الرَّ ِحْيُم(: ُهَو الرَّ َح��ِة، و)الرَّ ْح�َمُن(: ُذو الرَّ َوِقْي��َل: )الرَّ
��ًة)5(، َوَع��ِن اْب��ِن َعبَّ��اٍس:  ِحْي��ُم( بِامُلْؤِمنِ��نَي)4( َخاصَّ بَِجِمْي��ِع))( اخلَْل��ِق)3(، َو)الرَّ

ْزِق َوالنَِّعِم، َوَقْبَلُه بِالُوُجوِد)6( )7(. ْح�َمُن(: الَعطَّاُف َعىَل ِعَباِدِه بِالرِّ )الرَّ

)1( ُينظر: التبيان يف تفسر القرآن: 7/1)-8). 
))( يف النُّسخة )ش(: )جلميع( بام اجلر بدالً من بائه.

رحة. زق  وال���رِّ واخللق  ورزق��ه��م،  خلقهم  ��ه  إنَّ إذ  وغ��رمه��ا،  والفاجر  الكافر  حتَّى   )3( 
)اخلويلدّي(.

والغفران.  ضوان  والرِّ اجلنَّة  ِمن  اآلخ��رة  ويف  التوفيق،  ِمن  الدنيا  يف  هبم  فعله  ما  وهو   )4(
)اخلويلدّي(.

)5( ُينظر: التبيان يف تفسر القرآن: 8/1). 
)6( سقطت عبارة )وقبله بالوجود( ِمن النُّسخة )ش(.

يخ الطوس�ّي: »وما روي عن ابن عبَّاس ِمن أنَّ�ها اسان رقيقان، أحدمها أرقُّ من  )7( قال الشَّ
زق، حممول عىل أنَّه يعود عليهم  حيم العطاف عىل عباده بالرِّ قيق، والرَّ حن: الرَّ اآلخر. فالرَّ
التبيان يف  القلب«.  ة  برقَّ النِّعمة، ألنَّه تعاىل ال يوصف  بعد  الفضل، وبالنِّعمة  بعد  بالفضل 

تفسر القرآن: 9/1).
حة، وهي النِّعمة، إالَّ أنَّ )فعان(  ا ِمن الرَّ وقال الطربيّس: »مها اسان ُوضعا للمبالغة، واشُتقَّ  
حيم(: هو  حة، و)الرَّ حن(: ذو الرَّ أشدُّ مبالغة ِمن )فعيل(، وُحكي عن أيب عبيدة أنَّه قال: )الرَّ
ا اسان رقيقان أحدمها  ا ما ُروي عن ابن عباس أهنَّ َر لرضب ِمن التأكيد، وأمَّ احم، وُكرِّ الرَّ
والنِّعم،  زق  بالرِّ عباده  عىل  الَعطَّاف  حيم(:  و)الرَّ قيق،  الرَّ حن(:  ف�)الرَّ اآلخر،  ِمن  أرقُّ 
ذلك  عن  فعربَّ  النِّعمة،  بعد  والنِّعمة  الفضل،  بعد  بالفضل  عليهم  يعود  أنَّه  عىل  فمحمول 
حن ليست بعربيَّة، وإنَّا هي  قَّة، وما ُحكي عن تغلب أنَّ لفظة الرَّ قَّة، ألنَّه ال ُيوصف بالرِّ بالرِّ
مْحَُن﴾ ]الفرقان: 60[ إنكاًرا منهم هلذا  ببعض اللغات، مستدالًّ بقوله تعاىل: ﴿َقاُلوا َوَما الرَّ
االسم، فليس بصحيح، ألن هذه اللفظة مشهورة عند العرب، موجودة يف أشعارهم«. جممع 

البيان: 1/)5. )اخلويلدي(
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ح�َمُن بِِمَئ��ِة َرْح�َمٍة)1(، َوَهَذا الَقْوُل))( َعْن  ِحْيُم بَِرحٍة َواِحَدٍة، َوالرَّ َوِقْي��َل: الرَّ
ِعْكِرَمَة)3(.

َها َوالثَّنَاَء احلََس��َن  ﴿احَلْمُد هلل َربيِّ اْلَعامَلهِنَي﴾، َمْعنَاُه: َأنَّ األْوَصاَف اجلَِمْيَلَة ُكلَّ
هلل ال��ِذي حَتِقُّ َل��ُه الِعَب��اَدُة، لَِكْونِِه َقاِدًرا َع��ىل ُأُصوِل النَِّع��ِم، َوَفاِعًا هَلَ��ا، َولَِكْونِِه 
ًيا هَلُْم، َوُمْصِلًحا لَِش��أهِنِْم، َوفِْيَها َداَلَلٌة َعىَل َتْعِليِم الِعَباِد َكْيَف  ُمنِْش��ًئا للَخْلِق، َوُمَربِّ

 

حَيِْمُدوَنُه.

يُِّد ال�ُمَطاُع. ( فِْيِه َمَعاٍن مَخَْسٌة)4(: السَّ بِّ َوَمْعنَى )الرَّ

 لَِرُجٍل: )َأَربُّ َغنٍَم َأْنَت َأْم َربُّ إهِبهِل؟(. َوِقْيَل: ال�َم�الُِك، َنْحُو َقْوِل النَّبِيِّ

اِحُب. َوِقْيَل: الصَّ

ًي��ا للَخْلِق،  بَِي��ِة، لَِكْونِِه ُمَربِّ َوِقْي��َل: ال�ُم��َريبِّ َوال�ُمْصِلُح، َواْش��تَِقاُقُه ِم��َن الرَّ

حيم بمئة رحة(. حن برحة واحدة، والرَّ )1( يف النُّسخة )ش(: )وقيل: الرَّ
مها  ))( أخذه من قوله: )إنَّ هلل عزَّ وجلَّ مئة رمحة، وأنَّه أخذ منها واحدة إهِىل األرض فقسَّ
بني خلقه، يتعاطفون وبا يرامحون، وأخذ تسع وتسعني لنفسه، يرحم با عباده يوم القيامة(. 

جممع البيان: 54/1. )اخلويلدّي(.
، الرببريُّ األصل. قيل: كان حُلَصنْيِ  )3( نظنُّه قصد ِعْكِرَمَة، أبو عبد اهللِ القريشُّ موالهم، املدينُّ
َث عن: اإلمام عّل بن أيب طالب، وابن  َعبَّاٍس.َحدَّ َفَوَهَبُه الْبِن   ، يِّ الَعنرَْبِ احلُرِّ  ابن أيب 
عّباس، وعائشة، وأيب هريرة، وابن عمر، وعبد اهلل بن عمرو، وعقبة بن عامر، وذلك يف 
بن  وجابر   ، األنصاريِّ عمرو  بن  اِج  واحلجَّ ُأَميََّة،  بن  وَصْفَواَن  مرسًا،  وأظنه   ،) )النَّساِئيِّ
ٍة، وعن: حييى  ِة، َوِعدَّ ، َوُأمِّ ُعَاَرَة األَْنَصاِريَّ عبد اهللِ، َوَحْنََة بِنِْت َجْحٍش، َوَأيِب َسِعْيٍد اخلُْدِريِّ
ابن َيْعَمَر، وعبد اهللِ بن رافع.مات سنة )106ه�(، وقيل: سنة )107ه�(. ُينظر: سر أعام 

النباء: 5/)1-13، وميزان االعتدال: 95/3.
)4( يف النُّسخة )ش(: )فيه معاين(.
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َوُمْصِلًحا لَِشأهِنِْم.

اِر،  َواَل ُيْطَلُق)1( َهَذا االْسُم إاِلَّ َعىل اهلل َتَعاىل، َوُيَقيَُّد يف َغْي�ِرِه، َفُيَقاُل: َربُّ الدَّ
ْيَعِة))(. َوَربُّ الضَّ

ُه َيدلُّ َعىَل َصانِِعِه. َو)الَعاَل�ِمنَي( ُمْشَتقٌّ ِمَن الَعَاَمِة، ألنَّ

ُه َيَقُع َعىَل َما ُيْعَلُم. َوِقْيَل: ِمَن الِعْلِم؛ ألنَّ

َغِة )الَعاَل�ِمي�َن(: ِعَباَرٌة َعْن مَجَاَع�������ٍة ِمَن الُعَقَاِء، َتُقوُل: َجاَءيِن  َويف ُعْرِف اللُّ
َعاَل�ٌم ِمَن النَّاِس، َواَل َتُقوُل: َجاَءين)3( َعاَل�ٌم ِمَن الَبَقِر.

َويف ال�ُمَتَعاَرِف َبي�َْن النَّاِس ِعَباَرٌة َعْن َج�ِم�ْيِع امَلْخُلوَقاِت)4(، َوَيُدلُّ َعَلْيِه َقْوُلُه 
اَمَواتهِ َواأْلَْرضهِ َوَما َبْينَُهام﴾)5(. نَي * َقاَل َربُّ السَّ َتَعاىَل: ﴿َوَما َربُّ اْلَعاَل�مهِ

األَْصنَ��اِف،  ِم��َن  ِصنْ���ٍف  لُِك�����لِّ  َغ�����ِة  اللُّ يِف  اْس�����ٌم  ُه�������َو  َوِقْي�������َل: 
َعبَّ��اٍس،  َكاْب��ِن  ����ِريَن)6(  امُلَفسِّ َأْكَث��ِر  َق�����ْوُل  َوَه��َذا  َق�����ْرٍن،  ُك������لِّ  َوَأْه�����ُل 

 

)1( أراد أنَّه ال ُيستعمل مطلًقا- غر مقيَّد بكلمة أخرى- إالَّ هلذا املعنى. )اخلويلدّي(.
ى  يخ الطُّوس�ّي: »وقوله: )رّب العاملني( أي: املالك لتدبرهم، واملالك للشء ُيسمَّ ))( قال الشَّ
يعة،  ار، وربُّ الضَّ ا يف غره فبقيد، فيقال: ربُّ الدَّ ربَّه، وال يطلق هذا االسم إالَّ عىل اهلل، وأمَّ
]النساء:  ُكم﴾  ُحُجورهِ الالَّيتهِ يفهِ  تعاىل: ﴿َوَرَبائهُِبُكُم  قوله  بية، ومنه  الرَّ ِمن  إنَّه مشتقُّ  وقيل: 
3)[، ومتى قيل يف اهلل: إنَّه )رّب( بمعنى أنَّه سيِّد، فهو ِمن صفات ذاته«. التبيان يف تفسر 

القرآن: 30/1، وورد هذا الكام بألفاظ قريبة يف جممع البيان: 55/1.
)3( سقطت عبارة )جاءين( ِمن النُّسخة )ش(.

)4( ويكون حينها كلُّ صنف َعاَل�م.
)5( الشعراء: 3)-4).

ين(. )6( يف النُّسخة )ش(: )األكثر ِمن املفسِّ
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َوَسعيٍد ْبِن ُجَبْي�ٍر)1(، وَقَتاَدَة))( )3(.

َوِقْي��َل الَعاَل�ِمي�َن َنْوُع َما َيْعِق��ُل، َوُهُم ال�َمَاِئَكُة َواجِل��نُّ َواإِلْنُس، َوِقْيَل: ُهُم 
يًرا﴾)5(. نَي َنذهِ ًة، لَِقْولِِه َتَعاىَل: ﴿لهَِيُكوَن لهِْلَعاَل�مهِ )4( َخاصَّ اإِلْنُس َواجِلنُّ

نَي﴾)6(. َن اْلَعاَل�مهِ ْكَراَن مهِ ًة، لَِقْولِِه َتَعاىل: ﴿َأَتْأُتوَن الذُّ َوِقْيَل: ُهُم اإلْنُس َخاصَّ

﴾: َمَض�ى َتْفِسْي�ُرُه�َم�ا)7( يِف الَبْسَمَلِة. ْيمهِ حهِ مْحَنهِ اْلرَّ ﴿اْلرَّ

املقرئ،  احلافظ،   ، الكويفُّ األسدّي،  موالهم  الوالبِّي  هشام  بن  جبر  بن  سعيد  د  حممَّ أبو   )1(
بن حاتِم، وأيب  ٍل، وعائشة، وَعِديِّ  ُمَغفَّ بن  اهللِ  ابن عبَّاس، وعن: عبد  . روى عن:  املفسِّ
ُعَمَر،  ابن  وعن:  البدرّي  مسعود  وأيب  هريرة،  وأيب   ،) النَّسائيِّ )سنن  يف  األشعرّي  موسى 
. وروى عن التَّابعني، مثل: أيب  حاِك بن َقْيٍس، وَأَنٍس، وأيِب سعيد اخلُْدِريِّ بر، والضَّ وابن الزُّ
. َقَرَأ القرآَن عىل: اْبِن َعبَّاٍس. وقرأ عليه: أبو عمرو بُن العاء، وطائفة.  َلِميِّ حن السُّ عبد الرَّ

وتويف سنة )95ه�(. ُينظر: سر أعام النُّباء: 1/4)3-))3.
، َوِقْيَل: َقَتاَدُة بُن ِدَعاَمَة بِن ُعَكاَبَة. وَسُدْوُس:  ُدْويِسُّ ))( هو َقَتاَدُة بن ِدَعاَمَة بن َقَتاَدَة بن عزيز السَّ
هو ابن شيبان بن ُذْهِل بِن َثْعَلَبَة، من َبْكِر بن وائل. ُولد يف سنة ستني. َوَرَوى عن عدد من 
، َوَسِعْيِد بِن امُلَسيِِّب،  َفْيِل الِكنَايِنِّ ِجَس، َوَأَنِس بِن َمالٍِك، وأيب الطُّ واة منهم: عبد اهلل بن رَسْ الرُّ
، وُزَراَرَة بن َأْوىَف، والنَّرْضِ  ، َوَصْفَواَن بن حُمِْرٍز، وأيب عثان النَّْهِديِّ َياِحيِّ وأيب العالية ُرَفْيٍع الرِّ
، وَبْكِر بن عبد  يِّ ابن أنس، وِعْكِرَمَة موىل ابن عباس، وأيب امَلِلْيِح بن ُأَساَمَة، واحلسن الَبرْصِ
ِة، وبِْشِ  اٍن األَْعَرِج، َوِهَاِل بن يزيد، وعطاء بن َأيب َرَباٍح، وُمَعاَذَة الَعَدِويَّ ، وأيب َحسَّ اهلل امُلَزيِنِّ
ة احلفظ. وكانت وفاته يف سنة مئة وبضع  . َوَكاَن َمِمَّْن ُيرَضُب به امَلَثُل يف قوَّ ابن َعاِئٍذ املِنَْقِريِّ

عشة. ُينظر: سر أعام النُّباء: 69/5)-70).
)3( ُينظر: جممع البيان: 56/1.

)4( سقطت كلمة )واجلن( من النُّسخة )ذ(.
ُينظر: جممع البيان: 56/1.  

)5( الفرقان: 1.
)6( الشعراء: 165.

)7( يف النُّسخة )ش(: )معنى معنامها(، وكتابة )مض( بألف قائمة ال يستقيم.
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ْنَي��ا بَِقْولِ�ِه:  ﴾، ال�َمْعنَى: َل�اَّ َبيَّ���َن ُس��ْبَحاَنُه ُمْلَكُه يِف الدُّ ْي��نهِ  ﴿َمالهِ��كهِ َي��ْومهِ الديِّ
 ،﴾ ينهِ ��نَي﴾)1( َب�يَّ�َن َأْيًضا ُمْلَكُه يف اآلِخ��َرِة))( بَِقْولِِه: ﴿َمالهِكهِ َيْومهِ الديِّ ﴿َربيِّ اْلَعاَل�مهِ

ْيِن الِقَياَمُة)3(. َوَأَراَد بَِيْوِم الدِّ

ْيِن)5(. )4(: َأَراَد بِِه: َيْوَم ال�َجَزاِء َعىل الدِّ َوَقاَل اجلَبَّاِئيُّ

ْي��ِن، َوُه��َو ِدْيُن اإِلْس��َاِم، لَِقْولِ��ِه َتَعاىَل:  َوِقْي��َل: َمْعنَ��اُه َي��ْوَم اَل َينَْف��ُع إاِلَّ الدِّ
 

ِد ْبِن َكْعٍب)7( )8(. مَّ ْساَلُم﴾)6(، َوُهَو َمْرِويٌّ َعْن حمَُ نَد اهلل اإلهِ يَن عهِ ﴿إهِنَّ الديِّ

هلم.  مالًكا  ويكون  العاملني  يدير  الذي  أي  املازمة،  طريق  عن  يشء  لكلِّ  ُملكه  بي�َّن   )1(
)اخلويلدّي(.

))( سقطت عبارة )يف اآلخرة( ِمن النُّسخة )ذ(.
)3( إنا خصَّ امُللك بيوم القيامة، تعظيًا لشأنه، كا تقول: ربُّ العرش. وكذلك ال خيار لإلنسان، 
نيا، حيث لإلنسان فعٌل خُمرَّ فيه، فاإلنسان  فكلُّ يشء بيد اهلل تعاىل وحده، وليس كا يف الدُّ

ا يف اآلخرة فا مالِك إالَّ اهلل جلَّ جاُله. )اخلويلدّي(. نيا مالِك، وإن كان اعتبارًيا، أمَّ يف الدُّ
ة املعتزلة، ورئيس علاء الكام  د بن عبد الوهاب بن سام اجلبَّائّي، أبو عل: ِمن أئمَّ )4( هو حممَّ
إىِل  املذهب. نسبته  انفرد هبا يف  له مقاالت وآراء  الطائفة )اجلبَّائيَّة(.  يف عرصه، وإليه نسبة 
ل، ردَّ عليه  جبى )ِمن قرى البرصة(، اشتهر يف البرصة، وُدفن بجبى. له )تفسر( حافل مطوَّ

األشعرّي. وتويف سنة )303ه�(. ُينظر: األعام: 56/6).
)5( ُينظر: التَّفسر الوسيط: 504-503/1.

)6( آل عمران: 19.
د بن كعب بن حيان بن سليم،  د بن كعب بن سليم القرظّي. وقال ابن سعد: حممَّ )7( هو حممَّ
األوس،  حلفاء  ِمن  املديّن،  القرظّي  اهلل  وعد  أبو  وقيل:  حزة،  أبو  ادق  الصَّ مة  العاَّ اإلمام 
د بن كعب يف  وكان أبوه كعب ِمن سبي بني قريظة، سكن الكوفة، ثمَّ املدينة، قيل: ولد حممَّ
حياة النبي، ومل يصّح ذلك. وكان له جلساء ِمن أعلم الناس بالتَّفسر، وكانوا جمتمعني 
بذة، فأصابتهم زلزلة، فسقط عليهم املسجد، فاتوا مجيًعا حتته. قال أبو معش  يف مسجد الرَّ
ومجاعة: تويفِّ سنة )108ه�(. ُينظر: الطبقات الكربى البن سعد: 371-370/5، 501/7.

)8( ُينظر: جممع البيان: 61/1.
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َي��اِء إىِل َأْن َيْفَرَغ ِمَن الَقَضاِء َواحِلَس��اِب،  ْيِن: اْمتَِداَد الضِّ َوِقْي��َل َأَراَد بَِي��ْوِم الدِّ
َوَيْسَتِقرَّ َأْهُل ُكلِّ َداٍر فِْيَها)1(.

اَك َنْس��َتعهِنُي﴾ ال�َمْعنَى: َنْعُبُدَك َوال َنْعُبُد ِس��َواَك، َوَنْس��َتِعي�ُن  ��اَك َنْعُبُد وإهِيَّ ﴿إهِيَّ
��اَك َنْعُب��ُد﴾)3(: الِعَباَدُة َض���ْرٌب ِمَن  َك))(، َوَقْوُل��ُه: ﴿إهِيَّ بِ��َك، َواَل َنْس��َتِعي�ُن بَِغ��ْرِ
��ْكِر)4(، َوَغاَي��ٌة فِْي��ِه، أَلنَّ َمْعنَى الِعَباَدِة اخُلُض��وُع بَِأْعىل َمَراتِِب اخُلُش��وِع َمَع)5(  الشُّ
التَّْعظِي��ِم)6(، َوالَ ُيْس��َتَحقُّ إاِلَّ بُِأُص��وِل النَِّع��ِم الت��ي ِه��َي َأْص��ُل احَلَي��اِة َوالُق��ْدَرِة 
��اِد َوالَعْق��ِل، َوالَ َيْق��ِدُر َعَلْيِه َغْي���ُر اهللِ َتَعاىل،  ��ْهَوِة َوالنَّْف��َرِة َواإِلْدَراِك َواإِلجْيَ َوالشَّ
َفِلَذلِ��َك اْخَتصَّ ُس��ْبَحاَنُه)7( َوَتَع��اىل َبَأْن ُيْعَبَد)8(، َواَل َيْس��َتِحقُّ َبْعُضنَ��ا َعىَل َبْعِض 
��ْكِر، َوبُِحْس��ِن الطَّاَع��ِة لَِغْي�ِر اهللِ،  الِعَب��اَدَة، َك��َا َيْس��َتِحقُّ َبْعُضنَ��ا َعىل َبْع��ِض الشُّ

 

)1( ُينظر: جممع البيان: 61/1.
م املفعول عىل فعله، فهو أسلوب ِمن أساليب الَقرص يف  ))( وهذا االختصاص ُيفهم ِمن تقدُّ

. العربية، وهبذا تقترص العبودية واالستعانة عىل اهلل عزَّ وجلَّ
)3( سقطت كلمة )إيَّاك( ِمن النُّسخة )ذ(.

ة والربوبيَّة، وما شاكَل ذلك ِمن  كر فقط، بل هي إقرار بالعبوديَّ )4( ليست العبادة رضًبا ِمن الشُّ
اخلضوع هلل تعاىل. )اخلويلدّي(.

)5( سقطت كلمتي )اخلشوع مع( ِمن النُّسخة )ش(.
ليوسف،  وإخوته  يوسف  أيب  سجود  مثل  األغيار،  دخول  ِمن  مانًعا  ليس  التَّعريف  هذا   )6(
كذلك سجود املائكة آلدم، ولو وضع املصنِّف قيد: اعتقاد اخلاضع أنَّ املخضوع له ربُّه 
وخالقه وإهله وبيده أمره، لكان أتمَّ يف املطلب وأدق. وإذا أردنا التَّعليق عىل سجود األغيار، 
فلم يكن سجود يعقوب، وأوالده، واملائكة خضوًعا ملَِن سجدوا له، لكي ُنخرج هذا 
ا، بل كان هذا السجود طاعًة هلل تعاىل، وتعظيًا ملَِن  السجود ِمن كون املخضوع له ليس ربًّ

سجدوا أمامه. )اخلويلدّي(.
)7( يف النُّسخة )ذ(: )اهلل( بدالً من )سبحانه(.

)8( ُينظر: التبيان يف تفسر القرآن: 37-36/1.
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ِه)1( ))(. َوالَ َت�ْحُسُن الِعَباَدُة لَِغْرِ

اَك َنْس��َتعهِي�ُن﴾)3(: َنْطُلُب ال�َمُعوَنَة َع��ىَل ِعَباَدتَِك، َوَعىَل  َوَمْعنَ��ى َقْولِ��ِه: ﴿َوإهِيَّ
َها)4(. ُأُموِرَنا ُكلِّ

ُد. مَّ اَك َنْسَتِعي�ُن(، َأو: ُقْل: َيا حمَُ اَك َنْعُبُد َوإِيَّ )5(: َتْقِديُرُه )ُقوُلوا إِيَّ َقاَل الِكَساِئيُّ

، ألَنَّ اهللَ َتَعاىَل  يِن احلَقِّ َن��ا﴾: فِْيِه ُوُجوٌه: َأَحُدَها: َأنَّ َمْعنَ��اُه َثبِّْتنَا َعىَل الدِّ ﴿اْهدهِ
َقْد َهَدى اخلَْلَق ُكلَُّهم، إاِلَّ َأنَّ اإِلْنس��اَن َقْد َتِرُد َعَليِه ال�َخَواطُِر الَفاِس��َدُة، َفَيْحُس��ُن 
َأْن َيْس��أَل اهللَ َتَعاىَل َأْن ُيَثبَِّتُه َعىَل ِدْينِِه، َوهَيِْديِه إَِلْيِه، َوُيْعطِيِه ِزَياَداِت اهلَُدى، َكَا َقاَل 

يَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآَتاُهْم َتْقواُهْم﴾)6(. ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل: ﴿َوالَّذهِ

َوَثانِيَه��ا: َأنَّ ال�ِهَداَي��ُة ِه��َي الثَّ��َواُب، َوَمْعنَاُه: اْهِدَن��ا إىِل َطِريِق اجلَنَّ��ِة َثَواًبا َلنَا 
ا)7(. َوَتَوسُّ

)1( سقطت لفظة )لغره( ِمن النُّسخة )ش(.
))( ورد هذا التَّفسر بألفاظ قريبة يف جممع البيان: 63/1.

)3( أي نستعنُي بَك وحدك وال نستعني بسواك عىل مجيع أمورنا، ألنَّك وحدك القادر وغرك عاجز، 
وفاقد الشء ال ُيعطيه، فأنت املالك يف كلِّ األحوال ويف مجيع األمور ولكلِّ يشء. )اخلويلدّي(.

)4( ُينظر: التبيان يف تفسر القرآن: 37/1.
)5( شيخ القراءة والعربية، أبو احلسن عل بن حزة بن عبد اهلل بن هبمن بن فروز األسدّي، 
ليىل عرًضا،  ابن أيب  القرآن عىل  قرأ  فيه.  بالكسائي، لكساء أحرم  ب  امللقَّ الكويف،  موالهم 
ادق، واألعمش،  ث عن اإلمام جعفر الصَّ وعىل حزة، وعىل عيسى بن عمر املقرئ. وحدَّ
بع.  السَّ القراءات  إحدى  اشتهرت عنه، وصارت  قراءة  واختار  أرقم، ومجاعة.  بن  وسليم 
الكوفيَّة،  النَّحو  مدرسة  رأس  عىل  وصار  الفراهيدي،  أحد  بن  اخلليل  النَّحو  يف  وجالس 

وتويف سنة 189ه�. ُينظر: وفيات األعيان: 96/3)، وسر أعام النُّباء: 9/)13.
د: 17، وقد سقطت عبارة )وآتاهم تقواهم( ِمن النُّسخة )ذ(. )6( حممَّ

ل لنا(، ونظن )لنا(=   )7( يف النُّسخة )ش(: )ويوسل(، وهو ال يستقيم، ويف النُّسخة )ذ(: )وتوسُّ
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َقْوُلُه: ﴿ال�َحْمُد هللهِ َربيِّ اْلَعامَلهِنَي﴾: َربِّ اْهِدَنا لِ�َهَذا.

يِن))( احلَ��قِّ يف ُمس��َتْقَبِل َأْعاِرَنا، َك��ا َدَلْلَتنَا  نَ��ا َعىل الدِّ  َوَثالُِثه��ا)1(: َمْعنَ��اُه: ُدلَّ

ِء ال��ِذي َيُك��وُن َحاِص��ًا، َكَقْولِه)3(:  ْ َع��اُء بِال��شَّ َعَلْي��ِه يف ال���َايض، َوَي�ُج��وُز الدُّ
 

َعاَء ِعَباَدٌة، َوفِي��ِه إِْظَهاُر االْنِقَطاِع)5( إىِل  ﴾ )4(، َوَذلَِك َأنَّ الدُّ ﴿َربيِّ اْحُك��ْم بهِال�َح��قيِّ
اهللِ َتَعاىل)6(.

ُه ِكَتاُب اهللِ َتَعاىل، َوُهَو َمْرِويٌّ َعِن  يَم﴾ فِيِه ُوُجوٌه: ِقْيَل: إِنَّ اَط ال�ُمس��َتقهِ َ ﴿الصيِّ
. ، َوَعلٍّ النَّبيِّ

َوِقيَل: إِنَّه اإِلسَاُم، َعْن َجابٍِر)7(، َواْبِن َعبَّاٍس.

��ِد ْب��ِن  ��ُه ِدْي��ُن اهللِ ال��ِذي ال ُيْقَب��ُل ِم��َن الِعَب��اِد َغ��ُرُه، َع��ْن حُمَمَّ َوِقي��َل: إِنَّ
 

احلَنَفيَِّة)8(.

ياق. =زيدت فيها سهُوا، وما أثبتناه أوفق للسِّ
)1( سقطت كلمة )َوَثالُِثها:( ِمن النُّسخة )ش(.

))( يف النُّسخة )ذ(: )دين( ِمن دون )أل( التَّعريف.
)3( يف النُّسخة )ذ(: )لقوله(.

)4( األنبياء: )11.
)5( يف النُّسخة )ش(: )إظهار إىِل االنقطاع(، وأظنُّ حرف اجلرِّ )إىل( ِزْيَد سهًوا.

)6( ُينظر: جممع البيان: 64-63/1.
 7( هو جابر بن عبد اهلل األنصارّي، عريبٌّ مدينٌّ من بني اخلزرج، من أصحاب رسول اهلل(
وأمر املؤمنني، شهد بدًرا، منقطٌع إىل أهل البيت، تويفِّ سنة 78ه�. ُينظر: خاصة 

األقوال: 94.
د ابن أمر املؤمنني، من الطبقة األوىل من التابعني، ولد بعد وفاة رسول  )8( هو أبو القاسم حممَّ
ه )خولة بنت  اهلل، وتويفِّ سنة )81ه�(، وعمره مخٌس وستون سنة، غلبت عليه النسبة إىل أمِّ

جعفر احلنفيَّة(. للمزيد من التفاصيل: ُينظر: أعيان الشيعة: 70/14) رقم 9898.
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��ُة الَقاِئموَن))(َمَقاَمُه، وُه��َو امَلْرِويُّ يف   َواأَلئمَّ ��ُه ِديُن)1( النَّب��يِّ ابِ��ُع: إِنَّ َوالرَّ
َأْخَباِرَنا)3(.

اَط ُهَو الِذي َأَمَر اهللُ َتَعاىَل بِِه ِمَن  َ َواأَلْوَل�ى َح�ْمُل اآلَيِة َعىَل الُعُموِم، ألنَّ الرصِّ
التَّوِحيِد، َوالَعْدِل، َوِوالَيِة َمْن َأْوَجَب اهللُ َتَعاىَل َطاَعَتُه)4(.

اليِّنَي﴾  ��ْم َواَل الضَّ ��ْم َغ��رهِ ال�َمغُض��وبهِ َعَليههِ ي��َن َأنَعم��َت َعَليههِ اَط الَّذهِ َ ﴿صهِ
اَط ال�ُمْس��َتِقيَم َبي�ََّن َأنَّ َه��َذا)5( ِص�َراُط َمْن َأْنَعَم َعَلْيِهْم ِمَن  َ ال�َمْعنَى: َل�اَّ َذَكَر الرصِّ
احِلنَي، َوُهُم الِذي��َن َذَكَرُهُم اهللُ َتَعاَل�ى يِف  ��َهَداِء، َوالصَّ يِقنَي، َوالشُّ دِّ النَّبِيِّي�َن، َوالصِّ
يَن َأْنَعَم  ُسوَل َفُأْوَلئهَِك َمَع الَّذهِ ُسوَرِة النِّساِء، يِف َقولِِه َعزَّ َوَعَا: ﴿َوَمن ُيطهِعهِ اهللَ َوالرَّ

نَي﴾)6(. احلهِهِ َهَداءهِ َوالصَّ نَي َوالشُّ يقهِ ديِّ َن النَّبهِييِّنَي َوالصيِّ م مهِ اهللُ َعَلْيههِ

يَن ال�َخاصِّ  ْم﴾ ُهُم الَيُهوُد ِعنْ��َد َج�ِميِع ال�ُمَفسِّ َوَأَراَد ب�﴿ال�َمْغُض��وبهِ َعَليههِ
َرَدَة  نُْهُم اْلقهِ َب َعَلْيههِ َوَجَعَل مهِ )7(، َوَيُدلُّ َعَلْيِه َقُوُلُه َتَعاىل: ﴿َمن َلَعنَُه اهللُ َوَغضهِ َوالَعامِّ

يَر﴾)8(، َوَهُؤالِء ُهُم الَيُهوُد. َوال�َخنَازهِ

)1( سقطت كلمة )دين( ِمن النُّسخة )ذ(.
فع يدلُّ عىل أنه معطوف عىل دين، ال عىل النَّبي، ألنَّ )لفظة  ))( ورود )القائمون( يف حالة الرَّ

ة القائمون مرفوع(. النَّبي مضاف إليه جمرور، واألئمَّ
)3( ُينظريف مجلة هذه األقوال: التبيان يف تفسر القرآن: 1/)4، وجممع البيان: 66/1.

)4( ُينظر: جممع البيان: 1/)54-5.
)5( يف النُّسخة )ش(: )اْهِدنا( بدالً ِمن: )بي�َّن أن هذا(.

)6( النساء: 69.
)7( ُينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 185/1-188، وتفسر القرآن العظيم: 31/1، 

والنكت والعيون: 16/1.
)8( املائدة: 60.
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اليِّي���َن﴾ النََّص��اَرى)1( بَِدالََل��ِة َقْولِ��ِه َتَعاىَل: ﴿َواَل َتتَّبهُِع��وْا َأْهَواء  َوَأَراَد ب�﴿الضَّ
﴾))(، َوَهُؤالِء ُهُم  ��بهِيلهِ ن َقْبُل َوَأَضلُّوْا َكثهًِرا َوَضلُّوْا َعن َس��َواء السَّ َقْوٍم َقْد َضلُّوْا مهِ

النََّصاَرى.

اِر، َوَمْعنَى  اليِّنَي﴾ مَجِي��ُع الُكفَّ ْم َواَل الضَّ َوِقي��َل ال�ُمَراُد ب���: ﴿اْل�َمغُضوبهِ َعَليههِ
الَغَضِب ِمَن اهلل: ُهَو إَِراَدُة)3( إِْنَزاِل الِعَقاِب ال�ُمْسَتَحقِّ َل�ُهْم، َوَلْعنَتِِه َل�ُهْم، َوَبَراَءتِِه 

ِمنُْهْم)4(.

.)6( َهاُب َعِن احَلقِّ ْيِن: الذَّ َاُل يف الدِّ َاِل: اهلََاُك)5(، َوالضَّ َوَأْصُل الضَّ

ْن قهَِراَءةهِ  : )إذا ُكنَْت َخْلَف إهِماٍم، َوَفَرَغ مهِ َوَرَوى َج�ِمي��ُل)7( َعْن َأيِب َعْبِد اهللِ
: ال�َحْمُد هللهِ َربيِّ الَعاَل�مهِني(. ههِ ْن َخلفهِ ة ُقْل َأْنَت مهِ َ الَفاحتهِ

: )إذا َق��َرأَت الَفاحتهِ��َة   َوَرَوى َفِضي������ُل اْب��ُن َيَس����ار)8(َعْن َأيب َعْب����ِد اهللِ
)1( يف النُّسخة )ذ(: )هم النَّصارى(.

))( املائدة: 77.
)3( سقطت كلمة )إرادة( ِمن النُّسخة )ذ(.

)4( ُينظر: التِّبيان يف تفسر القرآن: 45/1، وجممع البيان: 71-70/1.
)5( ُينظر: لسان العرب، مادة )ضلل(: 393/11.

)6( ُينظر: التَّفسر الوسيط: 558/1.
جنادة،  أسائه  وِمن  130ه�(،  )ت  النََّساِئيُّ  َقُه  َوثَّ  . ُمِقلُّ  ، يٌّ َبرْصِ  . الشيباينُّ َة  ُمرَّ بن  مجيل   )7(

وجندب. ُينظر: تاريخ اإلسام: 388/3، وإكال هتذيب الكال: 41-339/3).
القدر،  جليل  عني،  ثقٌة   ، برصيٌّ صميم،  عريبٌّ  القاسم،  أبو  النهدي  يسار  بن  الفضيل   )8(
الصادق. وروى  أيام اإلمام  الصادق، ومات يف  الباقر واإلمام  روى عن اإلمام 
 الكش بسنده عن اإلمام الباقر، قال: كان أبو جعفر إذا دخَل عليه الفضيل بن يسار 
يقول: )بخ بخ برشيِّ امُلخبتني، مرحبًا بمن تأنُس به األرُض(، وكان أبو عبد اهلل إذا نظر 
أن=  جل  الرَّ ألحبُّ  وإينيِّ  أيب،  أصحاب  ن  مهِ فضياًل  )إنَّ  قال:  مقبًا  يسار  ابن  الفضيل  إىل 
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َربيِّ  هلل  ال�َحْم����ُد  َفُق�����ْل:  ����اَلةهِ  الصَّ يفهِ  َوَأْن��َت  قهَِراَءت�هَِه��ا  ����ْن  مهِ َوَفرْغ���������َت 
ي����ن()1(. الَعاَل�مهِ

=حُيبَّ أصحاَب أبيه(. ُينظر: رجال الكش: )/473 الرقم 380، خاصة األقوال: 8)). 
)اخلويلدّي(.

)1( ُينظر: جممع البيان: 1/)7، وسائل الشيعة: 68/6، بحار األنوار: )60/8.
مأموًما،  كان  إن  الفاحتة،  ِمن  اجلاعة  إم��ام  ف��راغ  بعد  العبارة  هذه  يقول  أن  وُيستحبُّ    
اة.  الصَّ باب   ،(61/7 الوثقى:  العروة  ُينظر:  منفرًدا.  كان  إن  نفسه،  فراغ  بعد  وكذلك 

)اخلويلدّي(.
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ُل اخَلاِم�ُس الَف�شْ

ِفـي َمْعَنى �ُشْوَرِة الإِْخاَل�ِس

ْيمهِ حهِ مْحَنهِ اْلرَّ بهِْسمهِ اهلل اْلرَّ

َمُد* مَلْ َيلهِْد َومَلْ ُيوَلْد* َومَلْ َيُكْن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌد﴾)1(. ﴿ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد * اهللُ الصَّ

��ٍد))( َأْن َيُقوَل لِ�َجِميِع  ال�َمْعنَ��ى: ﴿ُقْل﴾: َأْمٌر ِمَن اهلل َع��زَّ َوَجلَّ لِنَبِيِِّه حُمَمَّ
اخلَْلِق)3(: ُهَو اهللُ الِذي َت�ِحقُّ َلُه الِعَباَدُة.

)4(، َأي)5(: ال������ِذي  َوَمْعنَ��ى ﴿ُه�������َو﴾: ِكنَاَي��ٌة َع��ْن ِذْك��ِر اهلل َع��زَّ َوَج��لَّ
َوَذلِ�������َك  ���������اِج)6(؛  جَّ الزَّ َق��ْوُل  َوُه��َو  )اهللُ(،  ُه�������َو  نِْس��َبتِِه  َع��ْن   َس��َأْلُتْم 

)1( اإلخاص: 4-1.
د( ِمن النُّسخة )ذ(. ))( سقط لفظ )حممَّ

)3( يف النُّسخة )ش(: )املكلَّفني(.
مر علم ههنا  )4( ُينظر: جممع البيان: 485/10، ويرى العاَّمة الطباطبائّي أنَّ املراد هبذا الضَّ

. ُينظر: امليزان: 0)/361. بالغلبة، ألنَّ استعاله يغلب مع اهلل عزَّ وجلَّ
( غرضها التَّوكيد، ويبدو لنا أن املراد هنا  (، و)أي( تفيد التَّفسر، و)إنَّ )5( يف النُّسخة )ذ(: )إنَّ

م. تفسر ما تقدَّ
. املعنى الذي سألتم تبيني  اج: »وأما )ُهَو(، فإنا هو كناية عن ِذْكِر اهلل عزَّ وجلَّ جَّ )6( قاله الزَّ

نِْسَبته )ُهَو اهللُ(«. معاين القرآن وإعرابه: 377/5. 
اج النَّحوّي، كان ِمن  جَّ د بن السى بن سهل الزَّ اج هو: أبو إسحاق إبراهيم بن حممَّ جَّ والزَّ  
ين املتني، صنَّف كتاًبا يف معاين القرآن، وله كتاب األمال، وكتاب=  أهل العلم باألدب والدِّ
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))(: )ِصْف َلنَ��ا َربََّك لِنَْعِرَف��ُه( َفنََزَلْت:  اَع��ًة ِم��ْن ُقَرْي��ٍش َقاُلوا لِلنَّبِ��يِّ )1( مَجَ  ألَنَّ

وَرِة. َمُد﴾ إىِل آِخِر السُّ ﴿ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد* اهللُ الصَّ

��َك لِنَْعِرَفُه()4(،  )3(: )ِصْف َلنَا َربَّ َوِقْي��َل: إِنَّ مَجَاَعًة ِمَن الَيُهوِد َقاُل��وا لِلنَّبِيِّ
وَرُة، َفَتاَها َعَلْيِهْم)5(. َفنََزَلْت َهِذِه السُّ

اَر َنبَُّه��وا)6( َعْن آلِ�َهتِِهْم بَِحْرِف إَِش��اَرِة ال�ُمَش��اَهِد ال�ُمْدَرِك،  َوِقْي��َل: إِنَّ الُكفَّ
ُد إىِل إَِل�ِهَك  َفَقاُلوا: )َهِذِه آلِ�َهُتنَا ال�َمْحُسوَسُة ال�ُمْدَرَكُة بِاألَْبَصاِر، َفَأرِشْ َأْنَت َيا حُمَمَّ
وَرَة)7(،  الِذي َتْدُعو إَِلْيِه حتَّى َنَراُه َوُنْدِرَكُه، َواَل َنُشكُّ فِْيِه(، َفَأْنَزَل اهللُ َتَعاىَل َهِذِه السُّ

=ما فّس ِمن جامع املنطق، وكتاب االشتقاق، وكتاب الَعروض، وكتاب القوايف، وكتاب 
الفرق، وكتاب خلق اإلنسان، وكتاب خلق الفرس، وكتاب خمترص يف النحو، وكتاب فعلت 
وأفعلت، وكتاب ما ينرصف وما ال ينرصف، وكتاب رشح أبيات سيبويه، وكتاب النوادر، 
وكتاب األنواء، وغر ذلك. وأخذ األدب عن املربد وثعلب، رحهم اهلل تعاىل، وكان خيرط 
الزجاج، ثم تركه واشتغل باألدب، فنُسب إليه. تويف سنة )311ه�( ببغداد، وقد أناف عىل 

ثانني سنة.وفيات األعيان: 49/1–50.
)1( يف النُّسخة )ذ(: )أّن( من دون الم اجلر.

.:)( يف النُّسخة )ش((

.:)3( يف النُّسخة )ش(
)4( سقطت عبارة )لنعرفه( من النُّسخة )ش(.

)5( اختلفت كتب التفسر يف السائل ههنا، فقيل مجاعة من قريش، وقيل مجاعة من اليهود. فقد 
نقل عدد من أصحاب كتب التفسر أنَّ سبب نزول هذه اآلية: أنَّ مجاعة من قريش سألوا 
القرآن:  تفسر  يف  والربهان   ،449-448/( القمي:  تفسر  ُينظر:  السؤال.  هذا   النبّي
تفسر  يف  التبيان  ُينظر:  اليهود.  من  مجاعة  إىِل  السؤال  الطويس  يخ  الشَّ ونسب   .806/5

القرآن: 360/1. )اخلويلدّي(.
)6( يف النُّسخة )ش(: )ينهوا(.

)7( ُينظر: زبدة التفاسر: 554/7.
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ُد َل�ُهْم: ُه��َو اهللُ َأَحٌد(، َف�)ال�َهاُء( ُهنَ��ا))( َتنْبِيٌه َعىل)3( َمْعنًى  َفَقاَل: )ُق��ْل)1( َيا ُم�َحمَّ
، َبْل ُهَو  َثابٍِت، َو)الَواُو( إَِش��اَرٌة إىِل الَغاِئِب َعْن إِْدَراِك األَْبَصاِر، َوَل�ْمِس ال�َحَواسِّ
ُمْدِرُك األَْبَصاِر)4(، َوُمْبِدُع)5( ال�َح��َواسِّ املْحُجوِب َعِن األْوَهاِم َواألْطَراِف، َوُهَو 

.)6(املْرِويُّ َعْن َأِمِر املؤِمننَي

َحاَطةهِ  يَّتهِههِ َواإلهِ ي اْحَتَجَب َع��ْن إهِْدَراكهِ َماههِ َوَقاَل الَباِق��ُر : )َمْعنَاُه املْعُبوُد الذهِ
.)7() يَّتهِههِ بهَِكْيفهِ

َوَمْعنَى ﴿َأَحٌد﴾: َواِحٌد)8(، َوِقْيَل: األَحُد: الِذي ال َش�ِريَك َلُه َواَل َنظِر)9(.

ٌء، َعْن اْبِن َعبَّاٍس)10(. َوِقْيَل: َمْعنَاُه الِذي َلْيَس َكِمْثِلِه يِشْ

َوِقْيَل: األََحُد: الَفْرُد ال�ُمنَْفِرُد يِف ِصَفاتِِه)11(.

َوِقْيَل: يِف اإِلهليَِّة َوالِقَدِم))1(.

)1( سقط الفعل )قل( ِمن النُّسخة )ذ(.
))( يف النُّسخة )ش(: )هاء(.

واب ما أثبتناه. )3( يف النُّسخة )ش(: )عىل عن(، ويف النُّسخة )ذ(: )عن( بدالً ِمن )عىل(، والصَّ
)4( يف النُّسخة )ذ(: )هذا إشارة إىِل املشاهد للحواس( بداًل ِمن: )َبْل ُهَو ُمْدِرُك اأَلْبَصاِر(.

)5( يف النُّسخة )ذ(: )مبتدع(.
)6( ُينظر: التوحيد: 89.

)7( ُينظر: جممع البيان: 486-485/10.
حاح، مادة )أحد(: )/440. )8( ُينظر: الصِّ

)9( ُينظر: التِّبيان يف تفسر القرآن: 410/10.
)10( ُينظر: جممع البيان: 485/10.

)11( ُينظر: التِّبيان يف تفسر القرآن: 410/10.

))1( ُينظر: التِّبيان يف تفسر القرآن: 410/10.
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َوِقْي��َل: َمْعنَ��اُه َواِحٌد)1( يِف ِصَف��اِت َذاتِِه، َأي الَ ُيَش��اِرُكُه يِف ُوُج��وِب ُوُجوِدِه 
��ُب َأْن َيُكوَن َقاِدًرا َعالِ�ًا َحيًّا َواِحًدا يِف َأْفَعالِِه، أَلنَّ َأْفَعاَلُه  ُه جَيِ َوِصَفاتِ��ِه َأَحٌد))(، َفإِنَّ
ٍر)3(، َفاْخَتصَّ بِالوْح��ِدِة ِمْن َهَذا  َها إِْحَس��اٌن، َوَل���ْم َيْفَعْلَها لِنَْفٍع َواَل لَِدْف��ِع رَضَ ُكلَّ

الَوْجِه، َواَل ُيَشاِرُكُه فِْيِه ِسَواُه.

ُه الَقاِدُر َعىَل ُأُصوِل  ُه)4( الَ َيْسَتِحقُّ الِعَباَدَة ِسَواُه، أَلنَّ َوِقْيَل: َمْعنَى ﴿َأَحٌد﴾: إِنَّ
�ا ال َتُك��وُن النِّْعَمُة نِْعَمًة إاِلَّ هِبَا، َوالَ َيْقِدُر  ��ْهَوِة ِم�مَّ النَِّعِم ِمَن ال�َحَياِة َوالُقْدَرِة َوالشَّ
َعىل َش���ْيٍء ِمْن َذلَِك َغْي�ُرُه، َفُهَو َأَحٌد ِمْن)5( َهِذِه الُوُجوِه، َوإِنَّا َقاَل: )َأَحٌد(، َوَل�ْم 
ا )اأَلَحُد(  َيُقْل: )َواِحٌد(؛ ألنَّ )الَواِحَد( َيْدُخُل)6( يف احِلَساِب، َوُيَضمُّ إَِلْيِه آَخُر، َوَأمَّ
وُز َأْن جُيَعَل لِلَواِحِد  ُأ)7(، َوال َينَْقِسُم يف َذاتِِه َوال يف)8( ِصَفاتِِه، َوجَيُ َفُهَو الِذي ال َيَتَجزَّ
َثانًِي��ا، َواَل جَيُوُز َأْن جُيَْعَل لأَِلَحِد َثانًِيا، َوِقْي��َل: األََحُد َوالَواِحُد بَِمْعنًى َواِحٍد، َوُهَو 

ُد)9(. املنَْفِرُد املَتَوحِّ

َو)التَّْوِحْيُد(: االْنِفَراُد بِالَوْحَدِة، َوالَواِحُد)10( ال�ُمَغاِيُر)11( الِذي اَل َيتَِّحُد بَِش�ْيٍء.

)1( سقطت كلمة )واحد( ِمن النُّسخة )ذ(.
))( ُينظر: التِّبيان يف تفسر القرآن: 410/10.

)3( يف النُّسخة )ش(: )ومل يفعلها إالَّ لنفٍع َأو لدفع رضر(، ومعناه ال يستقيم.
.) )4( يف النُّسخة )ش(: )أنَّ

)5( يف النُّسخة )ش(: )واحد يف(.
)6( يف النُّسخة )ش(: )يكون(.
)7( معناه البسيط، غر املركَّب.

)8( سقط )وال يف( ِمن النُّسخة )ش(.
د( ِمن النُّسخة )ذ(. )9( سقط )املتوحِّ

)10( يف النُّسخة )ذ(: )الواحدة(.
)11( يف النُّسخة )ذ(: )املتغر(.
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َوِم��ْن َثمَّ َقاُل��وا: إِنَّ الَعَدَد ُيْبنَى ِم��َن الَواِحِد، َوَلْيَس الَواِحُد ُيْبنَ��ى ِمَن الَعَدِد، 
)1( الَع��َدَد اَل َيَقُع َع��ىَل الَواِحِد، َبْل َيَقُع َع��ىَل االْثنَْي�ِن، َفَمْعنَى َق��ْوِل اهلل َتَعاىَل:   ألَنَّ

﴿َأَح��ٌد﴾))( َأي: ال�َمْعُب��وُد الِذي ال َينَاُلُه ال�َخْلُق، َعْن إِْدَراِك��ِه َواإِلَحاَطِة بَِكْيَفيَّتِِه، 
َفْرٌد بِاإِلَل�ِهيَِّة، ُمَتَعاٍل َعْن ِصَفاِت َخْلِقِه.

ي َل�ْم َيَزْل، َواَل َيَزال()3(،  ائهُِم الذهِ َمُد: الدَّ َمُد﴾: َقاَل الَباِقُر: )الصَّ ﴿اهللُ الصَّ
َم����ُد(: الِذي اَل َجْوَف َلُه)4(. َوِقْيَل: )الصَّ

َمُد: الِذي اَل َيأُكُل، َواَل َيْش�َرُب)5(. َوِقْيَل: الصَّ

��ييُِّد ال�ُمَطاُع  َمُد: السَّ َم��ُد الِذي اَل َينَاُم، َوَق��اَل الَباِقُر: )الصَّ َوِقْي������َل: الصَّ
ٌر َوَناٍه()6(. ي َلْيَس َفْوَقُه آمهِ الذهِ

ِه)7(. َمُد( الَقاِئُم بِنَْفِسِه، الَغنِيُّ َعْن َغْرِ ُد ْبُن احلَنَِفيَِّة: )الصَّ َوَقال ُم�َحمَّ

َمُد( ال�ُمَتَعاِل َعِن الَكْوِن َوالَفَساِد)8(. َوَقاَل َغْي�ُرُه: )الصَّ

َمُد: الِذي الَ ُيوَصُف)10( بِالنََّظاِئِر. َوِقْيَل:)9( الصَّ
)1( يف النُّسخة )ذ(: )وألن(.

))( يف النُّسخة )ش(: )قوله: اهلل َأحد( بدالً ِمن )فمعنى قول اهلل تعاىل: َأحد(.
قائق وبحر الغرائب: 511. )3( ُينظر: تفسر غريب القرآن: 507، وتفسر كنز الدَّ

قائق وبحر الغرائب: 511. )4( ُينظر: تفسر كنز الدَّ
)5( ُينظر: املصدر نفسه.

)6( ُينظر: تفسر غريب القرآن: 507، والتَّفسر الوسيط: 4)/443.
قائق وبحر الغرائب: 511. )7( ُينظر: تفسر كنز الدَّ

)8( ُينظر: املصدر نفسه.
َمُد: ال�ُمَتَعاِل َعِن الَكْوِن َوالَفَساِد، َوِقْيَل:( ِمن النُّسخة )ش(. )9( سقطت عبارة )الصَّ

)10( يف النُّسخة )ش(: )الذي يوصف(.
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ْيَك  ي اَل َشهِ َمُد: الذهِ َمِد، َفَقاَل: )الصَّ َوُس��ِئَل َعل�يُّ ْبُن ال�ُحَس��ي�ِن َعِن الصَّ
ٌء()1(. ٍء، َواَل َيعزُب َعنُْه يَشْ ْفُظ يَشْ َلُه، َواَل َيؤُوُدُه حهِ

َمُد( ال��ِذي إَِذا َأَراَد َش��ْيًئا َأْن َيُق��وَل َلُه: ُكْن  ))(: )الصَّ َوَق��اَل َزْي��ُد ْبُن َع��لٍّ
َفَيُكوُن)3(.

 ، َد بِالَوْحَدِة بِ��َا ِضدٍّ َز َوَتَف��رَّ ٍء، َفَتَع��زَّ َم��ُد: ال��ِذي َأْب��َدَع ُكلَّ يَشْ َوِقْي��َل: الصَّ
 

)4(، َوالَ ِمْثٍل، َوالَ َنظِي�ٍر)5(. َواَل َشْكٍل، َواَل نِدٍّ

ِة َكَتُبوا  اِدُق َعْن َأبِْيِه الَباِق��ِر: إِنَّ َأْهَل الَبرْصَ َثنِي الصَّ َوَقاَل َوَه��ُب: َحدَّ
ْح�َمنهِ  ُلُه)6(: )بهِْسمهِ اهللهِ الرَّ َمِد، َفَكَتَب إَِلْيِهْم ِكَتاًبا َأوَّ  َيْسَأُلوَنُه َعِن الصَّ إىِِل احلَُسنْيِ
، َواَل َتَتَكلَُّموا)7( فهِْيههِ  ، َوالَ ُت�َجادهُِلوا فهِْي��ههِ ا َبْعُد: َف��اَل َت�ُخوُضوا يف الُقْرآنهِ . َأمَّ ْي��مهِ حهِ الرَّ
ْلٍم  ي َرُس��وَل اهللهِ َيُقوُل: َمْن َق��اَل يفهِ الُقْرآنهِ بهَِغْرهِ عهِ ْعُت َجديِّ ْلٍم، َفَقْد َس��مهِ بهَِغْي�رهِ عهِ
َمَد َفَق��اَل)9(: ﴿َل�ْم َيلهِْد َوَل�ْم  )8( الصَّ َ . َوإهِنَّ اهللَ َتَعاَل�ى َفرسَّ َن النَّ��ارهِ ْء َمْقَع��َدُه مهِ َفْلَيَتَب��وَّ

قائق وبحر الغرائب: 511. )1( ُينظر: تفسر كنز الدَّ
))( هو زيد ابن اإلمام عّل بن احلسني، ولد سنة )66ه�(، واسُتشهد سنة )1)1ه�(، كان 
ة اهلداة، فقد احتذى مثال آبائه الطاهرين يف كثرة العبادة  له املثل األعىل يف الفضائل بعد األئمَّ
م. اق املقرَّ ق عبد الرزَّ ة املحقِّ ر. للمزيد ُينظر: كتاب )زيد الشهيد( للحجَّ واالستغفار والتفكُّ

غريب  تفسر  يف  وردت  التي  واملعاين   ،51( الغرائب:  وبحر  قائق  الدَّ كنز  تفسر  ُينظر:   )3(
القرآن املنسوب إىِل زيد بن عل ليس هذا منها. ُينظر: تفسر غريب القرآن: 507.

)4( سقطت عبارة )وال ند( ِمن النُّسخة )ش(.
قائق وبحر الغرائب: )51. )5( ُينظر: تفسر كنز الدَّ

)6( سقطت عبارة )كتاًبا يف أوله( ِمن النُّسخة )ذ(.
)7( يف النسخة )ش(: )تكلموا( بتاء واحدة.

)8( يف النسخة )ذ(: )قرن(.
)9( سقط )فقال( من النُّسخة )ذ(.
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ُيوَلْد*َوَل�ْم َيُكْن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌد﴾()1( ))(.

َن  َس��ُة َأْح��ُرٍف، ُكلُّ َحْرٍف َيدلُّ َع��ىَل َمْعنًى مهِ َمدهِ َخْ َوَق��اَل الَباِقُر: )يفهِ الصَّ
اُد(  ، َو)الصَّ يَّةهِ َل�ههِ ُه اَل إهَِلَه إهِالَّ ُهَو، َو)الاَلُم( َدلهِْيٌل َعىَل اإلهِ ، ف�)األَلهُِف( َيدلُّ َعىَل َأنَّ امَلَعاينهِ
ه ال�َملهُِك ال�َحقُّ ال�ُمبهِي�ُن،  ، َوَأنَّ ْيُم()3( َدلهِْيٌل َعىل ُمْلكهِههِ ه ُسْبَحاَنُه َصادهٌِق، َو)ال�مهِ َعىَل َأنَّ
ُه )َدائهٌِم  ، َوَأنَّ اُل( َدلهِْيٌل َع��ىَل َدَوامهِ ُمْلكهِههِ َل���ْم َي��َزْل، َوال َيَزاُل، َوال َيُزوُل ُمْلُك��ُه، َو)الدَّ

.)4() َوالهِ َتَعاىَل( َعنهِ الَكْونهِ َوالزَّ

﴿مَلْ َيلهِْد َومَلْ ُيوَلْد﴾ ال�َمْعنَى: )مَلْ َيِلْد( َفَيُكوُن َمْوُروًثا َهالًِكا، َو)مَلْ ُيوَلْد( َفَيُكوُن 
إَِل�ًها ُمَشاِرًكا)5(.

َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: »مَلْ َيِلْد َفَيُكوُن َوالًِدا، َوَل�ْم ُيوَلْد َفَيُكوُن َوَلًدا«)6(.

 َوِقْي��َل: مَلْ َيِل��ْد َوَل��ًدا َي��ِرُث َعنْ��ُه)7( ُمْلَك��ُه، َوَل���ْم ُيْوَل��ْد َفَيُك��وُن َق��ْد َوَرَث 

)1( التوحيد: 91، والوايف: 366/1.
مد( املذكورة آنًفا وردت مجيعها يف التَّفسر الوسيط: 4)/444-435،  ))( معاين كلمة )الصَّ
إليه،  غُره  حيتاج  ما  حتت  تقع  مجيعها  املعاين  هذه  أن  ويبدو   ،487/10 البيان:   وجممع 

وال حيتاج هو إىِل غره.
)3( سقطت عبارة )َعىَل َأنَّه ُسْبَحاَنُه َصاِدٌق، َوال�ِمْيُم( ِمن النُّسخة )ذ(.

 ،عن الباقر ،4( ُينظر: التوحيد: )9، رقم6، عن وهب بن وهب القريش، عن الصادِق(
واحلديث ورَد يف املتن باختصار.
)5( ُينظر: جممع البيان: 489/10.

)6( جممع البيان: 489/10.
ُولِد عيسى،  ُيوَلد( كا  َيِلد( كا ولدت مريم، )ومل  أنَّه قال: )مل  ابن عبَّاس  روى عطاء عن   

ُينظر: التَّفسر الوسيط: 4)/445.
)7( يف نسخة )ش(: )عىل(.
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ِه)1(. ال�ُمْلَك َعْن َغْرِ

َوِقْيَل: مَلْ َيِلْد َفَيدلُّ َعىَل َحاَجتِِه، َفإِنَّ اإِلْنَس��اَن َيْش��َتِهي الَوَلَد، حِلَاَجتِِه إَِلْيِه، َومَلْ 
ُيوَل��ْد َفَيدلُّ َعىَل ُحُدوثِِه، َوَذلَِك ِمْن ِصَفاِت األَْجَس��اِم، َوفِْي��ِه َردٌّ َعىَل الَيُهوِد َحْيُث 

َقاُلوا: ُعَزْيُر اْبُن اهلل، والنََّصاَرى))(: ال�َمِسيُح اْبُن اهلل، َوإِنَّ ال�َماِئَكَة َبنَاُت اهلل)3(.

﴿َومَلْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌد﴾ ال�َمْعنَى: )ُكُفًوا( َأي: َعِدْيًا َوَنظًِرا َومُمَاثًِا ُيَاثُِلُه)4(.

َويف َهَذا َردٌّ َعىَل َمْن َأْثَبَت َلُه َمَثًا يف الِقَدِم، َوَغرَها ِمْن ِصَفاتِِه.

َوِقْي��َل: َمْعنَ��ى )ُكُفًوا(: َأي َصاِحَبًة َوَزْوَج��ًة)5( َفَيِلُد؛ ألَنَّ الَوَل��َد َيُكوُن)6( ِمَن 
وَجَة َتُكوُن ُكْفًوا لَِزْوِجَها. وَجِة، َفَكنَّى َعنَْها بِالُكْفِو؛ ألَنَّ الزَّ الزَّ

)7( اهللَ َتَعاىَل َبي�َّ��َن التَّوِحيَد بَِقْولِ��ِه: )َأَحٌد(، وَبنيََّ الَع��ْدَل بَِقولِِه)8(:  َوِقْي��َل: إِنَّ
َمُد، َوَبي�ََّن َما َيْس��َتِحيُل َعَلْيِه ِمَن الَوالِ��ِد َوالَوَلِد، بَِقْولِِه: ﴿مَلْ َيلهِْد َومَلْ ُيوَلْد﴾)9(،  الصَّ
َف��اِت بَِقْولِ��ِه: ﴿َومَلْ َيُكن لَّ��ُه ُكُفًوا َأَح��ٌد﴾ َوفِيِه  ��وُز َعَليِه ِم��َن الصِّ َوَبي�َّ��َن َم��ا اَل جَيُ

 

��ه َتَعاىَل َلْيَس بِِجْس��ٍم، َواَل َع��َرٍض، َواَل َجْوَه��ٍر، َواَل ُه��َو يِف َمَكاٍن   َداَلَل��ٌة َع��ىَل َأنَّ

)1( جممع البيان: 489/10.
اليهود، أي: الكام بمعنى: وعىل املسيح حيث قالوا:..،  ))( لفظ املسيح معطوف عىل لفظ 

وقد أغنى العطف عن إعادة ِذكر العامل.
)3( ُينظر: جممع البيان: 489/10.

)4( ُينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 4)/694، والتَّفسر الوسيط: 4)/445.
)5( ُينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 4)/694.

)6( سقط الفعل )يكون( ِمن النُّسخة )ذ(.
)7( يف نسخة )ش(: )ألن(، بام التَّعليل.

)8( سقطت عبارة )بَِقولِِه( ِمن النُّسخة )ذ(.
)9( سقطت عبارة )بَِقْولِِه: ﴿ملَْ َيلهِْد َوملَْ ُيوَلْد﴾( ِمن النُّسخة )ذ(.
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��ه َكاَن َيِقُف ِعنْ��َد آِخِر)1( ُكلِّ آَي��ٍة ِمْن َهِذِه   َأنَّ َواَل ِجَه��ٍة، َوُرِوَي َع��ِن النَّبِيِّ
وَرِة. السُّ

َوَرَوى الُفَضيُل ْبُن َيَسار َقاْل: َأَمَريِن َأُبو َجْعَفٍر: َأْقَرُأ: ﴿ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد﴾، 
َفَأُقوُل إَِذا َفِرْغُت ِمْن ِقَراَءهِتَا: )َكَذلهَِك اهللُ َريب( َثَاًثا))(.

َوجَيِ��ُب اإِلْع��َراُب َوالتَّْش��ِديُد فِْيَه��ا َويِف الَفاتِ�َح��ِة، َوإِْخ��َراُج احلُ��ُروِف ِم��ْن 
 

خَمَاِرِجَها)3( )4(.

وَرِة َعْن َسّاٍر)6(، َواْبِن اجُلنَيِد)7(. َوُرِوَي َعَدُم ُوُجوِب)5( السُّ

)1( سقطت كلمة )آخر( ِمن النُّسخة )ذ(.
))( منفرًدا َأو إماًما، وأما املأموم فا دليل عىل استحبابه، نعم جيوز له أن يأيت هبا برجاء، وكذلك 

ًة َأو ثاًثا. يف )كذلك اهلل ريب( يقوهلا مرَّ
تني، َأو ثاث،  ة، َأو مرَّ ( مرَّ ويستحبُّ أن يقول املصلِّ بعد قراءة اإلخاص: )كذلَك اهللُ ريبِّ  
اة: 61/7). وال يصحُّ  نا( ثاًثا. ُينظر: العروة الوثقى، باب الصَّ َأو يقول: )كذلَك اهللُ ربُّ

ليل. )اخلويلدّي(. هذا احلكم يف اجلاعة لعدم ثبوت الدَّ
علم  يف  املذكور  هو  ما  عىل  آخر  خمرٍج  عن  إخراجه  يصحُّ  وال  خمرًجا،  حرف  لكل  فإن   )3(

التَّجويد. )اخلويلدّي(.
)4( ُينظر: رشح تبرصة املتعلِّمني: )/17. واملقصود جتنُّب اللحن بنوعيه: اجلل، واخلفي. 

)5( سقطت عبارة )َوُرِوَي َعَدُم ُوُجوِب( ِمن النُّسخة )ذ(.
ة(: 69. )6( ُينظر رأيُه يف: املراسم يف الفقه اإلمامّي )املراسم العلويَّ

بسّار،  ب  امللقَّ يعىل،  أبو  الطربستايّن،  الديلمّي  العزيز  عبد  بن  حزة  هو:  الديلمّي  وسّار   
ة  العلويَّ الفقه، و)املراسم  َأو ساالر: فقيه إمامّي، سكن بغداد، له )األبواب والفصول( يف 
ُينظر:  تربيز(، سنة )463ه�(.  قرى  )ِمن  قرية خسو شاه  ة(، ومات يف  النَّبويَّ األحكام  يف 

األعام: )/78). 
)7( مل نعثر عىل رأيه يف املصادر التي بني أيدينا.

جيِّد= اإلماميَّة،  شيخ  كان  اإلسكايّف،  الكاتب  عّل  أبو  أحد،  بن  د  حممَّ هو:  اجلنيد  وابن    
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.)(( َوَكِرَه امُلْرَتَض الَلْحَن يف الِقَراَءِة)1(، َوُهَو َجِلٌّ َوَخِفيٌّ

تِيِل)3(، َأو احَلْدِر)4(. َوالِقَراَءُة بِالرَّ

ْمَزَمُة)6( ِمْن َمَعاِئِب الِقَراَءِة. َواهلَْدُر)5(، َوالزَّ

إنَّه كان يرى  الطويّس:  الشيخ  القْدر، صنَّف فأكثر. قال عنه  ثقٌة جليل  =التصنيف حسنُُه، 
الطويّس:  للشيخ  الفهرست،  ُينظر:  عليها.  ل  يعوَّ ومل  كتبه،  لذلك  َكت  فُرِ بالقياس،  القول 

09)، خاصة األقوال: 45).
)1( ُينظر: الينابيع الفقهيَّة: 8)/919، عن )مسائل ابن طي: مسألة 107(.

فية  ))( اللَّحن عىل رضبني: حلن جّل، وحلن خفّي، واللحن اجلّل: هو اخلطأ يف احلركات الرصَّ
ي جليًّا، ملعرفته ِمن ِقَبل أغلب النَّاس، والسيا َمن يتقن العربيَّة. والنَّحوية، وُسمِّ

وأحكامها،  وصفاهتا  األصوات  خمارج  ِمن  التِّاوة  أحكام  يف  اخلطأ  هو  اخلفي:  واللحن   
ي خفيًّا؛ ألنه ال ُيعرف إالَّ ِمن ِقَبل املختصِّ َأو َمن جُييد التِّاوة والتَّجويد.  وُسمِّ

تيل يف قوله تعاىل: ﴿َوَرتيِّلهِ اْلُقْرآَن َتْرتهِيال﴾  )3( عندما ُسئل اإلمام عل عن تفسر كلمة الرَّ
ُينظر: اإلتقان يف علوم   .) الوقوفهِ تيُل تويد احلروفهِ ومعرفة  ل: 4[، قال: )الرَّ ]املزمِّ

القرآن: 1/)8). 
يعة  )4( يف النُّسخة )ش(: )بالرتيل وتبيني احلروف باحلدر(، وُيقصد ب�)احلدر(: القراءة السَّ

مع مراعاة أحكام التِّاوة.
َر  َهدَّ َوَكَذلَِك  َهواِدُر،  وإِبل  َحنَْجَرتِِه،  يِف  اْلَبِعِر  َصْوِت  ُد  َتَردُّ »ال�َهِديُر:  منظور:  ابن  قال   )5(
َذلَِك  َوَراَء  َوَلْيَس  لُِّب  وجُيَ َيِصيُح  ُجِل  لِلرَّ َمَثًا  ُب  ُيرْضَ الُعنَِّة،  يِف  ِر  كامُلَهدِّ امْلََثِل:  َويِف  هَتِْديًرا. 
ُعْقَبَة  ْبُن  اْلَولِيُد  َقاَل  ُر،  هُيَدِّ َوُهَو  اِب،  ِمَن الرضِّ َوُيْمنَُع  احْلَظَِرِة  حُيَْبُس يِف  ِذي  الَّ َكاْلَبِعِر  ٌء  يَشْ

خُيَاطُِب ُمَعاِوَيَة:
��ِدِم امُل��َع��نَّ��ى ْه��َر ك��ال��سَّ َت���ِري���ُمَق��َط��ْع��َت ال��دَّ َف�����َا  ِدَم����ْش����َق  يِف  ُر  �������دِّ هُتَ

إِذا  وهَدَل  اْلُغَاُم  َهَدَر  األَصمعي:  وَهِديًا.  َهِديًرا  وهَيِْدُل  هَيِْدُر  وَهَدَل  اِئُر  الطَّ وَهَدَر   ...  
َمْيَدِع: َهَدَر اْلُغَاُم إِذا َأراَغ الكاَم َوُهَو َصِغٌر«. لسان العرب: 58/5). َت. َقاَل َأبو السَّ َصوَّ
مزمة يف اللغة: الكام الذي ال ُيفهم. ُينظر مجهرة اللغة، مادة )زمزم(: 01/1). وُتطلق  )6( الزَّ
يف  فة  الشَّ واَل  اللِّساَن  تستعمل  ال  ُصموت  وهم  األكل  عند  الكاَم  املجوس  »تكلُّف  عىل 
كتاب=  َبعٍض«.  كام  بعُضهم  فَيعرف  َخياشيمها  يف  تديره  منه  صوٌت  هو  وإنَّا  َكامها، 
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)3( َق��وٌل بِاجَلَواِز َضِعي��ٌف)4(. َواجَلْهُر  ��ْبِع))(، َوبِالَعْشِ َوجَتِ��ُب)1( الِق��َراَءُة بِالسَّ
َلتي امَلْغِرِب َوالِعَش��اِء)5(، َواإلْخَفاُت يِف الَباِقي)6(، َواالْمَرأُة  ْبِح، َوَأوَّ ُجِل يِف الصُّ للرَّ

ٌة، َواإلْخَفاُت هَلَا َأْوىل)7(، َوَكَذا اخُلنَْثى. خُمَرَّ

َواإِلْخَفاُء)8( َمْرَتَبٌة َواِحَدٌة، َوال�َجْهُر اْثنََتاِن.

يعة التي ال ُتفهم، ويقرأه هبا الشخص وهو  =األفعال: )/111. ويف القراءة: القراءة السَّ
مطبٌق فمه. ُينظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه: 63/6)، وصفحات يف علوم القراءات: 

 .195-194
)1( يف النُّسخة )ش(: )وجيب(.

دون  ِمن   ة األئمَّ بزمن  مشهورة  كانت  إذا  القراءة  جتوز  أنَّه  إىِل  الفقهاء  جلُّ  ذهب   )((
بع َأو العش. واملقصود ِمن القراءة هو أنَّ بعض الكلات اخُتلف يف كيفيَّة  اختصاصها بالسَّ
م وبسكوهنا  قراءهتا ِمن حيث احلركات وبعض احلروف، مثل )كفًوا(، فالفاء مثًا تقرأ بالضَّ

مع اهلمزة، مثل: )ُكُفًؤا(، و)ُكْفًؤا(.
بع وإن كان األقوى  السَّ القراءات  القراءة بإحدى  قال السيِّد اخلوئي: »األحوط األَْوىل   
ة«. منهاج الصاحلني:  جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة يف زمان األئمَّ

.616/1
بإحدى  تكون  أن  ينبغي  القراءة  أنَّ  وذكر  العش،  والقراءات  بع  السَّ القراءات  هبا  قصَد   )3(
فه.  اة، إالَّ أنَّ املؤلِّف ضعَّ زها يف الصَّ ا القراءات العش فهناك َمن جيوِّ بع. أمَّ القراءات السَّ

)اخلويلدّي(.
)4( سقطت عبارة )َوبِالَعْشِ َقوٌل بِاجَلَواِز َضِعيٌف( ِمن النُّسخة )ش(.

َلتي الثاثية( بتقديم الِعشاء عىل  بح، وأوَّ )5( يف النُّسخة )ذ( )واجلهر للرجل يف الِعشاء والصُّ
كعتني األوىل والثانية ِمن صاة الِعشاء،  بح، وما أثبناه يف املتن أرجح، ألنه قيَّد اجلهر بالرَّ الصُّ

ال مجيعها كا تدلُّ عليه النُّسخة )ذ(.
)6( يف النُّسخة )ذ(: )البواقي(.

ة، واألْوىل هلا  ة ألْن ال َيسمع صوهتا األجنبّي، وكذلك اخلنثى، أي خمرَّ )7( لعلَّ وجه األولويَّ
اإلخفات. )اخلويلدّي(.

ق به أصل اللفظ، والقدر=  وت، وهو القَدر الذي يتحقَّ )8( وهو املرتبة األوىل ِمن إظهار الصَّ
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َوُرِوَي ُوُجوُب الُقنُوِت َواالْستِْحَباُب)1(.

ا، َولَِعَدِم  فَِها، َوَكْثَرِة اْس��تِْعَاهِلَ ��َوِر، لَِشَ ��ا َأْحَبْبنَا ِذْكَرَه��ا))( ُدْوَن َباِقي السُّ َوإِنَّ
َوِر. ْكَعَتي�ِن)3(، َوَكَراَهِة َغي�ِرَها ِمَن السُّ َكَراَهِة ِقَراَءتِ�َها يف الرَّ

ن منه أن ُيسمَع نفسه. =املتيقَّ
ق بساع  الصوت، وهو اإلعان واإلظهار، وحيقَّ ِمن إظهار  الثانية  املرتبة  واجلهر يكون يف   

الغر القريب. ُينظر: منتهى املطلب يف حتقيق املذهب: 88/5. )اخلويلدّي(.
)1( ذهب ابن بابويه إىل أنَّ القنوت سنَّة واجبة، من تركها عمًدا أعاد؛ لقوله تعاىل ﴿َوُقوُموْا 
لّلههِ َقانهِتهِيَن﴾ ]البقرة: 38)[، ولِما روَي عن وهب عن اإلمام الصادق قال: )القنوت في 
تر والعهِشاء والُعتمة والغداة، فمن ترك القنوت رغبًة عنه فال صالَة له(. )وسائل  الجمعة والوهِ

الشيعة: 898/4، الباب الثاني من أبواب القنوت، الحديث)(، وبه قال ابن أبي عقيل.
واألصل عدم الوجوب، فا ُيصار إىل خافه إالَّ بدليل، وألنَّ النبّي كان يقنُت تارًة وترَك   
ُأخرى، وهو دليل عىل عدم الوجوب، وأيًضا ما روَي عن اإلمام الصادق عندما سأله 
عبد الملك بن عمر عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: )ال قبله وال بعده(، وكذا في 
الصحيح عن اإلمام الرضا، قال: )قال أبو جعفر في القنوت: إن شئت فاقنت وإن 
قائًما، واألمر  الدعاء  ن وجوب  يتضمَّ باآليه ضعيف؛ ألنَّه  تقنت(، واحتجاجهم  شئت ال 
وجوب  على  ال  القنوت  حال  القيام  وجوب  على  دلَّ  وألنَّه  التكرار،  يقتضي  ال  المطلق 
ة. ُينظر: منتهى املطلب يف  القنوت. ورواية وهب محمولة على االستحباب جمًعا بين األدلَّ

حتقيق املذهب: 6/5)). )اخلويلدّي(.
مر هنا يعود عىل سورة اإلخاص. ))( الضَّ

بنََفٍس  وقراءهتا  اخلمس،  الفرائض  مجيع  يف  التَّوحيد  ترك  »ُيكره   :اخلوئي السيِّد  قال   )3(
كعتني األوليني، إالَّ التَّوحيد، فإنَّه ال بأس بقراءهتا يف كلٍّ  واحد، وقراءة واحدة يف كلتا الرَّ

كعة األوىل والثانية«. منهاج الصاحلني: 169/1. )اخلويلدّي(. ِمن الرَّ
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اِد�ُس ُل ال�شَّ الَف�شْ

ْكِر ِفـي َمْعَنى الذِّ

َوفِيِه َمَباِحُث:

الَبْحُث الأَوَّل

ُكوِع))( ْكِر ِفـي الرُّ ِفـي َمْعَنى الذِّ

ه())(. َ الَعظهِيمهِ وبهَِحْمدهِ َوُهَو )ُسْبحاَن َريبيِّ

َوِقْيَل: ِقَراَءُة الُقْرآِن)3(.

ع كذلك،  كبتني، ويف الشَّ )1( هو االنحناء بقصد اخلضوع قدر ما تصل أطراف األصابع إىِل الرُّ
َأو سهًوا. ويستدعي  به عمًدا  اة عند اإلخال  الصَّ وتبطُل  اة،  الصَّ أركان  ِمن  وهو ركن 
إاِلَّ إذا مل يستطع املصلِّ ذلك. وُيشرط فيها  كوع االنحناء إىِل أن يضع يديه عىل ركبتيه  الرُّ
ُينظر:  ه.  مستقرِّ إىِل  عضو  كل  يرجع  حتَّى  كون  السُّ وهي  الواجب،  كر  الذِّ بقدر  الطمأنينة 
عية  اة: 68/1، وحترير األحكام الشَّ رشائع اإلسام يف مسائل احلال واحلرام، كتاب الصَّ

اة: 50/1). )اخلويلدّي(. عىل مذهب اإلماميَّة، باب الصَّ
))( ُينظر: رشح تبرصة املتعلِّمني: )/)4. 

كوع، ولكن عبارة: )ُسبحاَن ريبِّ العظيم وبحمده( أكثرها  ة أقواٌل ُأخر فيا ُيقال عند الرُّ )3( ثمَّ
اة. )اخلويلدّي(. ائر احلاوي لتحرير الفتاوي: 5/1))، كتاب الصَّ شهرًة وذيوًعا. ُينظر: السَّ
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َمْعنَى )ُسْبَحاَن(: َتنِْزهًيا لَِريبِّ ِمَن النََّقاِئِص، َوِمْن ِصَفاِت امَلْخُلوِقنَي)1(

َوِقْيَل: َتنِْزهًيا َلُه َعاَّ اَل جَيُوُز إِْطَاُقُه َعَلْيِه.

ِه. َوِقْيَل: َتنِْزهًيا َلُه ِمْن إِْطَاِق اْسِمِه َعىَل َغْرِ

َوِقْيَل: َتنِْزهًيا َلُه َعْن ِذْكرِه إاِلَّ َعىَل َوْجِه التَّْعظِيِم))(.

ِة. َم يِف الَفاحِتَ ّب( َقْد َتَقدَّ َوَمْعنَى )الرَّ

ُه الَقاِدُر الَعالِ�ُم الِذي  )الَعظهِيم()3(: َمْعنَاُه َأنَّ ُكلَّ َش�ْيٍء ِسَواُه َيْقُص�ُر َعنُْه)4(، فِإِنَّ
ٌء. ٌء، َواَل خَيَْفى َعَلْيِه يَشْ اَل ُيَساِويِه يَشْ

َوِقْيَل: )الَعظِيُم(: الِذي اَل ُت�ِحيُط بُِكنِْهِه الُعُقوُل.

َوِقْيَل: )الَعظِيُم(: الِذي اْنَتَفْت َعنُْه ِصَفاُت النَّْقِص.

َوِقْيَل: َمْن َحَصَلْت َلُه ِصَفاُت الَكَاِل.

لبِيَِّة )5(، َوالَكَاُل ِصَفاُت الثُُّبوتِيَِّة)6( )7(. َوالنَّْقُص: ِصَفاُت السَّ

)1( ُينظر: غاية املراد يف رشح نكت اإلرشاد: 90/1).
))( قد تكون هذه املعاين مرادفة َأو يرجع بعضها إىِل بعض، وبعضها الزم لبعض. )اخلويلدّي(.

)3( املعاين نفسها املذكورة آنًفا تأيت هنا.
)4( ُينظر: غاية املراد يف رشح نكت اإلرشاد: 90/1).
)5( ُينظر: غاية املراد يف رشح نكت اإلرشاد: 90/1).

عند  جائز  اإلضافة  ِمن  النوع  وهذا  صفته،  إىِل  املوصوف  إضافة  باب  ِمن  ههنا  اإلضافة   )6(
ليل  الدَّ لثبوت  اإلضافة،  ِمن  النَّوع  هذا  جواز  واب  والصَّ البرصيني،  عند  ممتنع  الكوفيني، 
عند  القرآنية  للقراءات  النَّحوي  التَّوجيه  ُينظر:  فصاحًة.  النَّصوص  أكثر  يف  بورودها 

خاوي )رسالة ماجستر(: 1-117)1. السَّ
)7( ُينظر: غاية املراد يف رشح نكت اإلرشاد: 90/1).
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ه(: َمْعنَاُه: َواحلَْمُد لَِربِّ�ي)1(. )وبهَِحْمدهِ

ُه��ُه(، َوُرِوَي  ُهُه، َفالَب��اُء التِ��ي يِف َو)بَِحْم��ِده( َتَتَعلَُّق ب�)ُأَنزِّ َوِقْي��َل: َمْعنَ��اُه ُأَنزِّ
ُل  ْكِر)3(، َواألوَّ اْس��تِْحَباُب: )َوبَِحْمِدِه(، َوالُوُجوُب َأْقَوى))(، َوَي�ْجِزي ُمْطَل��ُق الذِّ

َأْحَوُط َوَأْوَل�ى، للَحِديِث َواآلَيِة)4(.

)1( ُينظر: غاية املراد يف رشح نكت اإلرشاد: 90/1).
ا ما يقابلها التي تدلُّ عىل عدم  حاح، وأمَّ دة تشتمل عليها، وفيها الصِّ ))( لوجود روايات متعدَّ
وجوهبا، فكلُّها ضعيفة، وِمن الروايات التي تدلُّ عىل الوجوب صحيحة حَّاد بن عيسى أنَّه 
قال: قال ل أبو عبد اهلل يوًما: )حُتسن أن تصليِّ يا محَّاد؟(، قال قلت: يا سيدي أنا أحفظ 
اة.. فقام أبو عبد اهلل مستقبل القبلة منتصًبا.. ثمَّ سبَّح ثاًثا برتيب،  كتاب حريز يف الصَّ
َقْبل  يديه عىل األرض  ثمَّ استوى جالًسا.. ووضع  ه(،  الَعظهِيمهِ وبهَِحْمدهِ  َ َريبيِّ وقال: )ُسْبَحاَن 
يعة: 459/5، الباب  ه( ثاًثا.. إلخ. وسائل الشِّ َ األَْعىَل وبهَِحْمدهِ ركبتيه، فقال: )ُسْبَحاَن َريبيِّ

اة، احلديث )1(. )اخلويلدّي(. األول من أبواب أفعال الصَّ
كوع يف مقام االمتثال، ووقع اخلاف يف إجزاء  جود والرُّ )3( إنَّ التَّسبيح متَّفق عىل إجزائه يف السُّ
( َأو آية يف مقام االمتثال، ذهب  غره ِمن التَّحميد َأو التَّهليل َأو التَّكبر َأو )يا اهلل( َأو )يا ريبِّ

املشهور إىِل املنع وغره إىِل اإلجزاء. )اخلويلدّي(.
جود؟  كوع والسُّ )4( احلديث ما رواه هشام بن سامل، قال: سألت أبا عبد اهلل عن التَّسبيح والرُّ
َ األَْعىَل. الفريضة  جود: ُسْبَحاَن َريبيِّ ، ويف السُّ َ الَعظهِيمهِ كوع: ُسْبَحاَن َريبيِّ قال: )تقول يف الرُّ
نَّة ثالث، والفضل يف سبع(. وسائل الشيعة: 99/6)، الباب الرابع  ن ذلك تسبيحة، والسُّ مهِ
ا اآلية، فجاء يف خرب عقبة بن عامر اجلهنّي: ل�اَّ نزلت:  من أبواب الركوع، احلديث )1(. وأمَّ
نزلت:  فلاَّ  كوع(،  الرُّ لنا رسول اهلل: )فاجعلوها يف  قال   ﴾ اْلَعظهِيمهِ َربيَِّك  بهِاْسمهِ   ﴿َفَسبيِّْح 
يعة:  ﴿َسبيِّحهِ اْسَم َربيَِّك اأْلَْعىل﴾ قال لنا رسول اهلل: )اجعلوها يف سجودكم(. وسائل الشِّ

8/6)3، الباب )1)( من أبواب الركوع، احلديث )1(. )اخلويلدّي(.
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ُجوِد))( ))( ْكِر ِفـي ال�شُّ ِفـي َمْعَنى الذِّ

َم َمْعنَى َذلِ��َك-، َنَعْم، َمْعنَى  (،- َقْد َتَقدَّ ههِ َ األَْعىَل َوبهَِحْم��دهِ َوُه��َو )ُس��ْبَحاَن َريبيِّ
)األَْعىَل(: الَغاِئُب َعْن ُكلِّ َش�ْيٍء.

ُه َعِن األَْمَثاِل َواألَْضَداِد َواألَْشَباِه َواألَْنَداِد)3(. َوِقْيَل: َمْعنَاُه امُلَتنَزِّ

الوجه، بقصد  َأو ما يقوم مقامها ِمن  جود عىل وضع اجلبهة،  السُّ )1( واملدار يف حتقق مفهوم 
 .(03 :يستايّن التَّذلل واخلشوع عىل هيئة خاصة. منهاج الصاحلني، للسيِّد السِّ

ع: وضع اجلبهة عىل األرض بقصد التَّعظيم.  جود، لغًة: اخلضوع واالنحناء، ويف الشَّ ))( السُّ
عند  اة  الصَّ وتبطل  اة،  الصَّ أركان  ِمن  ركن  مًعا  جدتان  والسَّ اة،  الصَّ يف  واجب  وهو 
جود عىل سبعة أعضاء )اجلبهة، والكفَّني،  اإلخال هبا مًعا، عمًدا َأو سهُوا. وجيب فيه السُّ
اإلماميَّة:  مذهب  عىل  عيَّة  الشَّ األحكام  حترير  ُينظر:  جلني(.  الرِّ وإهبامي  كبتني،  والرُّ

اة. اة، والعروة الوثقى: 315/7، باب الصَّ 53/1)، باب الصَّ
ُينظر:  ُسنَّة(.  فريضة، وعىل غر األرض  جود عىل األرض  )السُّ  :ادق الصَّ اإلمام  وقال   
جود اإلرغام بطرف  اة. وُيستحبُّ يف السُّ َمن ال حيرضه الفقيه: 133/1، باب فرض الصَّ
بعة فريضة، وعىل طرف األنف  جود عىل األعضاء السَّ دة، والسُّ نن املؤكَّ األنف، وهو ِمن السُّ
ورشائع  اة،  الصَّ كتاب   ،((6/1 الفتاوي:  لتحرير  احلاوي  ائر  السَّ ُينظر:  وفضيلة.  ُسنَّة 

اة. )اخلويلدّي(. اإلسام يف مسائل احلال واحلرام: 70/1، كتاب الصَّ
)3( قال اهلمدايّن يف كتاب األلفاظ: األنداد واألضداد، والنُّظراء واألشباه، واألقوال واألمثال 
كل يقال يف ما يشارك يف  ة فقط، والشَّ اغب: النِّدُّ يقال فيا يشارك يف اجلوهريَّ نظائر. وعن الرَّ
به يقال فيا يشارك يف الكيفيَّة فقط، واملثل عام يف األلفاظ كلِّها. جممع  القدر واملساحة، والشَّ

البحرين: )/96.
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، َوحْيَتِمُل االْسَم)1(. َواألَْعىَل: ِصَفُة َريبِّ

ُه َعْن ِصَفاِت امَلْخُلوِقنَي، َتَع��اىَل َأْن ُيوَصَف هِبَا، َوَقْد َيُكوُن  َوِقْي��َل: َمْعنَ��اُه امُلنَزَّ
اِل،  بَِمْعنَى: الَعال َفْوَق َخْلِقِه بِالُقْدَرِة َعَلْيِهْم، امُلَتَعال َعاَّ َخاَضْت فِْيِه َوَساِوُس اجلُهَّ

ا َكبًِرا. َاِل، َفُهَو امُلَتَعال َعاَّ َيُقوُل الظَّاملُِوَن ُعُلوًّ َوَتَراَمْت إَِلْيِه ))( فَِكُر َأْهِل الضَّ

ُك��وِع، َواألَْوىَل َما ُقْلنَ��اُه، لِلَحِديِث  ْك��ِر، َكَا ُقْلنَا يِف الرُّ َوَك��َذا جَيِْري ُمْطَلُق الذِّ
َواآلَيِة.

)1( ال إشكال يف أنَّ هلل تعاىل صفات، وله أساء، فهو العامل العليم، والقادر القدير، فهل يوجد 
واحد؟  معنًى  عىل  ن  يدالَّ لفظني  بوصفها  يستعمان  ا  أهنَّ أو  فة؟  والصِّ االسم  بني  فرق 
ات با هي هي، َأو بكوهنا موصوًفا بوصف َأو  اجلواب: االسم هو اللفظ املأخوذ إما ِمن الذَّ

ازق واخلالق. مبدأ الفعل، فاألول والثاين كالعامل والقادر، والثالث كالرَّ
زق واخللقة، بل  ات، كالعلم والقدرة والرِّ الذَّ ًدا عن  املبدأ جمرَّ ال عىل  الدَّ فة، فهو  الصِّ وأما   
فة  والصِّ ورحيم،  ورحن  وخالق  عامل  اهلل  ُيقال:  كا  حله،  يصحُّ  ما  االسم  يقال:  أن   يصحُّ 
حة، وهذا هو املشهور بني املتكلِّمني، بل احلكاء والُعرفاء،  ال يصحُّ حلها كالعلم واخللق والرَّ

ة باألساء ِمن غر عكس. فات مندكَّ فالصِّ
ِمن  تدلُّ عىل معنًى  فة  الصِّ أنَّ  فة واالسم، غر  الصِّ الطباطبائّي: ال فرق بني  مة  العاَّ يقول   
مأخوذة  ات  الذَّ ال عىل  الدَّ هو  ة، واالسم  والغريَّ العينيَّة  ِمن  أعمُّ  ات،  الذَّ به  تتلبَّس  املعاين 
 .33/6 القرآن:  مفاهيم  ُينظر:  اسان.  والعامل  واحلي  صفتان،  والعلم  كاحلياة  بوصف 

)اخلويلدّي(.
))( يف النُّسخة )ذ(: )فيه(.
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اِلَثِة ْكَعِة الثَّ �ْشِبيِح ِفـي الرَّ ِفـي َمْعَنى التَّ

َوُه��َو )ُس��ْبَحاَن اهللهِ، َوال�َحْمُد هللهِ، َواَل إهِل��َه إهِالَّ اهللُ، َواهللُ َأْكَب���ُر(، َوفِيَها إِْثَباُت 
َفْضِل الَعْدِل)1( ))(.

وِء، َوَبَراَءٌة ِمَن الَفْحَشاِء)3(،  ال�َمْعنَى: )ُسْبَحاَن اهلل( َأي: َتنْزيُه اهلل َتَعاىَل َعِن السُّ
��لبِيَِّة، َكنَْف��ِي ال�ُحُدوِث، َواإِلْم��َكاِن)5(،  َوَيْدُخ��ُل يف َذلِ��َك)4( َج�ِمي��ُع ِصَفاتِِه السَّ
ِة، َوالتََّحيُّ�ِز،  َوال�َحاَجِة، َوالَعْجِز، َوال�َجْهِل، َواجِلْس��ِميَِّة، َوالَعَرِضيَّ��ِة، َوال�َجْوَهِريَّ

اِحَبِة. اِد، َوالَوَلِد، َوالصَّ َ ، َأو يِف ِجَهٍة، َواالحتِّ َواحلُُلوُل يِف حَمَلٍّ

َوَمْعنَ��ى )َواحَلْمُد هلل()6(: الثَّنَاُء َعىل اهلل بِِذْك��ِر نَِعِمِه التي ال ُتَعدُّ َوال ُت�ْحَص�ى، 
ِحيِح  َفِمنَْها: َخْلُق َس��َاٍء، َوَأْرٍض، َوُمْلٍك، َوُفْلٍك، َوَخْل��ُق الَعْقِل الَفاِرِق َبي�َْن الصَّ

ل: إعطاء كلِّ ذي حقٍّ حّقه. الثاين: وضع  )1( أي فيها حسن العدل، والعدل له معنيان، األوَّ
الشء يف موضعه املناسب املعلوم له تعاىل، وأنَّه تعاىل غر عابث وال ظامل. )اخلويلدّي(.

))( سقطت عبارة )َوفِيَها إِْثَباُت َفْضِل الَعْدِل( ِمن النُّسخة )ذ(.
)3( ُينظر: جواهر الكام: 101-100/10.

)4( سقطت كلمة )ذلك( ِمن النُّسخة )ذ(.
)5( احلدوث: معناه الوجود بعد العدم، َأو املسبوق بالعدم. ُينظر: رشح أصول الكايف: 11/4.
ُينظر:  معدوم.  قه  حتقُّ مقام  يف  كان  وإن  والعدم(،  )الوجود  الطرفني  تساوي  هو  اإلمكان:   

رشح املقاصد يف علم الكام: 4/1)1. )اخلويلدّي(.
)6( سقطت لفظة )واحلمد( من النُّسخة )ذ(.
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َوالَفاِس��ِد، َواحلقِّ َوالَباطِِل، َوَبْعُث األَْنبِياِء، َوَنْصُب األَْوِصياِء، َوَخْتُمُهْم بَِأْوِصياِء 
ٍد)1(، ال�ُمْفَتَتِحي�َن بَِس��يِِّد األَْوِصَياِء َأِمي�ِر امُلْؤِمنِي�َن))(، ال�ُمْخَتَتِمي�َن  َنبِيِّنَا حُمَمَّ

بَِسيِِّد األَُمنَاِء َأيِب الَقاِسِم ال�َمْهِديِّ َصَلَواُت اهلل َعَلْيِهْم َأمْجَِعنَي)3(.

��ْهَوُة، َوالنَّْفَرة، َوالَعْقُل،  ُث��مَّ َخَلَق ُأُصوَل النَِّعِم، َوِهَي: احلََياُة، َوالُقْدَرُة، َوالشَّ
ُه َلْيَس  اِت)4(، َحتَّى َأنَّ َياِت، َوال�ُمْلَتذَّ َواإِلْدَراُك، َواإِلجْيَاُد، ُثمَّ  َخَل�َق ُفُروَعَها ال�ُمَشهِّ
َلُه َنَفٌس َيْمِض�ي، إاِلَّ َوفِْيِه هلل نِْعَمٌة جَيُِب ُش��ْكُرَها، َحتَّى َأنَّ ُشْكَر اهلل َتَعاىَل نِْعَمٌة ِمْن 

نَِعِمِه التي جَيُِب ُشْكُرَها)5(.

 ، دِّ ي��ِك، َوال�ِمْثِل، َوالضِّ (: َتنِْزهًي��ا هلل َتَعاىَل َعِن: الشَّ َوَمْعنَ��ى )َواَل إهَِل��َه إهِالَّ اهللُ
، َوالنَّظِ��ِر، َوال�ُمَس��اِوي، َوال�ُمنَايِف. َوُبْطَاُن َق��ْوِل الَيُه��وِد َوالنََّصاَرى)6(،  َوالنِّ��دِّ
َهاَدُة التي َمْن َقاَل�َها خُمِلًصا َدَخَل اجلَنََّة)7(. َوَعابِِدي األْصنَاِم َوالَكَواِكِب. َوِهَي الشَّ

د نبينا( بتقديم االسم وتأخر )نبينا(. )1( يف النُّسخة )ش(: )حممَّ
))( سقطت عبارة )ال�ُمْفَتَتِحي�َن بَِسيِِّد األَْوِصَياِء َأِمي�ِر امُلْؤِمنِي�َن( ِمن النُّسخة )ذ(.

ِعنَي( ِمن النُّسخة )ش(. )3( سقطت عبارة )َصَلَواُت اهلل َعَلْيِهْم َأمْجَ
م. )4( يف النُّسخة )ذ(: )فروجها املشتهيات(، ويبدو أنَّ املراد فروع ما تقدَّ

كرهِ وُشكري  اكرين: )َفكيَف يل بهِتحصيلهِ الشُّ )5( كا قال اإلمام زين العابدين يف مناجاة الشَّ
احلمُد(.  لَك  َأقول:  َأْن  لهِذلَك  علَّ  َوجَب  احلمُد  لَك  ُقلت:  َفُكلَّام  ُشْكر؟!  إهِىل  يفتقُر  اَك  إيَّ

ة: 410. )اخلويلدّي(. اديَّ جَّ الصحيفة السَّ
﴿َوَقاَلتهِ  تعاىل:  قوله  يف  يتَّضح  الذي  والنَّصارى  اليهود  موقف  إىِل  إشارة  هنا  كامه  يف   )6(
ُؤوَن َقْوَل  ْم ُيَضاههِ ههِ م بهَِأْفَواههِ يُح اْبُن اهلل َذلهَِك َقْوُلُ اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اهلل َوَقاَلْت النََّصاَرى اْل�َمسهِ

ن َقْب�ُل َقاَتَلُهُم اهللُ َأنَّى ُيْؤَفُكوَن﴾ ]التوبة: 30[. )اخلويلدّي(. يَن َكَفُروْا مهِ الَّذهِ
هذا  فاروهِ  الكوفة،  قدمت  إذا  أبان،  )يا  قال:   ،اهلل عبد  أيب  عن  تغلب،  بن  أبان  »عن   )7(
َد أن ال إهِلَه إالَّ اهلل خملًصا وَجبْت لُه اجلنَّة(. قال، قلت له: إنَّه يأتيني من كلِّ  احلديث: َمن َشههِ
إنَّه إذا كان يوم=  يا أبان،   صنف ِمن األصناف أن أروي هلم هذا احلديث؟ قال: )نعم 
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َوَمْعنَ��ى )َواهللُ أْكرُب(: إِثَباُت ِصَفاِت َكَالِِه َتَع��اىَل، ِمْثِل: الُوُجوِد، َوالُوُجوِب، 
��ْمِع،  ِة، َوالسَّ ���ْرَمِديِّ ��ِة، َوالَبَق��اِء، َوالسَّ َوالُق��ْدَرِة، َوالِعْل��ِم)1(، َواألََزلِيَّ��ِة، َواألََبِديَّ
ُه)3(  َواِب، َوَأنَّ  َوالبََّص�ِر، َوَكونِِه َعْداًل َحِكيا))(، َجاِرَيًة َأْفَعاُلُه َعىل َوْجِه احِلْكَمِة َوالصَّ

اَل َيْس��َتطِيُع َأَحٌد االطَِّاَع َعىل ُكنِْه َذاتِِه، َوالَ َعىل ِصَفٍة ِمْن ِصَفاتِِه)4(، َوُهَو َأْكَب�ُر)5( 
ِمْن َأْن ُيوَصَف، َأو َيْبُلَغُه َوْصُف الَواِصِفنَي، َواَل َيْعَلُم َما ُهَو إاِلَّ ُهَو.

َوَهِذِه)6( الَكِلَاُت األَْرَبُع)7( َتْشَتِمُل َعىَل األُصوِل ال�َخْمَسِة، َأْعنِي: )التَّوِحيَد، 
��َل اإلْيَاَن، َوِهَي  َلَها)8( َحصَّ َة، َواإِلَماَمَة، َوال�َمَع��اَد(، َفَمْن َحصَّ َوالَع��ْدَل، َوالنُّب��وَّ

لني واآلخرين، فتسلب ال إهِلَه إالَّ اهلل منهم، إالَّ َمن كان هذا األمر(.  =القيامة، ومجع اهلل األوَّ
لرتب  يكفي  ال  واالعتقاد  القصد  غر  ِمن  القول  د  جمرَّ أنَّه  إىِل  إشارة  شهد(  )من  وقوله: 
د  اجلزاء، ألنَّ الشهادة ال تكون إالَّ ِمن صميم القلب، والظَّاهر أنَّ قوله: )خملًصا( حال مؤكِّ
ِمن فاعل شهد، ألنَّ املراد باإلخاص هنا أن ال يعتقد له رشيًكا، ال أن يقصد بذلك ثواًبا، 
ألنَّ املقصود ِمن احلديث هو التَّعويض بذلك القول ألجل هذا الثواب، كا ال خيفى«. رشح 

أصول الكايف: 5/10)3-6)3. )اخلويلدّي(.
)1( سقطت كلمة )العلم( ِمن النُّسخة )ذ(.

نًا َأو فقًرا حمتاًجا. ))( الوجود يف قبال كونه معدوًما، والوجوب يف قبال كونه متمكِّ
ل له. واألزليَّة: كونه وجوًدا غر مسبوق بالعدم، َأو اَل أوَّ  

ة: ال هناية له. واألبديَّ  
أكرب(.  )اهلل  رشح  م  تقدَّ وقد  وجه.  أفضل  وعىل  املتقنة  األفعال  يفعل  َمن  هَو  وحكيًم�ا:   

)اخلويلدّي(.
)3( يف النُّسخة )ش(: )ألنَّه( بام التَّعليل.

)4( ألن صفاته عني ذاته.
)5( يف النُّسخة )ذ(: )الرب( وهو وهم ِمن النَّاسخ.

)6( يف النُّسخة )ذ(: )فهذه(.
)7( الكلات األربع: )سبحاَن اهلل، واحلمُد هلل، واَل إلَه إالَّ اهلل، واهللُ أكرب(.

)8( يف النُّسخة )ذ(: )حفظها(.
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احِلَاُت)1(. الَباِقَياُت الصَّ

ٌع، َوإِنَّا  ا بِِحَذاِء الَبْيِت ال�َمْعُموِر، َوُهَو ُمَربَّ َعًة، ألهَنَّ َوُرِوَي إِنَّا ُبنَِيِت الَكْعَبُة ُمَربَّ
ًعا))(؛ ألنَّ الَكِلَاِت  ٌع، َوَصاَر الَعْرُش ُمَربَّ ُه بِِحَذاِء الَعْرِش، َوُهَو ُمَربَّ ًعا؛ ألَنَّ َصاَر ُمَربَّ
التي ُبنَِي َعَلْيَها الَعْرُش َأْرَبٌع، َوِهَي: )ُسْبَحاَن اهللِ، َواحلَْمُد هللِ، َواَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َواهللُ 
ًة َواِحَدًة)4(، َوِقْيَل: َثَاًث��ا َعىل األْحَوِط)5(، َوُرِوَي اجَلْهُر بِِه،  ()3(. َوَي�ْجِزي َمرَّ َأْك��رَبُ

ُه الَلْحُن َكَباِقي اأَلْذَكاِر)7(. َواإِلْخَفاُت َأْشَهُر)6(، َوالَ َيُض�رُّ

ادق. )1( اإليان: هو االعتقاد القلبي الصَّ
والباقيات، أي الكلات األربع، فعن أيب جعفر، قال: )مرَّ رسول اهلل برجل يغرس   
غرًسا حلائط له، فوقف وقال: )َأال أدّلك عىل غرٍس َأثبت َأصاًل، وَأسع يناًعا، وأطيب ثمًرا 
اهلل،  سبحان  فقل:  وأمسيت  أصبحت  )إذا  قال:  اهلل.  رسول  يا  فدلَّني  بىل،  قال:  وأبقى؟( 
واحلمد هلل، وال إله إالَّ اهلل، واهلل أكرب، فإن لك إن قلت بكليِّ تسبيحة عرش شجرات يف اجلنَّة 
ُدك يا رسول اهلل  احلات(. قال، فقال الرجل: فإين أشههِ ن أنواع الفاكهة، وهنَّ الباقيات الصَّ مهِ
أن حائطي هذا صدقة مقبوضة عىل فقراء املسلمني أهل الصدقة(. فأنزل اهلل عزَّ وجّل آيات 
ى﴾  لهِْلُيرْسَ ُه  ُ بهِاحُلْسنَى*َفَسنَُيرسيِّ َق  َواتََّقى*َوَصدَّ َأْعَطى  َمن  ا  ﴿َفَأمَّ تعاىل:  قوله  القرآن،  من 

]الليل: 7-5[.
احلة هي التي يبقى ثواهبا، وهي كثرة، منها هذه التَّسبيحة يف قبال األمور املادية  األعال الصَّ  

يت بالباقيات. رشح أصول الكايف للازندراين: 97/10). )اخلويلدّي(. ائلة، سمِّ الزَّ
ًعا( ِمن النُّسخة )ذ(. ))( سقطت عبارة )َوَصاَر الَعْرُش ُمَربَّ

)3( ُينظر: َمن ال حيرضه الفقيه: ): 191.
)4( سقطت كلمة )واحدة( ِمن النُّسخة )ش(.

اة. )5( ُينظر: العروة الوثقى: 41/7)، باب الصَّ

اة. )6( ُينظر: العروة الوثقى: 45/7)، باب الصَّ
د، كأن يكون ناجًتا  ها اللَّحن غر املتعمَّ )7( يبدو أنَّ املؤلِّف قصد األذكار املستحبَّة، إذ ال يرضُّ

عن خطأ َأو نحوه، وال ينطبق هذا احلكم عىل األَذكار الواجبة. )اخلويلدّي(.
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اِبُع))( ُل ال�شَّ الَف�شْ

ِد))( �َشهُّ ِفـي َمْعَنى التَّ

ًدا َعْبُدُه  يَك َلُه، َوَأْش��َهُد َأنَّ حُمَمَّ َوُه��َو: )َأْش��َهُد َأْن اَل إهَِلَه إهِالَّ اهللُ، َوح��َدُه اَل َشهِ
د(. ٍد َوآلهِ حُمَمَّ ُهمَّ َصليِّ َعىل حُمَمَّ َوَرُسوُلُه، اللَّ

َوفِْي�������������ِه ِرَواَي�������اٌت ُأْخ����َرى، َوَهِذِه َأْوَل���ى َوَأْج����َزى)3(، َوفِْيِه إِْثَب��اُت 
 

بعده  ادس، وجاء  السَّ الفصل  قد سبقه  إذ  الرابع(، وهو وهم،  )الفصل  )ذ(:  النُّسخة  )1( يف 
الفصل الثَّامن، ويبدو أن مردَّ هذا الوهم إىِل وقوع املبحث الثالث قبله.

ة  تني، مرَّ ة واحدة، ويف كلِّ صاة ثاثية َأو رباعية مرَّ د واجب يف كلِّ صاة ثنائيَّة مرَّ ))( التَّشهُّ
بقدره  أربعة رشوط: اجللوس  فيه  كعة األخرة، وُيشرط  الرَّ بعد  ة  الثانية، ومرَّ كعة  الرَّ بعد 
ًدا  هادتان، ومها: )أشهد أن ال إله إاِلَّ اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممَّ مطمئنًا، والشَّ
ائر احلاوي لتحرير الفتاوي: 1/)4)،  اة عىل النَّبيِّ وآله. ُينظر: السَّ عبده ورسوله(، والصَّ
اة،  الصَّ باب   ،(56/1 اإلمامية:  مذهب  عىل  عية  الشَّ األحكام  وحترير  اة،  الصَّ كتاب 

اة. والعروة الوثقى: 394/7-397، باب الصَّ
ثانًيا،  رشًطا  والطمأنينة  رشًط��ا،  بقدره  اجللوس  بجعل  وذلك  رشوط،  مخسة  هي  وقيل:   
ب البارع يف رشح املخترص النَّافع: 379/1،  اة عىل النَّبيِّ وآله. ُينظر: املهذِّ هادتان، والصَّ والشَّ

اة. )اخلويلدّي(. كتاب الصَّ
ِمن  جيزي  ما   ،جعفر أليب  قلت  قال:  زرارة،  صحيحة  فمنها  األخرى:  وايات  الرِّ أما   )3(
َوْحَدُه  اهللُ  إهِالَّ  إهَِلَه  اَل  َأْن  َأْشَهُد  َتُقول  )َأْن  قال:  األوليَّتني؟  كعتني  الرَّ يف  التَّشهد  يف   القول 
هادتان(. وسائل  كعتني األخرتني؟ قال: )الشَّ د يف الرَّ يَك َلُه(، قلت: فا جيزي ِمن التَّشهُّ اَل َشهِ

الشيعة: 396/6، الباب )4( من أبواب التشهد، احلديث )1(.
وهناك رواية أخرى ثانية دلَّت عىل صيغة أخرى، وهي رواية عّل بن جعفر، قال:=   
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ِة)1( َواإِلَماَمِة))(. النُُّبوَّ

��َهاَدَة  ��ُن، َأو ُأْخرِبُ َعْن ِعْلٍم؛ أَلنَّ الشَّ ال�َمْعنَ��ى: )َأْش��َهُد(، َأي: َأْعَل��ُم، َأو َأَتَيقَّ
ُه ُمْش��َتقٌّ ِمَن ال�ُمَش��اَهَدِة، التِي ِهَي َأَحُد)3( َأْقَساِم الِعْلِم)4(  ِء ُهَو الِعْلُم بِِه، َكَأنَّ ْ بِالشَّ

.)5( وِريِّ ُ الرضَّ

، َوال�ِمْثِل،  دِّ يِك َعِن الَباِري َتَعاىَل، َوالضِّ ِ (: َنْفُي الشَّ َوَمْعنَ��ى )َأْن اَل إهَِلَه إهِالَّ اهللُ
، َوُبْطَاُن َقْوِل الَيُهوِد، َوالنََّصاَرى، َوُعبَّاِد)6( األَْوَثاِن. َوالنِّدِّ

ْيَك َلُه(: ُثُبوُت الَوْحَدِة َواالْنِفَراُد هِبَا، َأي: الذي اَل َيتَِّحُد  َوَمْعنَى )َوْحَدُه اَل َشهِ
د  د حتى سلَّم، كيف يصنع؟ قال: )إن َذَكر قبل أن ُيسليِّم فليتشهَّ =سألته عن رجل ترك التَّشهُّ
هو، وإن َذَكر أنَّه قال: أشهد أن ال إله إالَّ اهلل، َأو بسم اهلل، أجزأه يف صالته،  وعليه سجدتا السَّ
الة(. وسائل الشيعة: 404/6، الباب )8(  وإن مل يتكلَّم بقليل وال كثر حتى يسليِّم، أعاد الصَّ

د، احلديث )8(. من أبواب التَّشهُّ
د بن مسلم،  دة تدلُّ عليها، منها صحيحة حممَّ وعبارة )أوىل وأجزى(: لوجود روايات متعدِّ  
تني؟ قال:  تني(، قلت: كيف مرَّ د يف الصلوات، قال: )مرَّ قال: قلت أليب عبد اهلل: التَّشهُّ
ًدا عبده  )إذا استويت جالًسا، فقل أشهد أن اَل إله إالَّ اهلل وحده اَل شيَك له، وأشهد أنَّ حممَّ

ة، ال يوجد عامل هبا إالَّ نادًرا. )اخلويلدّي(. وايات التي يف قباهلا شاذَّ ورسوله(. والرِّ
ل: هو أنَّ رسول  سالة، وأما إثبات اإلمامة فبأحد أمرين: األوَّ هادة بالرِّ ة فالشَّ )1( أما إثبات النُّبوَّ
اهلل با أنَّه خاتم األنبياء واملرسلني فا ُبدَّ الستمرار رسالته ِمن أوصياء حيفظون رسالته، 

ويبلِّغون ما يستجدُّ ِمن احلوادث.
رسول  مع  نفسها  رجة  بالدَّ واقراهنا  اآلل  عىل  اة  الصَّ فإن  د،  حممَّ آل  عىل  اة  بالصَّ الثاين:   

اهلل، بسبب أنَّ اآلل هم أوصياء رسول اهلل. )اخلويلدّي(.

ِة َواإِلَماَمِة( ِمن النُّسخة )ش(. ))( سقطت عبارة )َوفِْيِه إِْثَباُت النُُّبوَّ
)3( سقطت كلمة )أحد( ِمن النُّسخة )ش(.
)4( سقطت كلمة )العلم( ِمن النُّسخة )ذ(.

)5( ُينظر: تاج اللغة وصحاح العربيَّة، مادة )شهد(: )/494.
)6( يف النُّسخة )ش(: )وعبادة(.
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َد بِال�َمِسيِح))(. ُه احتََّ ٍء)1(، َوفِيِه ُبْطَاُن َقْوِل النََّصاَرى بَِأنَّ بَِشْ

يَِّة َوالِقَدِم)4(. َوِقْيَل: َمْعنَاُه: َواِحٌد يِف )3( اإِلهلَِ

.)6(َلْيَس َكِمْثِلِه َش�ْيٌء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس :)َوِقْيَل: َمْعنَاُه َواِحٌد، َأي)5

َوِقْيَل: يِف ِصَفِة َذاتِِه، َأي اَل َيْش�َرُكُه يِف ُوُجوِب ِصَفاتِِه َأَحٌد)7(.

ُكُه فِْيَها َأَحٌد)8(. َوِقْيَل يف َأْفَعالِِه الَ َيْشَ

ُه اَل َيْسَتِحقُّ الِعَباَدَة َأَحٌد ِسَواُه)9(. َوِقْيَل: َوْحَدُه، ألنَّ

��ًدا َعْبُدُه َوَرُس��وُلُه(: َعَط��َف َعىَل َش��َهاَدِة التَّوِحيِد  َوَمْعنَ��ى )َوَأْش��َهُد َأنَّ حُمَمَّ
ا  َا، َوَل��ْو َأَتى بَِأَحِدمِهَ َصُل اإِلْس��َاُم َواإِلْيَاُن إاِلَّ هِبِ ُه اَل حَيْ َس��اَلِة، أَلنَّ  َش��َهاَدَة)10( الرِّ
ُدْوَن اآلَخ��ِر، َكاَن َكافِ��ًرا، َوفِي��ِه َتْعظِيٌم لَِش��أنِِه، َوإِْظَه��اٌر لِ�َمِزيِد َفْضِل��ِه، َوَتْفِخيًا 

.ألَْمِرِه

)1( يف النُّسخة )ش(: )يتَّخذ يش(.
))( ُينظر: جممع البيان: 303/3.

)3( يف النُّسخة )ذ(: )من( بدالً ِمن )يف(.
)4( ُينظر: جممع البيان: 485/10.

)5( يف النُّسخة )ذ(: )معنى واحد أي( بدالً من )معناه واحد أي(.
)6( ُينظر: جممع البيان: 485/10.

فايت، بمعنى أن صفاته عني ذاته، كا أن ذاته ال رشيك هلا، كذلك  ى بالتَّوحيد الصِّ )7( هذا يسمَّ
صفاته أيًضا ال رشيك هلا. ُينظر: جممع البيان: 485/10. )اخلويلدّي(.

ُينظر: املصدر  إاّل اهلل تعاىل.  بالوجود  بالتَّوحيد األفعال، بمعنى أن ال مؤثِّر  ى هذا  )8( ويسمَّ
نفسه. )اخلويلدّي(.

ى هذا بتوحيد العبادة. ُينظر: تفسر القرآن العظيم، البن كثر: 94/4.  )9( ويسمَّ
)10( يف النُّسخة )ش(: )بشهادة( بباء اجلر يف أوله.
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ِة))(  ِة، َوَأْصُل الُعُبوِديَّ َوَمْعنَى)1( )َعْبُدُه َوَرُس��وُلُه(: )الَعْبُد( ُمْش��َتقٌّ ِمَن الُعُبوِديَّ
، َوالتَّْعبِي��ُد: التَّْذلِي��ُل، ُيَق��اُل: َطِري��ٌق ُمَعبَّ��ٌد، َوَبِع��ٌر ُمَعبَّ��ٌد َأي  لُّ  اخلُُض��وُع َوال��ذُّ

ٌل)3(. ُمَذلَّ

ُس��وُل(: ُهَو ال�ُمْرَسُل يِف ِرَسااَلٍت، َفُيَقاُل: َأْرَسلُت ُفَاًنا يف ِرَساَلٍة، َفُهَو  َو)الرَّ
ُمْرَسٌل)4(.

نِي َوُسُكوهِنَا)5(. ُسوُل( َواِحٌد، َواجلَْمُع )ُرُسٌل(، َو)ُرْسٌل( بَِضمِّ السِّ َو)الرَّ

انِيٍَّة)6(،  ٍد ِمَن اهلل َتَعاىَل بُِمْعِجَزاٍت َربَّ َويف الُعْرِف: ِرَئاَس��ٌة لَِشْخٍص إِْنَسانِ�يٍّ ُمَؤيَّ
َلٍة ِمنُْه َتَعاىل)8( إَِلْيِه َعىَل  يٍَّة ُمْس��َتِغنٍي فِْيَها َعْن َواِسَطِة)7( َبَش���ٍر بَِأْحَكاٍم ُمنَزَّ َوُعُلوٍم إهَِلِ
ا، َوَرُسوُلُه)9( ِصْدًقا، اَل َشكَّ فِيِه  ُه َعْبُد اهلل َحقًّ لَِساِن َمَلٍك ِمَن ال�َمَاِئَكِة، َوَمْعنَاُه: َأنَّ

َر يِف ِعْلِم الَكَاِم. َواَل اْرتِياَب؛ لُِظُهوِر ال�ُمْعِجَزاِت َعَليِه َواآلَياِت، َكَا َتَقرَّ

( َأْصُلُه اَلَه،  ُه��مَّ د( َق��اَل ِس��ْيَبَوْيِه)10(: )اللَّ ��ٍد َوآلهِ حُمَمَّ ُه��مَّ َصليِّ َع��ىَل حُمَمَّ )اللَّ

)1( سقطت كلمة )ومعنى( ِمن النُّسخة )ش(.
))( يف النُّسخة )ش(: )وهي( بدالً ِمن )وأصل العبوديَّة(.

ٌل( ِمن النُّسخة )ذ(. )3( سقطت عبارة )َأي ُمَذلَّ
ُينظر: تاج اللغة وصحاح العربية، مادة )عبد(: )/503.  

)4( ُينظر: معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم: 74.
)5( ُينظر: لسان العرب، مادة )رسل(: 1645/3.

انيَّة(. )6( يف النُّسخة )ش(: )ملعجزات ربَّ
)7( يف النُّسخة )ش(: )أوسطه(.

)8( سقطت عبارة )تعاىل( ِمن النُّسخة )ش(.
)9( يف النُّسخة )ش(: )ورسول اهلل(، بِذْكر لفظ اجلالة.

 )10( مل أجد يف كتاب سيبويه ما ُنسب إليه ههنا ِمن أن أصل )اهلل(: )اله(، وأظنُّه ِمن آرائه التي= 
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ُم، َفَصاَر: )اهلل(، َو)املِْيُْم( َبَدٌل فِْيِه ِمْن َحْرِف النَِّداِء)1(،  َفُأْدِخَلْت َعَلْيِه األَلُِف َوالاَّ
(: َيا اهللُ. َوَمْعنَى )اللَُّهمَّ

ِف))( ال�َمْوُجوَداِت، َوَس��َبِب ُوُجوِد  ْحَ��ِة ألرَْشَ ��َاُة َعَلْيِه ُهنَا َطَل��ُب الرَّ َوالصَّ
فِ��ِه، َوَرْفِع َش��ْأنِِه، َواَل ِخَاَف يِف  الَكاِئنَ��اِت، َفامُل��َراُد)3( بِ�َه��ا االْعتِنَ��اُء إِلْظَهاِر رَشَ
ا)4( اخِلَاُف يِف ُوُجوبِ�َها  َاِة، َتْعظِيًا لَِشأنِِه َكَا ُقْلنَا، َوَأمَّ َاِة َعَلْيِه يِف الصَّ ُوُجوِب الصَّ

َاِة، َفَذَهَب اْبُن َباَبَوْيِه)5( إىِل ُوُجوبِ�َها َعَلْيِه، َكَا َذَكَر)6(. َعَلْيِه يِف َغِر الصَّ

ًة َواِحَدًة)8(. َوَقاَل َبْعُضُهْم: بِوُجوهِبَا)7( يِف الُعُمِر َمرَّ

َوَقاَل آَخُروَن: بِوُجوبِ�َها يِف ُكلِّ َم�ْجِلٍس)9(، َواألََصحُّ َما َذَهَب إَِلْيِه اْبُن َباَبَوْيِه، 

، حذفوا  =نقلها العلاء عنه وتوارثوها مشافهة، والذي يف كتاب سيبويه قوله: »وقوهلم اللَُّهمَّ
)يا( وأحلقوا امليَم عوًضا«. كتاب سيبويه: 5/1). وقال أيًضا: »فجاز ذلك كما جاز: اله 
أبوك، تريد: الله أبوك، حذفوا األلف والامين، وليس هذا طريقة الكام، وال سبيله، ألنَّه 

ليس من كامهم أن يضمروا الجار«. المصدر نفسه: )/115، وُينظر: )/)16.
)1( يف النُّسخة )ذ(: )الندا( بغر مهزة يف آخرها، وذكر اهلمزة أفصح.

))( يف النُّسخة )ذ(: )لشف(.
)3( يف النُّسخة )ذ(: )واملراد(.
)4( يف النُّسخة )ش(: )وإنا(.

ث  يخ الصدوق، حمدِّ ي، وُيعرف بالشَّ د بن عّل بن احلسني بن موسى بن بابويه القمِّ )5( هو حممَّ
إمامّي، ثقة جليل، ال تسع ترمجته هذه السطور، له نحو ثاث مئة مصنَّف، تويفِّ وُدفن يف 

الرّي سنة )381ه�( عن عمر مخسة وسبعني عاًما. ُينظر: أمل اآلمل: )/83).
)6( ُينظر: من ال حيرضه الفقيه: 84/1)، احلديث )875(.

غ له. ة(، وهو يؤدِِّي إىِل تكرار ال مسوِّ )7( يف النُّسخة )ش(: )بوجوهبا مرَّ
)8( ُينظر: جممع البحرين: 68/1).
)9( ُينظر: حماسن التأويل: 107/8.
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ِة بَِرْفِع َشأنِِه)1(. لَِداَلَلِة َذلَِك َعىَل النََّبِويَّ

ُجِل: َأْهُلُه َوِعَياُلُه، َوآُلُه)3( َأْيًضا: َأْتَباُعُه، َوامُلَراُد  ٍد(: آُل))( الرَّ َوَمْعنَى )َوآلهِ حُمَمَّ
 ،ُة االْثنَا َعَشَ َوَفاطَِمَة، َوُهُم امَلْعُصوُموَن)4( ِمْن َأْهِل َبْيتِِه ٍد ُهنَا األَِئمَّ بِ��آِل حُمَمَّ

َاِة. ٍد َهُؤاَلِء يِف الصَّ مَّ َوجَيُِب َأْن)5( ُيْقَصَد بِآِل حمَُ

َاِة َعىَل  ��َهاَدَتنِي َبْعَد الصَّ ٍد يِف الشَّ َاِة َعىَل آِل حُمَمَّ َوالَ ِخ��َاَف يِف ُوُج��وِب الصَّ
 َتَبًعا َلُه، َوَعَلْيِه إمِْجَاُع امُلْس��ِلِمنَي؛ لَِقْولِ��ِه)6(: )َمْن َصىلَّ َصاَلًة َوملَْ ُيَصليِّ  النَّبِيِّ

نُْه()7(. فهِْيَها َعَلَّ َوَعىَل َأْهلهِ َبْيتهِي َل�ْم ُتْقَبْل مهِ

َاِة)10(، َبْل إِْفَراًدا،  َاَة َعَلْيِهْم اَل َتَبًعا يِف َغْرِ الصَّ ُزوا)8( األَْصَحاُب)9( الصَّ َوَجوَّ

)1( ُينظر: كنز العرفان يف فقه القرآن: 133/1.
))( سقطت )آل( ِمن النُّسخة )ش(.

)3( سقطت )آله( ِمن النُّسخة )ذ(.
)4( يف نسختي املخطوطة )ش، ذ(: )املعصومني( بالياء.
)5( يف النُّسخة )ذ(: )جيب بأن( بوجود باء اجلر مع أن.

اة أكثر مازمة لِذْكر النبي، وهي أشهر وأفشى. )6( يف النُّسخة )ش(:، وقد بينَّا آنًفا أن الصَّ
)7( ُينظر: املعترب: )/77)، وتذكره الفقهاء: 33/3).

)8( يف النُّسخة )ش(: )وجوب(.
ر الفاعل، وإثباته جاٍر عىل  )9( ذهب النُّحاة إىِل أن األفصح حذف الواو ِمن الفعل، لئا يتكرَّ
عىل  عامة  الواو  ون  يعدُّ إذ  الرباغيث،  َأَكُلوين  لغة:  ى  وُتسمَّ كعب،  بن  احلارث  بني  لغة 
ائع واملعروف عند  اكنة. والشَّ اجلمع، وال حملَّ هلا ِمن اإلعراب، حاهلا كحال تاء التَّأنيث السَّ
الكريم،  القرآن  له نظائر يف  كيب  الرَّ كر أن هذا  بالذِّ الواو فاعل. وجديٌر  النُّحاة أن  مجهور 
تعاىل:  قوله  ويف   ،]71 ]املائدة:  نُْهْم﴾  ميِّ َكثهٌِر  وْا  َوَصمُّ َعُموْا  ﴿ُثمَّ  تعاىل:  قوله  يف   وذلك 

يَن َظَلُموْا﴾ ]األنبياء: 3[. وْا النَّْجَوى الَّذهِ ﴿َوَأَسُّ
اة عىل النَّبي باآلل مجيًعا، بأن يقول: )اللَُّهمَّ صلِّ عىل  اة، ال ُبدَّ ِمن اقران الصَّ )10( يف الصَّ
النافل=  اة عىل اآلل مجيًعا، بأن يقول  اة، فيجوز الصَّ د(، وأما يف غر الصَّ د وآل حممَّ حممَّ
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ٍد(، َبْل لَِواِحٍد ِمنُْهم اَل َغ��ْر، َكَقْولِنَا: )َقاَل  ��ٍد َوآِل حُمَمَّ َكَقْولِنَ��ا: )َصىلَّ اهللُ َعىَل حُمَمَّ
َأْم��ُر امُلْؤِمننَِي َص��ىلَّ اهللُ َعَلْي��ِه(، َوَل�ُهْم بَِذلَِك ُنُص��وٌص َكثَِرٌة)1(، َوَق��اَل اجُلْمُهوُر 
َيضَِّ  ُزوا الرَّ َاِة، َوَجوَّ َاِة)3(، َوبِاالْس��تِْحَباِب يِف الصَّ بَِكَراِهَيِة))( َذلِ��َك يِف َغْرِ الصَّ
َعنُْهْم اَل َغْرَ َوالتَّْعظِيَم)4(، َواحَلقُّ َما َقاَلُه األْصَحاُب)5(. َوَنَقَل َبْعُض َأْصَحابِنَا َعِن 
ٍد َوَعىَل  مَّ اْب��ِن َفْهٍد)6( َجَواَز إَِضاَفِة )َعىَل( لآلِل بَِأْن َيُق��وَل: )اللَُّهمَّ َصلِّ َعىَل حمَُ
��ٍد()7(، َوَقاَل آَخُروَن: بَِجَواِز إَِضاَفِة )اآلِل( إىِل ال�ُمْضَمِر بَِأْن َيُقوَل: )اللَُّهمَّ  آِل حُمَمَّ

صىلَّ  املؤمنني  أمر  )بحقِّ  يقول:  بأن  إفراًدا،  وجيوز  د(،  حممَّ آل  عىل  صلِّ  )اللَُّهمَّ  =هكذا: 
َأو  عليها،  اهلل  )صىلَّ  يقول:  بأن  أربعة،  َأو  ثاثة  َأو  معصوَمني  ذكر  إذا  وهكذا  عليه(،  اهللُ 
ي ُيَصليِّي َعَلْيُكْم َوَماَلئهَِكُتُه﴾  عليهم(، هذا كلُّه جائز، لقوله تعاىل خماطًبا املؤمنني: ﴿ُهَو الَّذهِ
ُهُم  َوُأوَلئهَِك  َوَرْحَمٌة  ْم  ههِ بيِّ رَّ ن  ميِّ َصَلَواٌت  ْم  َعَلْيههِ ﴿ُأوَلئهَِك  تعاىل:  وقوله   ،]43 ]األحزاب: 

اْلُمْهَتُدوَن﴾ ]البقرة: 157[. )اخلويلدّي(.
)1( ُينظر: كنز العرفان يف فقه القرآن: 140-138/1.

))( يف النُّسخة )ذ(: )بكراهة( بسقوط الياء ِمن قبل آخره.
اف: 73/3). )3( ُينظر: الكشَّ
)4( ُينظر: املجموع: 464/3.

يعة اإلماميَّة القدامى. )5( أي ما قاله علاء الشِّ
د بن إدريس املقرّي  ين أحد بن فهد بن احلسن بن حممَّ )6( أراد به معارصه العاَّمة شهاب الدِّ
اجم عىل أنَّه كان حيًّا سنة )806ه�(، وال ُتعرف سنة وفاته  ت كتب الرَّ األحسائّي، إذ نصَّ
وأعيان   ،381/1 واأللقاب:  والكنى   ،304-303 الكتب:  مرآة  ُينظر:  ة.  قَّ الدِّ وجه  عىل 

يعة: 6667/3. الشِّ
ا. )7( ذكر املؤلِّف هذا القول ملعارصه ابن فهد اإلحسائّي كونه شاذًّ

ويف حاشية التهذيب: »اعلم أنَّه اشتهر بني النَّاس عدم جواز الفصل بني النبّي وبني آله ب�)عىل(،   
مستدلِّني باخلرب املشهور بينهم، ومل يثُبت عندنا وإن نَسَبه بعضهم إلينا، وهو غر موجود يف 
كتبنا. ويروى عن شيخنا البهائّي أنَّه رآه يف كتب اإلساعيليَّة، لكن مل نجد يف الدعوات املأثورة 

اة: 317. ك«. فلك النجاة يف اإلمامة والصَّ ا، واألحوط الرَّ الفصل هبا إالَّ شاذًّ
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ٍد َوآلِِه()1(. َصلِّ َعىَل حُمَمَّ

ِد  ُة اهللهِ َوَبَرَكاُته( َفَلْيَس بَِواِجٍب))( يِف التََّشهُّ ا النَّبهِيُّ َوَرمْحَ ��اَلُم َعَلْيَك َأيُّ ا )السَّ َأمَّ
األَِخِر.

��اَع َعىَل  َمُة)3( اإِلمْجَ ي��َن بُِوُجوبِ��ِه، َوَنَق��َل الَعاَّ َوَق��اَل َبْع��ُض ُعَلاِئنَ��ا املَعارِصِ
اْستِْحَبابِِه)4(.

ْم َعىَل ُوُجوبِِه  ��يُخ املِْقَداُد)5(: ال��ِذي َيْغِلُب َعىَل َظنِّي ُوُجوُب��ُه)6(، َوهَلُ َوَقاَل الشَّ
ِرَواَياٌت)7(، َوامَلْشُهوُر االْستِْحَباُب)8(.

َاَمِة ِمْن ُكلِّ َمْكُروٍه. اَلُم َعَلْيُكْم(: ُدَعاٌء بِالسَّ َوَمْعنَى )السَّ

)1( ُينظر: تذكرة الفقهاء: 35/3)، وذكرى الشيعة: 413/3.
))( يف النُّسخة )ذ(: )واجب( ِمن دون باء اجلر يف أوله.

ر احللِّّ املتوفَّ�ى سنة 6)7ه� املشتهر بالعّامة، عامل جمتهد،  )3( هو احلسن بن يوسف ابن املطهَّ
اين، وهو أجلُّ من أن ُيذكر  مؤلِّف مشهور، طبَّقت شهرته اآلفاق بحيث عرفه القايص والدَّ

يف هذه األسطر فقد عبقت ترمجته يف الكتب واألسفار.
)4( ُينظر: القواعد والفوائد: )/308-306.

د احللِّّ األسدّي  د بن احلسني بن حممَّ )5( هو رشف الدين أبو عبد اهلل ، املقداد بن عبد اهلل بن حممَّ
ًها يف املقال ، متقنًا يف علوم كثرة ،  وت ، ذرب اللسان ، مفوَّ السيورّي. كان جهورّي الصَّ
س هنار األحد  ا منطقيًّا صنََّف وأجاد، تويفِّ باملشهد الغروّي املقدَّ فقيًها متكلًِّا أصوليًّا نحويًّ
ُينظر: موسوعة  املذكور.  املشهد  بمقابر  اآلخرة سنة )6)8ه�( ودفن  ِمن شهر مجادى   (6

طبقات الفقهاء: )/343.
)6( ُينظر: نضد القواعد الفقهيَّة: 31)-)3)، وكنز العرفان يف فقه القرآن: 141/1.

)7( ُينظر: هتذيب األحكام: )/9)1.
د حسن النجفّي هذه املسألة يف كتابه )جواهر الكام: 78/10)-331(،  ل الشيخ حممَّ )8( فصَّ

إذ أتى بجملٍة من األقوال، وذكر استدالالت املسألة وردوده يف بعضها.
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َكٌة َبي�َن االْس��ِم َوالِفْعِل َوال�َح��ْرِف، َأالَ َتَرى َأنََّك  َوَمْعنَى )َعىَل(: َلْفَظٌة ُمْش��َرَ
َتُق��وُل: )َع��ىَل َزْيٍد َث��ْوٌب(، َف�)َعىَل( َهِذِه َح��ْرٌف، َوَتُق��وُل: )َعا)1( َزْي��ًدا َثْوٌب(، 
(، َف�)َعىَل(  ُه ِمْن َعَا َيْعُلو، َوَتُقوُل: )ِمْن َعَليِه َينُْقُص الظِّلُّ َف�)َعا())( َهِذِه فِْعٌل؛ ألَنَّ
. َو)ال��َكاُف()4( َمْعِرَفٌة،  )3( َحَرَف ال�َج��رِّ الَ َيْدُخُل َعىَل َحْرِف اجَلرِّ َهِذِه اْس��ٌم؛ ألَنَّ

ِر الَواِحِد. َضِمي�ُر ال�ُمَخاَطِب ال�ُمَذكَّ

 . مِّ ٌف بِالنَِّداِء َمْبنِيٌّ َعىَل الضَّ (: اْسٌم ُمْبَهٌم ُمْفَرٌد ُمَعرَّ (: َف�)َأيُّ ا النَّبيُّ َ َوَمْعنَى )َأيُّ
َو)اهلَاء(: َحْرُف َتنْبِيٍه.

.)6( اِوي َعِن اهلل َتَعاىَل بَِا َواِسَطٍة ِمَن الَبَشِ (: يِف الُعْرِف)5(: ُهِو الرَّ َو)النَّبيُّ

َويِف الُلَغِة: َي�ْحَتِمُل َأْمَريِن: َأَحُدُه�َم�ا)7(: امُلْخب�ُِر، َواْش��تَِقاُقُه َيُكوُن ِمَن اإلْنَباِء 
الِذي ُهَو اإِلْخَباُر، َوَيُكوُن َعىَل َهَذا َمْهُموًزا)8(.

)1( يف نسختي املخطوط )ش، ذ(: )عىل( بألف مقصورة، وأراد املؤلِّف الفعل ال حرف اجلر، 
وهو ُيرسم باأللف القائمة.

))( يف نسختي املخطوط )ش، ذ(: )عىل( بألف مقصورة.
)3( يف النُّسخة )ذ(: )وألن( بواو العطف.

ام عليك أهيا النَّبي(. اة: )السَّ مر يف عليكم، ِمن قولنا يف الصَّ )4( أراد كاف الضَّ
بالتعريف  ُيعربَّ عنه  بالُعْرف هنا: ُعرف ذوي االختصاص يف علم الكام، وهو ما  املراد   )5(

االصطاحي، بقرينة ِذكر تعريفه اللغوي عند علاء اللغة.
)6( قوله: )با واسطة(، قيد إلخراج األوصياء، ألنَّ�هم ينقلون عن اهلل تعاىل، ولكن بوساطة 

النَّبي.
أقول: ليس كلُّ األنبياء ينقلون عن اهلل تعاىل، ولكن احلال يوجد بعض األنبياء ينقلون عن   

ابقني. )اخلويلدّي(. السَّ
غ لوجودها. )7( يف النُّسخة )ش(: )ِمن أحدمها(، و)ِمن( هنا ال مسوِّ

)8( أي مأخوذ من النَّبأ، وهو اخلرب، وأصله ُنبِّئ. كتاب سيبويه: 00/4)-01)، وتاج اللغة= 
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ْفَعِة، َوُعُل��وِّ ال�َمنِْزَلِة، َواْش��تَِقاُقُه َيُكوُن ِمَن النََّب��اَوِة التِي ِهَي  َوالثَّ��ايِن: ِم��َن الرِّ
وُز، إاِلَّ بِالتَّْش��ِديِد)3( بَِا َه�ْمٍز)4(،  االْرتَِفاُع، َوَمَت��ى)1( ُأِريَد بِِه ُعُلوُّ املنِْزَلِة))(، َفَا جَيُ
ي( َأي: اَل هَتِْمُزوُه)5(؛  ُه َقاَل: )اَل َتنْرُبوا بهِاْس��مهِ َوَع��ىَل َهَذا حُيَمُل َم��ا ُرِوَي َعنُْه َأنَّ

ُه َأَراَد ُعُلوَّ املنِْزَلِة. ألنَّ

َكِة، َوَمْعنَ��اُه الَعْوُد َعَلْيِه  ْحَِة َوالرَبَ ُة اهللهِ َوَبَرَكاُتُه(: ُدَعاٌء َل��ُه بِالرَّ َوَمْعنَ��ى )َوَرمْحَ
َكاِت  ْحَ��ِة، َوالتََّعطُّ��ِف، َوالرَبَ بِالَفْض��ِل َبْع��َد الَفْضِل، َوالنِّْعَم��ِة َبْعَد النِّْعَم��ِة، َوالرَّ

اِت، َوالنَّْعَاِء. َواخلَْرَ

=وصحاح العربية، مادة )بنأ(: 74/1.
)1( ومتى ما ُأطلق هذا، ُأريد به علوُّ املنزلة.

ُأِريَد بِِه ُعُلوُّ املنِْزَلِة(  ))( سقطت عبارة )َواْشتَِقاُقُه َيُكوُن ِمَن النََّباَوِة التِي ِهَي االْرتَِفاُع، َوَمَتى 
ِمن النُّسخة )ش(.
)3( أي تشديد الياء.

)4( يف النُّسخة )ش(: )فا مهز( بالفاء بدالً ِمن الباء.
)5( يف النُسختني )ش، ذ(: )ال متّروا باسمي( أي: ال هتجروه، وما أثبتناه من: أساس الباغة: 
 ) 8)9، واملحّرر الوجيز: )/)46، ومن الواضح أنَّ حديث املصنِّف هو عن مهز لفظ )النبيِّ

وعدمه، فيصحُّ ما أثبتناه يف املتن، فيكون املثبت يف النُّسختني من التَّصحيف. )اخلويلدّي(.
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اِمُن ُل الثَّ الَف�شْ

�ْشِليِم))( ِفـي َمْعَنى التَّ

��اَلُم  )السَّ َأو)3(  َوَبَرَكاُت��ُه(،  اهلل  ��ُة  َوَرمَحَ َعَلْيُك��ْم  ��اَلُم  )السَّ َمْعنَ��ى))(   َوُه��َو 
��������ني()4(، َواألُْوَل�������ى َأْح����������َوُط  الهِ�حهِ َب����������ادهِ اهللهِ الصَّ َعَلْينَ�������ا َوَع�������ىَل عهِ

 

)1( وهو واجب يف كلِّ صاة، وآخر أجزائها، وبه خيرج عنها، وحتلُّ منافياهتا، وله صيغتان، 
ام عليكم بإضافة )ورحُة اهلل  احلني، والثانية: السَّ ام علينا وعىل عباد اهلل الصَّ األوىل: السَّ
يغة الثانية، وإن أتى باألوىل،  وبركاته( عىل األحوط األوىل، واألحوط لزوًما عدم ترك الصِّ
عليك  ام  )السَّ قوله  وأما  عليها،  اقترص  الثانية،  م  قدَّ إذا  ولكن  بينها،  اجلمع  وُيستحبُّ 
بل هو  اة،  الصَّ به عن  ام، وال خيرج  السَّ ِمن صيغ  فليس  اهلل وبركاته(،  النَّبي ورحة  أهيا 

ُمستحب. منهاج الصاحلني: 11/1). )اخلويلدّي(.
))( سقطت كلمة )معنى( ِمن النُّسخة )ذ(.

)3( يف النُّسخة )ش(: )و( بدالً ِمن )أو(.
د، فهي- عند  التَّشهُّ ِذكرها مع  النَّبي ورحة اهلل وبركاته( سبق  أهيا  ام عليك  )السَّ )4( مجلة: 
بفرض.  وليس  ُسنَّة  التَّسليم  الرأي:  هذا  وعىل  التَّسليم.  ِمن  ال  التَّشهد  ِمن  جزء  املؤلِّف- 
عىل  واجب  هو  وقيل:  اة.  الصَّ كتاب   ،(43/1 الفتاوي:  لتحرير  احلاوي  ائر  السَّ ُينظر: 
اة. والتَّسليم  األصح. ُينظر: رشائع اإلسام يف مسائل احلال واحلرام: 1/)7، كتاب الصَّ
اهلل  ورحة  عليكم  ام  )السَّ َأو  الصاحلني(،  اهلل  عباد  وعىل  علينا  ام  )السَّ ومها  صيغتان،  له 
رشائع  ُينظر:  ُمستحبًّا.  الثاين  كان  بدأ  وبأهيا  اة،  الصَّ ِمن  خيرج  منها  وبكلٍّ  وبركاته(، 
يغة  م املصلِّ الصِّ إْن قدَّ اة. وقيل:  اإلسام يف مسائل احلال واحلرام: 1/)7، كتاب الصَّ
العروة  ُينظر:  عليها.  واقترص  هبا،  اكتفى  الثانية  م  قدَّ وإْن  ُمستحبَّة،  الثانية  كانت  األوىل 

اة. )اخلويلدّي(. الوثقى: 408/7-409، باب الصَّ
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ٌة يِف اخُلُروِج  حْيَ َوَأْوَل���ى)1(، َوالثَّانَِيُة َل�ْم ُيوِجْبَها َأَحٌد ِمَن الُقَدَماِء))(، َبِل اأَلْخَباُر رَصِ
َاِة)4(،  ِرَجًة ِمَن الصَّ َعُلَها خمُْ َاِم َوالتَّْسِلْيِم جَيْ َاِة)3(، َوالَقاِئُل بُِوُجوِب السَّ هِبَا ِمَن الصَّ

َوالَقاِئُل بِنَْدبِيَّتِِه َي�ْجَعُلَها ُمْسَتَحبًَّة)5(.

ِريَن)7(، َوَخيَّ���َر َبْينََها َوَبي�ْ��َن اأُلْوىَل، َوَجَعَل  َوَأْوَج��َب)6( الثَّانَِي��َة َبْع��ُض املَتَأخِّ
الثَّانَِيَة ُمْسَتَحبًَّة)8(.

َاِة، بَِمْعنَى:  ِع: الَلْفُظ ال�َمْوُضوُع لَِتْحِليِل)9( ال�ُمَصلِّ�ي ِمَن الصَّ َوَمْعنَاُه يِف الشَّ
ُه حَيِلُّ َلُه)10( َما َكاَن َحَراًما َعَلْيِه بَِتْكبَِرِة اإِلْحَراِم. َأنَّ

َاَمِة ِمْن ُكلِّ َمْكُروٍه. َاُم(: ُدَعاٌء بِالسَّ َوَمْعنَى )السَّ

ُكوِر  ِمَر ُهنَا جِلََاَع��ِة الذُّ َم، إاِلَّ َأنَّ الضَّ َوَمْعنَ��ى )َوَرْح�َم��ُة اهلل َوَبَرَكاُت��ُه( َتَق��دَّ

)1( ُينظر: وسائل الشيعة: 465/5، احلديث )10/7086(.
))( أوجب العبارة األوىل السيِّد املرتض، وأبو الصاح. ُينظر: حترير األحكام: 59/1).

)3( ُينظر: وسائل الشيعة: 416/6-417، الباب )1( من أبواب التسليم، احلديث )7، 8(.
َاِة( ِمن النُّسخة )ش(. ِرَجًة ِمَن الصَّ َاِم.. خمُْ )4( سقطت عبارة )َوالَقاِئُل بُِوُجوِب السَّ

وُينظر: وسائل الشيعة: 418/6، الباب )1( من أبواب التسليم، احلديث )13(.  
)5( ُينظر: تذكرة الفقهاء: 43/3).

)6( يف النُّسخة )ذ(: )والواجب(.
)7( ُينظر: تذكرة الفقهاء: 46/3).

)8( يبدو أنَّ املؤلِّف أشار هبذا إىل العاَّمة احللِّ�ّي، حيث ذهب إىل التخير بينها، فقال: »بأيِّهما 
بدأ- المصلِّي- كان الثاني مستحبًّا«. تذكرة الفقهاء: 46/3).

)9( يف النُّسخة )ش(: )للتحليل( وال يستقيم املعنى املراد معها.
)10( يف النُّسخة )ذ(: زيادة: )لَِقْولِِه: التََّكبَِر َوالتَّْحِليَل(.

التَّسليم(.  وحتليلها  التَّكبر،  وحتريمها  الوضوء،  الة  الصَّ )افتتاح   :املؤمنني أمر  وقال   
وسائل الشيعة: 417/1، الباب األول ِمن أبواب التَّسليم. )اخلويلدّي(.
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ال�ُمَخاَطبنَِي.

��ِم: بِاألََم��اِن)1( ِمَن الَع��َذاِب َوالِعَق��اِب، َوُدَعاٌء َل�ُه��ْم بِالنَّْعَاِء  حُّ َ َوَمْعنَ��ى الرَّ
َوال�َخْي�َراِت.

َاِة اْس��تِْحَباًبا، َوبِالثَّانَِيِة األَْنبِياَء  َوَيْقِصُد ال�ُمْفِرُد))( بِاألُْوىَل ال�ُخ�ُروَج ِمَن الصَّ
َة، َوَمْن َعىَل َذلَِك اجلَانِِب ِمْن ُمْسِلِمي اجِلنِّ َواإلْنِس. َوال�َمَاِئَكَة، َواحلََفَظَة َواألَِئمَّ

َواإلَماُم َيْقِصُد بِاأُلَوَل�ى اخلُ�ُروَج، َوبِالثَّانَِيِة األْنبَِياَء َوال�َحَفَظَة َوال�َمأُموِمي�َن.

دَّ َعىَل اإِلَماِم، َوَما َقَصَدُه اإِلَماُم.  َوال�َمأُموُم َيْقِصُد بِاألُْوَل�ى اخلُُروَج، َوبِالثَّانَِيِة الرَّ
. َوَلْو مَلْ َيْقِصْد َل�ْم َترُضّ

َوَلْو َقَصَد ال�ُمَصلِّ ُمْسِلِمي اجِلنِّ َواإِلْنِس َومَجِيِع امَلَاِئَكِة َجاَز.

يَغَتنِي  َوُرِوَي ُوُجوُب نِيَِّة اخلُُروِج)3(، َواالْس��تِْحَباُب َأْشَهُر)4(، إاِّل َأْن َيأيِتَ بِالصِّ
ُ َعَليِه ُهنَا نِيَُّة اخلُُروِج بِاألُْوىل)5(. َمًعا، َفَيَتَعنيَّ

َاَمِة ِمَن اآلَفاِت)6(، َوُهَو ُمْشَتِمٌل َعىَل الِوَقاَيِة. َوُهَو ُلَغًة: ُمْشَتقٌّ ِمَن السَّ

)1( يف النُّسخة )ذ(: )باآليات(، وال يستقيم املعنى معه.
))( هنا املقصود غر املأموم.

ة. ُينظر: املجموع: 476/3.  )3( الظَّاهر أنَّ املؤلِّف أشار بذلك إىل رأي العامَّ
ا، واألقرب أنَّه ال جيب«. منتهى المطلب:  �ّي: »مل أجد ألصحابنا فيه نصًّ مة احللِّ وقال العاَّ  

.(11/5
)4( ُينظر: اجلامع للشائع: 77، ومنتهى المطلب: 97/1)، واأللفيَّة والنفليَّة: )6.

)5( ُينظر: هناية األحكام: 505/1، والرسائل العش: 84.
)6( لسان العرب: )91/1).
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َويف)1( الُعْرِف: َت�ِحيٌَّة))(، َقاَل اهللُ َتَعاىَل: ﴿حَتهِيَُّتُهْم َيْوَم َيْلَقْوَنُه َساَلٌم﴾)3(، َوَقاَل 
يَُّتُهْم فهِيَها َساَلٌم﴾)5(. ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل)4(: ﴿حَتهِ

اَُم()6(: اْس��ٌم ِمْن َأْس��َم�اِء اهلل َتَعاىَل،  ��َاُم(: االْس��ُم ِمَن التَّْس��ِليِم، َو)السَّ َو)السَّ
َمُه اهللُ ِمنَْها)7(. َاُم(: َبَراَءٌة ِمَن الُعُيوِب، ُيَقاُل: َسِلَم ُفَاٌن ِمَن اآلَفاِت َسَاَمًة، َوَسلَّ َو)السَّ

َض بِال�ُحْكِم)9(. َو)التَّْسِليُم( َيُدلُّ َعىَل)8( الرِّ

َاُم، َوَأْسَلَم َأْمَرُه هلل، َأي: َسلََّم)10(، َوَأْسَلَم: آَمَن، َوَدَخَل)11(  َو)التَّْسِليُم(: السَّ
َاِم، َوُهَو االْستِْسَاُم))1(. يِف السَّ

)1( سقط حرف اجلر )يف( ِمن النُّسخة )ش(.
))( ُينظر: تاج العروس: )385/3.

)3( األحزاب: 44، وقد أسقط النَّاسخ كلمة )حتيَّتهم( ِمن النص القرآين يف النُّسخة )ذ(، واآلية 
يام﴾. كاملة: ﴿حَتهِيَُّتُهْم َيْوَم َيْلَقْوَنُه َساَلٌم َوَأَعدَّ َل�ُهْم َأْجًرا َكرهِ

)4( سقطت عبارة )سبحانه وتعاىل( ِمن النُّسخة )ذ(.
)5( إبراهيم: 3).

ام، وُوِصَف به  ام ذا السَّ ام: األول: أن يكون املراد ِمن السَّ )6( هناك احتاالن يف معنى السَّ
مبالغًة يف وصف كونه سليًا ِمن النقائض واآلفات، كا يقال: رجل عدل. الثاين: أن يكون 
ا، وقال تعاىل ﴿َما َتَرى يفهِ  امة، وهو تعاىل خلق اخللق سويًّ ام كونه ُمعطًيا للسَّ املراد ِمن السَّ
ٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى﴾  ي َأْعَطى ُكلَّ يَشْ نَا الَّذهِ ْن َتَفاُوٍت﴾ ]امللك: 3[، و﴿َقاَل َربُّ مْحَنهِ مهِ َخْلقهِ الرَّ

]طه: 50[. مفاهيم القرآن: 80). )اخلويلدّي(.
)7( ُينظر: لسان العرب: 17/17).

)8( سقط حرف اجلر )عىل( ِمن النُّسخة )ذ(.
)9( ُينظر: خمتار الصحاح: 153.

)10( ُينظر: لسان العرب: )95/1).
)11( سقط الفعل )دخل( ِمن النُّسخة )ذ(.

ْلم«. ))1( لسان العرب: )95/1)، وفيه: »وَأسلَم أي: دخَل يف السِّ
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ا بِالُقْبَلِة َأو بِالَيِد، َواْسَتْسَلَم  َوالتََّساُل�ُم: التََّصاُلُح، َواْسَتَلَم احلََجَر َل�َمَسُه)1(، إِمَّ
َأي اْنَقاَد))(.

ِد  َواَل جَيِ��ُب اإِلْع��َراُب َواَل اجلَْه��ُر)3( يِف َش���ْيٍء ِم��َن األَْذَكاِر، َواَل يِف التََّش��هُّ
ا خَمَاِرُج  َوالتَّْس��ِليِم، َوُرِوَي ُوُج��وُب اإِلْعَراِب يِف َذلَِك، َواالْس��تِْحَباُب َأْش��َهُر، َأمَّ

احلُُروِف َفَيِجُب يِف اجلَِميِع)4(.

)1( يف النُّسخة )ش(: )يلمسه(.
))( ُينظر: خمتار الصحاح: 153.
)3( يف النُّسخة )ذ(: )أو اجلهر(.

)4( ُينظر: ذكرى الشيعة: 305/3.
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م�����ِة َولَِيُك�����ْن َهَذا آِخ�����َر َما َأَرْدَن������ا َسْط�������َرُه يِف َه���������ِذِه ال�ُمَقدِّ
 

���َاُم َاُة َوالسَّ  َواْنَقَطَع الَكَاُم بَِحْم���ِد امَلِل��ِك الَع������ّاِم، َوالصَّ
�������َاِم  َعَل��������ى َخْي��������ِر اأَلَن��������اِم، َوِمْصَب�������اِح الظَّ

�����ٍد َوآلِ����ِه الِك�����َراِم مَّ  َوَينُْب������وِع الَغَم������اِم)1(، حمَُ
َواحلَْم�����ُد هللِ َربِّ الَعامَلي��������َن، َوالَ َح�����ْوَل

َة إاِلَّ بِاهلل الَعل����ِيِّ الَعظِْي����ِم))(   َوالَ ُق�����وَّ

���ٍد َوآلِ����ِه ���ى اهللُ َعَل���ى حُمَمَّ َوَصلَّ
 

����َم َتْسِلي��ا  الطَّاِهِري����َن َوَسلَّ
 َكثِي���������ًرا بَِرْحَتِ������َك

اِحنَِي  َيا َأْرَحَم الرَّ

 آِم�����ي���ن

تمَّ

)1( سقطت عبارة )َوِمْصَباِح الظََّاِم، َوَينُْبوِع الَغَاِم( ِمن النُّسخة )ش(.
َة إاِّل بِاهلل الَعِلِّ الَعظِْيِم( ِمن النُّسخة )ش(. ))( سقطت عبارة )َواَل َحْوَل َواَل ُقوَّ
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﴾ يمهِ حهِ مْحنهِ الرَّ 1101الفاحتة﴿بهِْسمهِ اهللهِ الرَّ

38130)البقرة﴿َوُقوُموْا هللهِ َقانهِتهِنَي﴾

ْم َصَل����َواٌت..﴾ 157151البقرة﴿ُأوَل�ئهِ������َك َعَلْي����ههِ

ْس��اَلُم﴾ اإلهِ اهللهِ  نْ�������َد  عهِ ي��َن  الديِّ 19109آل عمران﴿إهِنَّ 

نَي﴾ ْت لهِْلُمتَّقهِ دَّ 13370آل عمران﴿ُأعهِ

ُك��م﴾ ُحُجورهِ ال��الَّيتهِ يفهِ  3107)النساء﴿َوَرَبائهُِبُك��ُم 

ُس��وَل..﴾ َوالرَّ اهللَ  ُيطهِ���������عهِ  69113النساء﴿َوَم��ن 

�������َب..﴾ لََّعنَ���������ُه اهللُ َوَغضهِ 60113املائدة﴿َم��ن 

َق��ْوٍم..﴾ َأْه��َواء  َتتَّبهُِع��وْا  77114املائدة﴿َوالَ 

نُْه��ْم﴾ ��وْا َكثهِ��ٌر ميِّ 71150املائدة﴿ُث��مَّ َعُم��وْا َوَصمُّ

﴾ ������نيِّ َواجْلهِ ن�����سهِ  اإلهِ 101)11األنعام﴿َشَياطهِي�������َن 

هِ��ْم..﴾ َربيِّ ن��َد  عهِ ��اَلمهِ  السَّ َداُر  770)1األنعام﴿َل�ُه��ْم 

َحّق��ًا﴾ نُ��وَن  اْل�ُمْؤمهِ ُه��ُم  4104، 74األنفال﴿ُأْوَل�ئهِ��َك 

30140التوبة﴿َوَقاَل��تهِ اْلَيُه��وُد ُعَزْي��ٌر اْب��ُن اهللهِ..﴾

﴾ ُل��وْا..  َوَعمهِ آَمنُ��وْا  ي��َن  الَّذهِ 969يونس﴿إهِنَّ 
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﴾.. النََّه��ارهِ َط��َريَفهِ  ��اَلَة  الصَّ 11488هود﴿َوَأقهِ��مهِ 

َقطهِ���������َراٍن..﴾ ������ن  ميِّ ابهِيُلُه��م  )507إبراهيم﴿َسَ

3160)إبراهيم﴿حَتهِيَُّتُهْم فهِيَها َساَلٌم﴾

َفاْس��َتعهِْذ..﴾ اْلُق��ْرآَن  َق��َرْأَت  98100النحل﴿َف��إهَِذا 

��ادهُِل..﴾ ُتَ َنْف��ٍس  ُكلُّ  َت��ْأيتهِ  11159النحل﴿َي��ْوَم 

ن َذَهٍب﴾ َر مهِ ْن َأَس��اوهِ ��ْوَن فهِيَها مهِ لَّ 3168الكهف﴿حُيَ

نََّك﴾ 46100مريم﴿َلئهِن َل�ْم َتنَتههِ أَلَْرمُجَ

﴾.. ُكلَّ َأْعَط��ى  ي  الَّ��ذهِ نَ��ا  َربُّ 50160طه﴿َق��اَل 

﴾ بهِاْل�َح��قيِّ اْحُك��م  َربيِّ  )11)11األنبياء﴿َق��اَل 

��اٍر﴾ نَّ ��ن  ميِّ ثهَِي��اٌب  َل�ُه��ْم  )197احلج﴿ُقطيَِّع��ْت 

ي��رًا﴾ َنذهِ هِ��نَي  لهِْلَعامَل 1108الفرقان﴿لهَِيُك��وَن 

َجنَّ��ُة..﴾ َأْم  َخ��ْرٌ  َأَذلهِ��َك  1570الفرقان﴿ُق��ْل 

مْحَُن﴾ 60105الفرقان﴿َقاُلوا َوَما الرَّ

َق��اَل..﴾ هِ��نَي*  اْلَعامَل َربُّ  3107)-4)الشعراء﴿َوَم��ا 

يَن﴾ يُم لهِْلَغاوهِ َزتهِ اْل�َجحهِ 9173الشعراء﴿َوُبريِّ

هِ��نَي﴾ اْلَعامَل ��َن  مهِ ْك��َراَن  الذُّ 165108الشعراء﴿َأَتْأُت��وَن 

ُل��وا..﴾ َوَعمهِ آَمنُ��وا  ي��َن  الَّذهِ ��ا  1970السجدة﴿َأمَّ

َعَلْيُك��ْم..﴾ ُيَص��ليِّ  ي  الَّ��ذهِ 43151األحزاب﴿ُه��َو 

َس��اَلٌم﴾ َيْلَقْوَن��ُه  َي��ْوَم  44160األحزاب﴿حَتهِيَُّتُه��ْم 
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ن..﴾ نَ��ا َداَر اْل�ُمَقاَم��ةهِ مهِ ي َأَحلَّ 3569فاطر﴿الَّ��ذهِ

﴾ ي��مهِ اجْل�َحهِ اطهِ  َ صهِ إهِىَل  375)الصافات﴿َفاْهُدوُه��ْم 

ا..﴾ ُيْعَرُض��وَن َعَلْيَه��ا ُغ��ُدوًّ 4670غافر﴿النَّ��اُر 

773الشورى﴿َوَكَذلهِ��َك َأْوَحْينَ��ا إهَِلْي��َك ُقْرآًن��ا..﴾

َل�ُه��ْم﴾ َوُيْصلهِ��ُح..  يهِْم  د﴿َس��َيْهدهِ 575-6حممَّ

َزاَدُه��ْم ُهًدى..﴾ اْهَت��َدْوا  ي��َن  د﴿َوالَّذهِ 17111حممَّ

��ُروَن اْلُق��ْرآَن َأْم َع��ىَل.. ﴾ د﴿َأَف��اَل َيَتَدبَّ 463)حممَّ

ْلَداٌن ُم�َخلَُّدوَن﴾ 1768الواقعة﴿وهِ

﴾ )4710الواقعة﴿َفَسبيِّْح بهِاْسمهِ َربيَِّك اْلَعظهِيمهِ

َأنُفَس��ُهْم﴾ َفَأنَس��اُهْم  اهللَ  1960احلش﴿َنُس��وا 

﴾.. ��نهِ مْحَ الرَّ َخْل��قهِ  يفهِ  َت��َرى  3160امللك﴿َم��ا 

﴾ ��امهِ ال�َخالهَِي��ةهِ .. اأْلَيَّ َ ��ا َم��ْن ُأويتهِ 1967-4)احلاقَّة﴿َفَأمَّ

َدانهَِي��ٌة﴾ ُقُطوُفَه��ا  َعالهَِي��ٍة*  َجنَّ��ٍة  69))-3)احلاقَّة﴿يفهِ 

﴾.. ��اَملهِههِ بهِشهِ كهَِتاَب��ُه   َ ُأويتهِ َم��ْن  ��ا  571)احلاقَّة﴿َوَأمَّ

َوَت��َوىل﴾ َأْدَب��َر  َلَظ��ى..  َ��ا  إهِنَّ )157-17املعارج﴿َكالَّ 

مِّل﴿َوَرتيِّلهِ اْلُقْرآَن َتْرتهِيال﴾ 8)41املزَّ

ثِّر﴿َس��ُأْصلهِي������ههِ َس��َقَر.. َواَل َت�������َذُر﴾ 673)-8)املدَّ

َك بهَِربيَِّك..﴾ نَس��اُن َما َغ��رَّ ا اإْلهِ َ 659االنفطار﴿َي��ا َأيُّ

.. َوَيْص��ىَل َس��عهًِرا﴾ َ ��ا َم��ْن ُأويتهِ 1070-)1االنشقاق﴿َوَأمَّ
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3100الطارق﴿النَّْجُم الثَّاقهُِب﴾

اأْلَْع��ىل﴾ ��َك  َربيِّ اْس��َم  )110األعىل﴿َس��بيِّحهِ 

ى﴾ لهِْلُي��رْسَ َأْعَط��ى..  َم��ن  ��ا  )514-7الليل﴿َفَأمَّ

َي��ٌة﴾ َن��اٌر َحامهِ ��ْت..  َم��ْن َخفَّ ��ا  873-11القارعة﴿َوَأمَّ

َدٍة﴾ َ��دَّ ممُّ َعَم��ٍد  يفهِ   .. َلُينَب��َذنَّ  473-9اهلَُمَزة﴿َكالَّ 

َواْنَح��ْر﴾ ��َك  لهَِربيِّ 89)الكوثر﴿َفَص��ليِّ 

1119-4االخاص﴿ُق��ْل ُه��َو اهللُ َأَح��ٌد.. ُكُف��ًوا َأَح��ٌد﴾
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د)اج��������علوه������������ا ف������ي سج����ودك����������م( 135النَّبّي حممَّ

�������������������ر َلُك�����������م( ����������������وا اهلل َيْغفهِ لُّ د)َأجهِ 77النَّبّي حممَّ

أن..( أش��هد  فق��ل  جالًس��ا،  اس��تويت  ادق)إذا  146اإلمام الصَّ

).. ث��مَّ ي��ك،  كفَّ فارف��ع  ��الة  الصَّ افتتح��ت  ادق)إذا  99اإلمام الصَّ

��أت بع��د الطَّع��ام فامس��ح عيني��َك..( ادق)إذا توضَّ 79اإلمام الصَّ

��ن النَّ��اس َذَكْرته..( 60حديث قديّس)إذا عب��دي َذَك��َرين يف َم��َلٍ مهِ

��ا..( َ قهَِراَءهتهِ ����ْن  مهِ َوَفرْغ��َت  ��َة  الَفاحتهِ َق��َرأَت  ادق)إذا  114اإلمام الصَّ

قهِ��َراَءةهِ..( ��ْن  مهِ َوَف��َرَغ  إهِم��اٍم،  َخْل��َف  ُكنْ��َت  ادق)إذا  114اإلمام الصَّ

د)َأَربُّ َغنَ�����������ٍم َأْن������َت َأْم َربُّ إهِبهِ����������������ل؟( 106النَّبّي حممَّ

وحتريمه��ا..( الوض��وء،  ��الة  الصَّ 158اإلمام عّل)افتت��اح 

َها..( ، َفبهِاْفتهَِتاحهِ نْ��َد الُوُض��وءهِ د)اْفَتُح��وا َأْعُينَُك��ْم عهِ 80النَّبّي حممَّ

لعلَّه��ا..( الوض��وء،  عن��د  عيونك��م  د)افتح��وا  80النَّبّي حممَّ

َوْح��َدُه..( اهللُ  إهِالَّ  إهَِل��َه  اَل  َأْن  َأْش��َهُد  َتُق��ول  145اإلمام الباقر)َأْن 

وعلي��ه..( د  فليتش��هَّ ُيس��ليِّم  أن  قب��ل  َذَك��ر  146اإلمام الباقر)إن 
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).. ��ن أصح��اب أيب، وإينيِّ ألح��بُّ ادق)إنَّ فضي��اًل مهِ 114اإلمام الصَّ

د)إنَّ اهلل تع��اىل لط��ف امللك��ني احلافظ��ني حتَّى..( 68النَّبّي حممَّ

د)إنَّ هلل ع��زَّ وج��لَّ مئ��ة رمح��ة، وأنَّه أخ��ذ منها..( 106النَّبّي حممَّ

��ر( ُيؤجهِ مل  اه  تع��دَّ َم��ن  ا  ح��دًّ للوض��وءهِ  ادق)إنَّ  58اإلمام الصَّ

بالنيَّ��������ات( األعم��������������اُل  84منسوب إىل النَّبّي)إهِنَّم���������������������ا 

جل س��تُّون وس��بعون س��نة..( ��ه يأيت ع��ىل الرَّ ادق)إنَّ 74اإلمام الصَّ

��يطان..( د)أولُّ م��ا يم��س امل��اء يتباع��د عن��ه الشَّ 58النَّبّي حممَّ

)حرف الباء(

114اإلمام الباقر)ب��خ بخ ب��رشيِّ امُلخبت��ني، مرحبًا بمن تأن��ُس به..(

َبْع��ُد:..( ��ا  َأمَّ  . ْي��مهِ حهِ الرَّ ْح�َم��نهِ  الرَّ اهللهِ  4)1اإلمام احلسني)بهِْس��مهِ 

)حرف التَّاء(

������������������اد؟( �������������ي يا محَّ ادق)حُتس����������ن أن تصليِّ 135اإلمام الصَّ

) الوق��وفهِ ومعرف��ة  احل��روفهِ  توي��د  تي��ُل  8)1اإلمام عّل)الرَّ

ادق)َتغس��ُل وجه��َك ويدي��َك، ومتس��ُح رأس��َك..( 58اإلمام الصَّ

).. الَعظهِي��مهِ  َ َريبيِّ ُس��ْبَحاَن  ك��وع:  الرُّ يف  ادق)تق��ول  135اإلمام الصَّ

)حرف الثَّاء(

��ي القلب..( ت��ي امَلْضَمضة؛ لُينقيِّ د)ثمَّ َس��نَّ ع��ىل أمَّ 58النَّبّي حممَّ

اء( )حرف الرَّ

�����الة زينُته������ا( ادق)رفُع����������ك يدي���������َك يف الصَّ 95اإلمام الصَّ
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ني( )حرف السيِّ

وع��ىل..( فريض��ة،  األرض  ع��ىل  ��جود  ادق)السُّ 137اإلمام الصَّ

اد( )حرف الصَّ

��امل..( د)صاح��ب اليم��ني أمٌر ع��ىل صاحب الشيِّ 67النَّبّي حممَّ

79اإلمام الباقر)ص��ىلَّ رس��ول اهلل الفج��ر ث��مَّ جل��س مع..(

َي��َزال( َي��َزْل، َواَل  َل���ْم  ي  ائهِ��ُم ال��ذهِ َم��ُد: الدَّ 3)1اإلمام الباقر)الصَّ

ي َلْي��َس َفْوَق��ُه..( ��ييُِّد امُلَط��اُع ال��ذهِ َم��ُد: السَّ 3)1اإلمام الباقر)الصَّ

َي��ؤُوُده..( َل��ُه، َواَل  ْي��َك  ي اَل َشهِ َم��ُد: ال��ذهِ 4)1اإلمام الباقر)الصَّ

)حرف العني(

د)َع��ْدن دار اهلل التي مل َتَرها ع��ني، ومل ختطر عىل..( 69النَّبّي حممَّ

)حرف الفاء(

ك�������������������وع( الرُّ ف������������ي  د)فاجعل���������وه��ا  135النَّبّي حممَّ

اَك..( ��كرهِ وُش��كري إيَّ اد)َفكي��َف يل بهِتحصي��لهِ الشُّ جَّ 140اإلمام السَّ

).. َس��ُة َأْح��ُرٍف، ُكلُّ َح��ْرٍف َي��دلُّ َم��دهِ َخْ 5)1اإلمام الباقر)يفهِ الصَّ

)حرف القاف(

ضا)ق��ال أب��و جعف��ر يف القن��وت: إن ش��ئت..( 130اإلمام الرِّ

والعهِش��اء..( ت��ر  والوهِ اجلمع��ة  يف  ادق)القن��وت  130اإلمام الصَّ

)حرف الالم(

���������������ي( بهِ�����������اْس��مهِ َتنْب�����������������������ُروا  د)اَل  154النَّبّي حممَّ
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ب�����نيَّ����������������ة( إهِالَّ  َع�����َم��������������������������َل  ة)اَل  84األئمَّ

ادق)اَل قب��������������ل�������������ه وال ب�������ع������������������ده( 130اإلمام الصَّ

د)لهِ��كليِّ عب��د َمَلكان، َمل��ك عن يمين��ه، وَملك..( 67النَّبّي حممَّ

واخُلل��د..( بيمين��ي،  كت��ايب  َأعطهِن��ي  ُه��مَّ  66اإلمام عّل)اللَّ

اط ي��وم َت��زلُّ في��ه..( ُه��مَّ ثبيِّتن��ي ع��ىل ال��صيِّ 74اإلمام عّل)اللَّ

َوَبَرَكاتهِ��َك( بهَِرْح�َمتهِ��َك  ��نهِي  َغشيِّ ُه��مَّ  73اإلمام عّل)اْللَّ

م علَّ ريَح اجلنَّ��ة، واجعلني ممَّن..( ُه��مَّ ال حتريِّ 60اإلمام عّل)اللَّ

ت��ي َي��ْوَم َألق��اَك، وَأطلهِ��ْق..( نيِّ��ي ُحجَّ ُه��مَّ َلقيِّ 59اإلمام عّل)اللَّ

��ن..( ��يطاُن إهِىل أدَم، دن��ا مهِ د)ل���امَّ أْن وس��وَس الشَّ 78النَّبّي حممَّ

��ن َمَلكي��ه اللذي��ن معه..( د)لهِيس��تحي أحدك��م مهِ 68النَّبّي حممَّ

)حرف امليم(

د)املؤم��ن إذا م��اَت وترَك ورق��ًة واح��دًة عليها..( 40النَّبّي حممَّ

غرًس��ا..( يغ��رس  برج��ل   اهلل رس��ول  )14اإلمام الباقر)م��رَّ 

).. إهِْدَراكهِ َع��ْن  اْحَتَج��َب  ي  ال��ذهِ املْعُب��وُد  1)1اإلمام الباقر)َمْعنَ��اُه 

د)مقعدمه��ا كتهِف��اه، وقلمه��ام لس��انه، وأدواهتام..( 68النَّبّي حممَّ

��يبة..( الشَّ ذي  إك��رام  تع��اىل  اهلل  إج��الل  ��ن  د)مهِ 77النَّبّي حممَّ

د)َم��ْن َص��ىلَّ َص��اَلًة َومَلْ ُيَص��ليِّ فهِْيَه��ا َع��َلَّ َوَعىَل..( 150النَّبّي حممَّ

ادق)َم��ْن َعَب��َد اهلل بالوه��م فق��د كف��ر، وَم��ْن َعَبَد..( 104اإلمام الصَّ

���������م ُصلَب��ه ف��اَل ص��الَة ل��ُه( 90اإلمام الباقر)َم�����ن ل�������م ُيقهِ
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)حرف النُّون(

طبق��ات..( اط  ال��صيِّ ع��ىل  ون  يم��رُّ ادق)النَّ��اس  75اإلمام الصَّ

القيام��ة..( ي��وم  كان  إذا  ��ه  إنَّ أب��ان،  ي��ا  ادق)نع��م  140اإلمام الصَّ

)حرف الاء(

، ومها..( ادق)ه��و الطَّري��ق إهِىل معرف��ة اهلل عزَّ وج��لَّ 75اإلمام الصَّ

)حرف الواو(

��ا صالة العش��اء اآلخرة فإنَّ للق��رب ُظلمة..( د)وأمَّ 87النَّبّي حممَّ

)حرف الياء(

ف��اروهِ ه��ذا ..( الكوف��ة،  إذا قدم��ت  أب��ان،  ادق)ي��ا  140اإلمام الصَّ
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د، أبو القاسم 69، النَّبّي حُممَّ  ،68  ،67  ،59  ،58  ،53  ،40  ،9
 ،104  ،87  ،86  ،80  ،78  ،77  ،70
 ،119 ،113 ،11( ،111 ،109 ،106
 ،140 ،130 ،1(7 ،1(4 ،1(1 ،1(0
 ،151 ،150 ،147 ،146 ،145 ،14(

16( ،15(
78، 86، 87، 88، 110آدم

100إبراهيم

املسيح = 5)1، 6)1عيسى

110يعقوب

110يوسف

59، 60، 66، 73، 74، 96، 104، 106، اإلمام عّل، أمر املؤمنني
158  ،151  ،140  ،1(8  ،1(1  ،11(

87اإلمام احلسن

4)1اإلمام احلسني

4)1، 140اإلمام عّل بن احلسني زين العابدين
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د بن عّل الباقر 4)1، اإلمام حُممَّ  ،1(3  ،1(1  ،114  ،90  ،79
145 ،14( ،1(5

د الصادق 58، 60، 74، 75، 79، 88، 95، 99، اإلمام جعفر بن حممَّ
 ،130 ،1(5 ،1(4 ،114 ،111 ،104

146 ،140 ،137 ،135
86اإلمام موسى بن جعفر الكاظم

ضا 88، 130اإلمام عّل بن موسى الرِّ

مان 140اإلمام املهدي صاحب العرص الزَّ
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)حرف األلف(

اج جَّ د بن السّي املعروف بالزَّ 119إبراهيم بن حممَّ

111أبو احلسن عّل بن حزة بن عبد اهلل الكسائّي

رداء اخلزرجّي 77أبو الدَّ

7)1ابن اجلنيد حمّمد بن أحد، أبو عّل الكاتب اإلسكايّف

)حرف اجليم(

)11جابر بن عبد اهلل األنصارّي

ة الشيبايّن 114مجيل بن مرَّ

)حرف احلاء(

ّ ر احللِّ مة احلسن بن يوسف ابن املطهَّ )15العاَّ

اي( )حرف الزَّ

4)1زيد ابن اإلمام عّل بن احلسني

ني( )حرف السيِّ

108سعيد بن جبر بن هشام الوالبّي

ر الديلمّي، حزة بن عبد العزيز الطربستايّن 7)1ساَّ
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)حرف العني(

77عبد اهلل بن العبَّاس بن عبد املطَّلب

106عكرمة، أبو عبد اهلل القريّش

مة =  عّل بن احلس��ني بن موس��ى العلوّي املوس��وّي، الس��يِّد العاَّ

الشيف املرتض

86

ب بسيبويه 66عمرو بن عثان بن قنرب امللقَّ

)حرف الفاء(

114الفضيل بن يسار

)حرف القاف(

108قتادة بن دعامة السدويّس

)حرف امليم(

د بن عبد الوهاب اجلبَّائّي 109حممَّ

د بن عّل بن احلس��ني بن موس��ى ابن بابويه املعروف بالش��يخ  حممَّ

الصدوق

149

د بن كعب بن سليم القرظّي 109حممَّ

ّ األس��دّي  د احللِّ د بن احلس��ني بن حممَّ املق��داد بن عب��د اهلل بن حممَّ

السيورّي

15(
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100 آزر  

140 أبان بن تغلب  

ج��اج النَّح��وّي =  ��د الزَّ  إبراهي��م ب��ن حممَّ
119 ��اج  جَّ الزَّ

130 ابن أيب عقيل  

111 ابن أيب ليىل  

79 ابن رئاب  

108 ابن الزبر  

99 ابن عامر  

ابن عمر                                                  106، 108

99 ابن كثر  

77 ابن ماجة  

79 ابن حمبوب  

1(8 ابن منظور  

108 ان األعرج   أبو حسَّ

أبو اخلطَّاب املعروف باألخفش  66

77 أبو الدرداء  

108 أبو سعيد اخلدرّي  

1(8 أبو السميدع  

158 أبو الصاح  

108 أبو الطفيل الكناينّ  

108 أبو عبد الرحن السلمّي  

108 أبو عثان النهدّي  

أبو عمرو بن العاء                             99، 108

108 أبو مسعود البدرّي  

109 أبو معش  

108 أبو املليح بن أسامة  

108 أبو موسى األشعرّي  

أبو هريرة                                             106، 108

ايف، السيِّد                                              9، 39 أحد الصَّ

ج البح��رايّن،   أح��د ب��ن عب��د اهلل ب��ن املت��وَّ
(0 الشيخ  

39 ، األستاذ   ّ أحد عّل جميد احللِّ
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ش��هاب الدين أح��د بن فهد ب��ن حممود بن 
مة      19، 151 إدريس املقرئ األحسائّي، العاَّ

79 د   أحد بن حممَّ

د السبعّي، الشيخ       )) فخر الدين أحد بن حممَّ

د بن فهد األسدّي  أحد بن شمس الدين حممَّ
 ،14 ،13 ،10 ،9       ّ ّ = ابن فهد احللِّ احللِّ
 ،30  ،(4  ،(3  ،((  ،(1  ،(0  ،19  ،15

51 ،35

أسد اهلل التسرّي الكاظمّي، الشيخ  3)

109 األشعرّي  

1(8 األصمعّي  

111 األعمش  

106 ة   أّم عارة األنصاريَّ

108 أنس بن مالك  

)حرف الباء(

77 البخارّي  

108 ر املنقرّي   بش بن عاَّ

108 بكر بن عبد اهلل املزينّ  

151 البهائّي، الشيخ  

)حرف التَّاء(

77 الرمذّي  

)حرف الثَّاء(

1(0 ثعلب  

)حرف اجليم(

جابر بن عبد اهلل األنصارّي         106، )11

106 اج بن عمرو   احلجَّ

 مج��ال الدي��ن حس��ن ب��ن حس��ني ب��ن مطر 
(( اجلزائرّي، الشيخ  

)حرف احلاء(

108 احلسن البرصّي  

احلسن ابن الشيخ الطويّس، الشيخ          100

باب��ن  املع��روف  ع��ّل  ب��ن  احلس��ن 
(1 الش��يخ          الع��شة، 

مة  ّ = العاَّ ر احللِّ  احلسن بن يوسف ابن مطهَّ
159 ،158 ،15( ،84                      ّ احللِّ

106 احلصني ابن أيب احلر العنربّي  

135 حَّاد بن عيسى  

حزة                                         99، 111

ر               7)1 حزة بن عبد العزيز الديلمّي = ساَّ
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106 حنة بنت جحش  

(9 حيدر حسني حزة الشيفّي  

39 حيدر عبد الكريم امليَّاحّي  

87   اء َحوَّ

)حرف اخلاء(

اخلليل بن أحد الفراهيدّي                66، 111

 اخل���������وئ���������������ّي، آي����������������ة اهلل 
العظم��������ى                             )9، 9)1، 130

11( خولة بنت جعفر احلنفيَّة  

اء( )حرف الرَّ

137 الراغب  

108 رفيع الرياحّي  

ثعب��ان  رحي��م  ري��اض 
املنص��ورّي                    10، 38، 40

اي( )حرف الزَّ

145 زرارة  

108 زرارة بن أوىف  

1(4   زيد بن عّل

ني( )حرف السيِّ

134 السخاوّي  

108 سدوس ابن سيبان بن ذهل  

107 سعيد بن جبر  

108 سعيد بن املسيَّب  

111 سليم بن أرقم  

اد( )حرف الصَّ

35 صاحب الذريعة  

صادق عب��د النّبي اخلويل��دّي = اخلويلدّي     
 ،61  ،60  ،59  ،58  ،57  ،40  ،38  ،10
 ،70  ،68  ،67  ،66  ،65  ،64  ،63  ،6(
 ،79  ،78  ،77  ،76  ،75  ،74  ،73  ،71
 ،91  ،90  ،88  ،87  ،85  ،84  ،83  ،80
 ،104 ،103 ،10( ،100 ،99 ،95 ،9(
 ،111  ،110  ،109  ،107  ،106  ،105
 ،133  ،130  ،1(9  ،1(7  ،1(0  ،115
 ،141  ،140  ،139  ،138  ،135  ،134
 ،154  ،151  ،147  ،146  ،145  ،14(

160 ،158 ،157

106 صفوان بن أميَّة  

108 صفوان بن حمرز  

اد( )حرف الضَّ

108 اك ابن قيس   الضحَّ
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)حرف الطَّاء(

املي��زان،  تفس��ر  صاح��ب   الطباطبائ��ّي، 
م��ة                        )10، 119، 138 العاَّ

89 الطربّي  

 ،86 الش��يخ   الط��ويّس، 
1(8  ،1(0  ،107  ،105

)حرف العني(

عائشة                                                 106، 108

99 عاصم  

 ، ّ عبد الس��ميع ب��ن فيَّ��اض األس��دّي احللِّ
الش��يخ                                    1)

106 عبد اهلل بن رافع  

108 عبد اهلل بن رسجس  

 جال الدبن عبد اهلل بن رشفش��اه احلسينّي، 
(1 الش��يخ 

 عب��د اهلل ب��ن العبَّ��اس ب��ن عب��د املطَّلب = 
ابن عبَّ��اس 77، 89، 105، 106، 107، 

147 ،1(5 ،1(1 ،11( ،108

106 عبد اهلل بن عمرو  

67 م اليهودّي   عبد اهلل بن عاَّ

108 عبد اهلل بن مغفل  

د بن عّل  عمي��د الدين عبد املطَّلب ب��ن حممَّ
(0 ابن األعرج احلسينّي، السيِّد  

ش��مس  ب��ن  املل��ك  عب��د  الدي��ن  ريض 
الواع��ظ  إس��حاق  اب��ن  إس��حاق   الدي��ن 
(( الس��يِّد              ��ّي،  القمِّ

130 عبد امللك بن عمر  

عبد النّبّي بن عيسى بن إبراهيم  35

108 عدي بن حاتم  

1(6 عزير  

عطاء بن أيب رباح                                          108، 5)1

عقبة بن عامر اجلهنّي                 106، 135

عكرمة                                          106، 108

145   عّل بن جعفر

د اخلازن،   زين الدين عّل بن احلسن بن حممَّ
(0 الش��يخ 

العل��وّي  موس��ى  ب��ن  احلس��ني  ب��ن  ع��ّل 
الشي��ف   = م��ة  العاَّ الس��يِّد   املوس��وّي، 
158  ،86 املرت��ض                       

ع��ّل ب��ن ح��زة ب��ن عب��د اهلل األس��دّي = 
الكس��ائّي                         99، 111

عّل عبَّاس عليوي األعرجّي، الدكتور  39
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احلمي��د  عب��د  ب��ن  ع��ّل  الدي��ن  نظ��ام 
(0 الش��يخ                 النِّي��ّل، 

ع��ّل بن غي��اث الدين عبد الكري��م بن عبد 
(0 ابة النيّل، السيِّد   احلميد النسَّ

، الشيخ            1) ّ عّل بن فضل اهلل بن هيكل احللِّ

د بن ط��ي العامّل،  زين الدين ع��ّل بن حممَّ
 

(1 الش��يخ 

��د بن حامد  ي بن حممَّ ��د بن مكِّ  ع��ّل بن حممَّ
اجلعبّي العامّل، الشيخ                                          0)

زين الدين عّل بن هال اجلزائرّي، الشيخ           1)

اجللي��ل  عب��د  ب��ن  يوس��ف  ب��ن  ع��ّل 
(1 الش��يخ                الني��ّل، 

39 ر اهلاّل، الشيخ   عاَّ

 = بس��يبويه  ��ب  امللقَّ عث��ان  ب��ن  عم��رو 
س��يبويه                       66، 0)1، 148

عيسى بن عمر املقرئ                           66، 111

)حرف الفاء(

الفضيل بن يسار                                               114، 7)1

)حرف القاف(

108 قتادة بن دعامة السدويّس  

)حرف الكاف(

114   ّ الكشِّ

10 الكفيل)ع(  

109 كعب بن سليم  

)حرف امليم(

(4 املامقايّن، الشيخ  

1(0 املرّبد  

د بن أحد، أبو عّل الكاتب اإلسكايّف =   حممَّ
1(7 ابن اجلنيد  

ازاين  1) د بن إساعيل بن عّل الرَّ حممَّ

(( د بن احلسن احلر العاملّ   حممَّ

أم��ر  اب��ن  ��د  حممَّ  = احلنفيَّ��ة  ب��ن  ��د  حممَّ
1(3  ،11( املؤمنني                        

د بن عبد الوهاب اجلبَّائّي = اجلبَّائّي       109 حممَّ

��د ب��ن ع��ّل ب��ن احلس��ني ب��ن موس��ى  حممَّ
 املعروف بالش��ي����خ الص������دوق = اب�����ن 
بابويه                                                         95، 130، 149

د بن فاح املوسوّي احلويزّي، السيِّد         )) حممَّ

79 د بن قيس   حممَّ

109 د بن كعب القرظّي   حممَّ

د بن عبد اهلل نوربخش، السيِّد       1) د بن حممَّ حممَّ



184

74 د بن مروان   حممَّ

146 د بن مسلم   حممَّ

د باقر اخلوانسارّي، السيِّد  3) حممَّ

87 د تقي املجلّس   حممَّ

��د حس��ن النجف��ّي صاح��ب اجلواهر،   حممَّ
15( الش��يخ 

ّ األسدّي =  د احللِّ املقداد بن عبد اهلل بن حممَّ
15( ،(1                    ّ السيورّي احللِّ

1(5   مريم

77 مسلم )صاحب الصحيح(  

39 مصطفى صباح اجلنايبّ  

108 ة   معاذة العدويَّ

1(8 معاوية  

 مفل��ح ب��ن احلس��ن ب��ن راش��د الصيمرّي، 
(1 الش��يخ                       

39 ميثم سويدان احلمرّي  

)حرف النُّون(

99 نافع  

النسائّي                                              77، 114

108 النرض بن أنس  

37 نعمة بن عّل بن باقر البحراينّ  

(3 مة   ث النورّي، العاَّ املحدِّ

)حرف الاء(

135 هشام بن سامل  

108 هال بن يزيد  

137 اهلمداينّ  

)حرف الواو(

1(8 الوليد بن عقبة  

 وه���������ب بن وه��ب القرش���������������ّي = 
وهب                                        4)1، 5)1، 130

)حرف الياء(

106 حييى بن يعمر  

(( يوسف البحرايّن، الشيخ  

66 يونس بن حبيب  
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)حرف األلف(

36 إيران  

)حرف الباء(

109 البرصة  

بغداد                                          0)1، 7)1

66 باد فارس  

)حرف التَّاء(

1(7 تربيز  

)حرف اجليم(

109 جبى  

)حرف احلاء(

احلائر الشيف                                              3)، 4)

احللَّة الفيحاء 
(3 ،(0 ،16                                               

)حرف اخلاء(

1(7 خسوشاه  

ال( )حرف الدَّ

(9 دار الكفيل  

1(8 دمشق  

اء( )حرف الرَّ

149 الري  

ني( )حرف الشيِّ

66 شراز  

)حرف الطَّاء(

77 الطائف  

)حرف العني(

سة             10، 14، 37، 39 العتبة العبَّاسيَّة املقدَّ

العراق                                                      9، 39

)حرف القاف(

66 قرية البيضاء يف شراز  

قس�������م ش������ؤون املع���ارف اإلساميَّ���ة 
واإلنسانيَّة                10، 39، 40
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)حرف الكاف(

سة  كرباء املقدَّ
30 ،(9 ،14                                                

الكوفة                                                       109، 140

)حرف امليم(

36 جملس الشورى  

جممع الذخائر اإلسامّي                                     36، 37

خميَّم سيِّد الشهداء = خيمگاه         5، 4)، 30

108 رة   املدينة املنوَّ

ة                            9، 10، 14، 39، 40 مركز تراث احللَّ

35 مسجد االحتجاب  

109 مسجد الربذة  

15( س   املشهد الغروّي املقدَّ

79 مة   ة املكرَّ مكَّ
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)حرف األلف(
66 آل الربيع بن زياد احلارثّي  
 ،60      أه��ل البي��ت = د�� آل حممَّ
 ،151  ،150  ،146  ،11(  ،104  ،79

16( ،15(
151 اإلساعيليَّة  
70 األشاِعرة  
اإلماميَّة                                                          7)1، 151
1(4 أهل البرصة  
أهل اجلنَّة                                                            )7، 75
أهل النَّار                                                    70، )7، 75
109 األوس  

)حرف الباء(
البرصيُّون 

134 ،103                                                   
78   بنو آدم
66 بنو احلارث بن كعب  
11( بنو اخلزرج  
109 بنو قريظة  

)حرف الثَّاء(
79 ثقيف  

)حرف احلاء(
7 س   حشد اهلل املقدَّ

)حرف الطَّاء(
109 الطائفة اجلبَّائيَّة  

)حرف العني(
العرب                                      68، 89

)حرف القاف(
1(0 قريش  

)حرف الكاف(
الكوفيُّون                                  )10، 103، 134

)حرف امليم(
املسلمون                                                         10، 3)، 150
109 املعتزلة  

)حرف النُّون(
النصارى  114، 6)1، 140، 146، 147

)حرف الياء(
اليهود      78، 113، 0)1، 6)1، 140، 146
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)أ(

(4 أجوبة املسائل البحرانيَّة  

(4 أجوبة املسائل الشاميَّة األوىل  

(4 أجوبة املسائل الشاميَّة الثانية  

(5 أجوبة املسائل الفقهيَّة  

(5 ة   اختصار العدَّ

(5 األدعية واخلتوم  

 استخراج احلوادث وبعض الوقائع املستقبليَّة 
(5   من كام أمر املؤمنني

(5 اة   أرسار الصَّ

)ب(

(5 بغية الراغبني  

)ت(

(6   ة تاريخ األئمَّ

(5 التحصني يف صفات العارفني  

(5 تعقيبات الصلوات  

(6 التعقيبات والدعوات  

)ح(

(6 احلصن احلصني )خمترص(  

)خ(

خاصة التنقيح يف املذهب احلّق الصحيح        6)

)د(

(6 الدرُّ الفريد يف التوحيد  

(6 الدرُّ النضيد  

(6   ّ ديوان ابن فهد احللِّ

)ر(

(6 رسالة إىِل أهل اجلزائر  

ل العبادة عن الغر  6) رسالة يف حتمُّ

(6 رسالة يف فضل اجلاعة  

اة  6) رسالة يف كثر الشك يف الصَّ

��اة وترمج��ة  رس��الة يف مع��اين أفع��ال الصَّ
��اة يف بي��ان معاين  أذكاره��ا = ترمج��ة الصَّ
أفعاهل��ا وأقواهل��ا = مقدمة يف مع��اين أفعال 
اة  اة = الوجي��زة يف معاين أفعال الصَّ الصَّ
51  ،36  ،35  ،33 وأذكاره��ا            
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(7 رسالة يف مناسك احلج  

(7 رسالة يف منافيات احلج  

د بن فاح   رس��الة يف الوصّية إىِل السيَّد حممَّ
(7 املوسوّي احلويزّي  

)س(

(7 اة   السهو يف الصَّ

)ش(

شذرة النضيد وهداية املستفيد  7)

(7 رشح إرشاد األذهان  

(7 رشح ألفيَّة الشهيد  

(7 رشح املحّرر يف الفقه  

(7 رشح املوجز احلاوي  

)ع(

(7 ة الداعي ونجاح الساعي   عدَّ

)غ(

(8 غاية اإلجياز خلائف اإلعواز  

)ف(

(8 اة   فقه الصَّ

)ك(

كفاية املحتاج إىِل مناسك احلاج  8)

)ل(

(8 اللَّوامع  

(8 الّلمعة احلّلية يف معرفة النيَّة  

)م(

العب��ادات  م��ن  الفق��ه  يف  الفوائ��د   جمم��ع 
(8 واملتاجر  

(8 املحّرر يف الفقه  

(8 مسائل ابن فهد  

(8 مسائل اللوامع  

مصباح املبتدي وهداية املقتدي  8)

(9 املقترص يف رشح املخترص  

(9 املقدمات يف الفقه  

(9 منازل القمر  

(9 مناقب العرة  

املهّذب البارع يف رشح املخترص النافع        9)

املوجز احلاوي لتحرير الفتاوي  9)

)ه�(

(9 اة   اهلداية يف فقه الصَّ

)و(

(9 اة   واجبات الصَّ
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* القرآن الكريم.

الس��يوطّي . 1 الدي��ن  ج��ال  بك��ر،  أيب  ب��ن  الرح��ن  عب��د  الق��رآن،  عل��وم  يف   اإلتق��ان 
ة للكتاب، مرص،  ��ة العامَّ د أبو الفض��ل إبراهيم، اهليئة املرصيَّ )ت 911ه���(، حتقيق: حممَّ

1394ه�/1974م.

د بن احلس��ن الطويّس . ) (، الش��يخ أبو جعف��ر حُممَّ ّ اختي��ار معرف��ة الرجال )رج��ال الكشِّ
 

)ت 460ه�(، حتقيق وتصحيح وتعليق: مرداماد األسرآبادّي، والسيِّد مهدّي الرجائّي، 

سة آل البيت ألحياء الراث. مؤسَّ

خمشّي )ت 538ه�(، . 3 أس��اس الباغة، أبو القاس��م جار اهلل حممود بن عمر بن أح��د الزَّ

حتقيق: باسل عيون السود، ط)، دار الكتب العلميَّة، بروت، لبنان، 010)م.

إع��راب الق��رآن وبيانه، حميي الدين بن أح��د مصطفى دروي��ش )ت 1403ه�(، الطبعة . 4

الرابعة، دار اإلرش��اد للشؤون اجلامعيَّة، حص، س��ورية، )دار اليامة، دمشق/بروت(، 

)دار ابن كثر، دمشق/بروت(، 1415ه�.

ركّل )ت 1410ه���(، ط5، دار العل��م للماي��ني، بروت، . 5 األع��ام، خ��ر الدي��ن ال��زَّ

لبنان،1980م.

��يعة، السيِّد حمس��ن األمني )ت 1371 ه�(، حتقيق وختريج: حسن األمني، دار . 6 أعيان الشِّ

التَّعارف للمطبوعات، بروت، لبنان، )د.ت(.
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إكال هتذيب الكال يف أس��اء الرجال، مغلطاي بن قلي��ج بن عبد اهلل البكجرّي املرصّي . 7

احلك��رّي احلنف��ّي، أبو عبد اهلل، عاء الدين )ت )76ه�(، حتقي��ق: أيب عبد الرحن عادل 

د أس��امة بن إبراهي��م، ط1، مطبعة الفاروق احلديثة للطباعة والنَّش،  د، وأبو حممَّ ابن حممَّ

))14ه�/001)م.

ل )ت 786ه�(، حتقيق: مركز التَّحقيقات اإلسامّي، عّل . 8 األلفيَّة والنَّفليَّة، الش��هيد األوَّ

الفاضل القائينّي النَّجفّي، ط1، مكتب اإلعام اإلسامّي، 1408ه�.

��د بن احلس��ن الط��ويّس )ت 460ه���(، حتقيق: قس��م . 9 األم��ال، الش��يخ أب��و جعف��ر حُممَّ

س��ة البعثة، ط1، دار الثقافة للطباعة والنش والتوزيع، قم،   الدراسات اإلساميَّة- مؤسَّ
1414ه�.

د بن احلس��ن احلّر العام��ّل )ت 1104ه�(، حتقيق: الس��يد أحد . 10 أم��ل اآلمل، الش��يخ حممَّ

احلسينّي، دار الكتاب اإلسامّي، قم، )136ش.

د بن . 11 ��يخ أيب طالب حممَّ قني الشَّ إيض��اح الفوائد يف رشح إش��كاالت القواعد، فخر املحقِّ

قه وعلَّق عليه وأرشف عىل طبعه:  ّ )ت 771ه�(، نمَّ ر احللِّ احلس��ن بن يوس��ف بن املطهَّ

يخ عبد الرحيم  يخ عّل پ�ناه االش��تهاردّي، والشَّ السيِّد حس��ني املوسوّي الكرمايّن، والشَّ

الربوجردّي.

د رشف الدين . )1 إيضاح املكنون، إس��اعيل باش��ا البغدادّي )ت 1339ه�(، تصحيح: حممَّ

يالتقايا، ورفعت بيلگه الكليّس، دار إحياء الراث العريّب، بروت، لبنان، )د.ت(.

��د باقر املجل��ّس )ت 1110ه�(، . 13 ��يخ حممَّ ة املوىل الشَّ مة فخ��ر األمَّ بح��ار األن��وار، العاَّ

س��ة الوف��اء، ب��روت، لبنان،  ح��ة، حتقي��ق: حيي��ى العاب��دّي الزنج��ايّن، مؤسَّ ط) املصحَّ

1983/1403م.
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د بن يوس��ف بن عّل بن يوس��ف بن حيان أثر . 14 البح��ر املحيط يف التَّفس��ر، أبو حيان حممَّ

د مجيل، دار الفك��ر، بروت، لبنان،  الدي��ن األندلّس )ت 745ه���(، حتقيق: صدقي حممَّ

0)14ه�.

الربهان يف تفسر القرآن، السيِّد هاشم البحرايّن )ت 1107ه�(، حتقيق: قسم الدراسات . 15

سة البعثة، قّم، إيران، )د.ت(. اإلساميَّة، مؤسَّ

ون، ط1، مطبعة صدر، . 16 د احلسُّ ��يخ حممَّ ل )ت 786ه�(، حتقيق: الشَّ ��هيد األوَّ البيان، الشَّ

قّم، إيران، )141ه�.

اق احلسينّي، أبو الفيض، . 17 د بن عبد الرزَّ د بن حممَّ تاج العروس من جواهر القاموس، حممَّ

بيدّي )ت 05)1ه�(، حتقيق: مصطفى حجازي وآخرين، دار اهلداية،  ب بمرتض الزَّ امللقَّ

)د.ت(.

حاح(، أبو نرص إس��اعيل بن حَّاد اجلوهرّي . 18 ى )الصِّ ت��اج اللغة وصحاح العربيَّة، املس��مَّ

الفارايّب )ت 398ه�(، اعتنى به ونشه: مكتب التحقيق بدار إحياء الراث العريّب، ط5، 

بروت، لبنان، 1430ه�/009)م.

د ابن أحد بن . 19 تاريخ اإلس��ام َوَوفيَّات املشاهر واألعام، شمس الدين أبو عبد اهلل حممَّ

اد معروف، ط1، دار الغرب  عث��ان بن َقاْياز الذهبّي )ت 748ه�(، حتقيق: د. بش��ار عوَّ

اإلسامّي، 003)م.

د بن حممود، أب��و نرص املاتريدّي . 0) د بن حممَّ ��نَّة )تفس��ر املاتري��دي(، حممَّ  تأويات أهل السُّ
 )ت 333ه�(، حتقيق: د. جمدي باسلوم، ط1، دار الكتب العلميَّة، بروت، لبنان، 6)14ه�/

005)م.

د بن احلس��ن الطويّس )ت 460ه�(، حتقيق: أحد . 1) التبيان يف تفس��ر القرآن، أبو جعفر حممَّ
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حبيب قصر العامّل، مكتبة اإلعام اإلسامّي، إيران، 1409ه�/1989م.

عيَّة عىل مذهب اإلماميَّة، مجال الدين أيب منصور احلسن ابن يوسف . )) حترير األحكام الشَّ

��يخ إبراهيم اهلادّي، ط1،  ّ )ت 6)7ه�(، حتقيق: الشَّ مة احل��لِّ ر املعروف بالعاَّ ب��ن املطهَّ

ادق، إيران، قم، 0)14ه�. سة اإلمام الصَّ مؤسَّ

مة . 3) ر املعروف بالعاَّ تذكرة الفقهاء، مجال الدين أيب منصور احلس��ن بن يوس��ف ب��ن املطهَّ

س��ة  س��ة آل البيت إلحياء ال��راث، ط1، مطبعة مهر، قّم، مؤسَّ ، حتقي��ق: مؤسَّ ّ  احل��لِّ
آل البيت إلحياء الراث، قم، 1414ه�.

ة، الس��يِّد أحد احلس��ينّي، ط1، مطبعة . 4) ال��راث العريّب املخط��وط يف مكتبات إيران العامَّ

نكارش، 1431ه�/010)م.

تصحيح اعتقادات اإلماميَّة، الش��يخ املفيد )ت 413ه�(، حتقيق: حس��ني درگائّي، ط)، . 5)

دار املفيد، بروت، 1414ه�.

 تطري��ز رياض الصاحل��ني، فيصل بن عب��د العزيز بن فيص��ل املبارك احلريم��ّل النجدّي . 6)
)ت 1376ه���(، حتقي��ق: د. عبد العزيز ب��ن عبد اهلل بن إبراهيم الزي��ر آل حد، ط1، دار 

ة، 3)14ه�/)00)م. ياض، السعوديَّ العاصمة للنش والتوزيع، الرِّ

د بن ع��ّل الواحدّي، النيس��ابورّي، . 7) التَّْفِس��ُر الوس��يط، أبو احلس��ن عّل بن أحد بن حممَّ

د بن س��عود اإلس��اميَّة،  الش��افعّي )ت 468ه���(، حتقي��ق: جلنة علميَّ��ة من جامعة حممَّ

1430ه�.

ازّي املعروف . 8) ��د التميمّي احلنظّل الرَّ د عبد الرحن بن حممَّ تفس��ر القرآن العظيم، أبو حممَّ

د الطيِّب، ط3، مكتبة نزار مصطفى  باس��م ابن أيب حاتم )ت 7)3ه�(، حتقيق: أسعد حممَّ

ة، 1419ه�. الباز، اململكة العربية السعوديَّ
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تفس��ر القرآن العظيم، ابن كثر )ت 774ه�(، تقديم: يوسف عبد الرحن املرعشّل، دار . 9)

املعرفة للطباعة والنش والتوزيع، بروت، لبنان، )141ه�/)199م.

ي )ت نحو 9)3ه�(، تصحيح وتعليق وتقديم: السيِّد . 30 ي، عّل بن إبراهيم القمِّ تفسر القمِّ

طيب املوسوّي اجلزائرّي، مطبعة النَّجف، 1387ه�.

د س��يِّد طنطاوي، دار هنضة مرص للطِّباعة والنَّش . 31 التَّفس��ر الوس��يط للقرآن الكريم، حممَّ

والتَّوزيع، الفجالة، القاهرة.

��هيد زيد بن عّل بن احلسني )ت1)1ه�(، . )3 تفس��ر غريب القرآن، املنسوب إىِل الشَّ

د جواد احلسينّي اجلاّل، ط1، مكتب اإلعام اإلسامّي، )137ه�. حتقيق: حممَّ

د بن . 33 ��يخ حممَّ ث الشَّ يعة، الفقيه ال�ُمحدِّ ��يعة إىِل حتصيل مس��ائل الشَّ تفصيل وس��ائل الشِّ

س��ة أه��ل البيت إلحياء  احلس��ن احلّر العامّل )ت 11041ه�(، حتقيق ونش: مؤسَّ

الراث، ط3، بروت، لبنان، 9)14ه�/008)م.

��يخ مفلح بن حس��ن بن راش��د الصيمرّي . 34 تلخي��ص اخل��اف وخاصة االختاف، الشَّ

هداء، قم، ط1، 1408ه�. )ق7ه�(، حتقيق: السيِّد مهدّي الرجائّي، مطبعة سيِّد الشُّ

خاوّي يف كتابه فتح الوصيد يف رشح القصيد . 35 التوجيه النَّحوّي للقراءات القرآنية عند السَّ

)رسالة ماجستر(، رياض رحيم ثعبان، جامعة بابل، كلية الربية، 9)14ه�/008)م.

��يخ الص��دوق )ت 381ه�(، تصحيح وتعليق: الس��يِّد هاش��م احلس��ينّي . 36 التَّوحي��د، الشَّ

ف��ة، قّم، إيران،  س��ني بقمِّ املشَّ س��ة النَّش اإلس��امي التابعة جلاعة املدرِّ الطَّهرايّن، مؤسَّ

)د.ت(.

��د بن جرير الط��ربّي )ت 310ه�(، . 37 جام��ع البي��ان عن تأويل آي الق��رآن، أبو جعفر حممَّ

سة الرسالة، 0)14ه�/000)م. د شاكر، ط1، مؤسَّ حتقيق: أحد حممَّ
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ة من الفضاء بإرشاف األس��تاذ . 38 ، حتقيق وختريج: عدَّ ّ اجلامع للشائع، حييى بن س��عيد احللِّ

سة سيِّد الشهداء العلميَّة، قّم، 1405ه�. الشيخ جعفر السبحايّن، مؤسَّ

د بن احلسن بن دريد األزدّي )ت 1)3ه�(، حتقيق: رمزي منر . 39 مجهرة اللغة، أبو بكر حممَّ

بعلبكّي، ط1، دار العلم للمايني، بروت/لبنان، 1987م.

يخ عباس . 40 د حسن النَّجفّي )ت 66)1ه�(، حتقيق وتعليق: الشَّ يخ حممَّ جواهر الكام، الشَّ

القوچايّن، ط3، مطبعة خورشيد، دار الكتب اإلساميَّة، طهران، 1367ش.

ّ )ت 6)7ه�(، حتقيق: الش��يخ ج��واد القيومّي، ط1، . 41 مة احل��لِّ خاص��ة األق��وال، العاَّ

فة، 1417ه�. سة النش اإلسامّي، قّم املشَّ مؤسَّ

س��ة النَّش . )4 قني، مؤسَّ ��يخ الطُّويّس )ت 460ه���(، حتقيق: مجاعة م��ن املحقِّ اخل��اف، الشَّ

فة، 1407ه�. سني بقمِّ املشَّ اإلسامّي التابعة جلاعة املدرِّ

د اجلرجايّن . 43 َور، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحن بن حممَّ رر يف َتِفسِر اآلِي والسُّ َدْرُج الدُّ

)ت 471ه���(، دراس��ة وحتقي��ق: )الفاحتة والبق��رة( َوليد بِ��ن أحد ابن َصالِح احلَُس��نْي، 

)وش��اركه يف بقي��ة األجزاء(: إياد عب��د اللطيف القي��ّس، جملَّة احلكم��ة، بريطانيا، ط1، 

9)14ه�/008)م.

��د ب��ن مك��ّي العامّل . 44 ل الش��يخ حممَّ ال��دروس الشعيَّ��ة يف فق��ه اإلماميَّ��ة، الش��هيد األوَّ
 

فة،  س��ني بقمِّ املشَّ س��ة النش اإلس��امّي التابعة جلاعة املدرِّ )ت 786ه���(، حتقيق: مؤسَّ

ج1، ط)، 1417ه�.

ريعة، آقا بزرگ الطهرايّن )ت 1389ه�(، دار األضواء، بروت، لبنان، )د.ت(.. 45 الذَّ

د بن مك��ّي )ت 786ه�(، حتقيق . 46 ل حممَّ ��هيد األوَّ ��يعة يف أحكام الشيعة، الشَّ ذك��رى الشِّ

سة آل البيت إلحياء الراث، مطبعة ستاره، قّم، 1419ه�. ونش: مؤسَّ
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ّ )ت 841ه�(، حتقيق: السيِّد مهدي الرجائّي، . 47 الرسائل العش، الشيخ أحد ابن فهد احللِّ

س��ة،  ة، قم املقدَّ ط1، مطبعة ش��يِّد الش��هداء، ن��ش: مكتبة آية اهلل املرع��ّش النجفّي العامَّ

1409ه�

��د تق��ّي املجل��ّس . 48 روض��ة املتَّق��ني يف رشح َم��ن ال حي��رضه الفقي��ه، الش��يخ امل��وىل حممَّ
 

)ت 1070ه�(، علَّق عليه وأرشف عىل طبعه: الس��يِّد حسني املوسوّي الكرمايّن والشيخ 

عّل بناه األشتهاردّي، دار بنياد فرهنك إسامّي، )د.ت(.

س��ة املعارف، . 49 زب��دة التَّفاس��ر، املاَّ فتح اهلل الكاش��اين )ت 988 ه�(، حتقيق ونش: مؤسَّ

ط1، مطبعة عرت، قّم، إيران، 3)14ه�.

ق . 50 ة املحقِّ مة احلجَّ زيد الش��هيد ابن اإلمام عّل بن احلس��ني بن عّل بن أيب طالب، العاَّ

 ،م، ط)، إصدارات أمانة مزار زيد الشهيد املرحوم الس��يِّد عبد الرزاق املوسوّي املقرَّ

013)م.

د بن منص��ور بن أحد . 51 ��يخ الفقي��ه أيب جعفر حممَّ السائ��ر احلاوي لتحري��ر الفتاوي، الشَّ

س��ة النَّش اإلس��امّي التَّابعة جلاعة  ّ )ت 598ه�(، حتقيق وطبع: مؤسَّ بن إدري��س احللِّ

فة، ط5، 8)14ه�. سني بقمِّ املشَّ املدرِّ

ِس��َر أعام النُّباء، الذهبّي )ت 748ه�(، إرشاف وختريج: ش��عيب األرنؤوط، حتقيق: . )5

سالة، بروت، لبنان، 1406ه�/1986م. سة الرِّ صالح السمر، ط4، مؤسَّ

رشائع اإلس��ام يف مس��ائل احلال واحل��رام، أيب القاس��م نجم الدين جعفر بن احلس��ن . 53

ّ )ت 676ه�(، حتقيق: الس��يِّد صادق الش��رازّي، ط8، پ�اس��دار  ق احللِّ املعروف باملحقِّ

إسام، 1388ش.

��د صالح املازندرايّن )ت 1081ه�(، تعليقات: املرزا أبو . 54 رشح أصول الكايف، املوىل حممَّ
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��عراين، ضبط وتصحيح: السيِّد عّل عاش��ور، ط1، دار إحياء الراث العريّب  احلس��ن الشَّ

للطِّباعة والنَّش والتَّوزيع، بروت، لبنان، 1)14ه�/000)م.

اء البغوّي الش��افعّي )ت 516ه�(، . 55 د احلس��ني بن مس��عود بن الف��رَّ رشح الس��نَّة، أبو حممَّ

د زهر الشاويش، املكتب اإلسامّي، دمشق، بروت،  حتقيق: ش��عيب األرنؤوط، وحممَّ

1403ه�/1983م.

رشح املقاص��د يف علم الكام، س��عد الدين التفتازايّن )ت )79ه���(، ط1، دار املعارف . 56

النعانيَّة، باكستان، 1401ه�/1981م

��يخ ضي��اء الدين العراق��ّي، حتقيق وطباعة: . 57 رشح تب��رصة املتعلِّمني، آية اهلل العظمى الشَّ

فة، ط)، )143ه�. سني بقمِّ املشَّ سة النَّش اإلسامّي التابعة جلاعة املدرِّ مؤسَّ

ُش��َعب اإلي��ان، اإلم��ام أبو بكر أح��د بن احلس��ني البيهق��ّي )ت 458ه���(، حتقيق: أبو . 58

��د الس��عيد بن بس��يوين زغل��ول، ط1، دار الكت��ب العلميَّة، ب��روت، لبنان،  هاج��ر حممَّ

1410ه�/1990م.

ة، اإلمام عّل بن احلسني زين العابدين )ت 94ه�(، حتقيق: السيِّد . 59 اديَّ جَّ الصحيفة السَّ

د باقر املوحد األبطحّي األصفهايّن، ط1، مطبعة نمونه، قّم، إيران، 1411ه�. حممَّ

ور الس��ندّي، ط1، املكتبة . 60 صفحات يف علوم القراءات، د. أبو طاهر عبد القيُّوم عبد الغفُّ

ة، 1415ه�. األمداديَّ

س��ة . 61 ��د كاظ��م الطباطبائ��ّي الَيزدّي، مؤسَّ الع��روة الوثق��ى، الفقي��ه األعظ��م الس��يِّد حممَّ

بطني العامليَّة، إيران، قّم، 1433ه�. السِّ

الع��ني، أبو عبد الرحن اخلليل بن أحد بن عمرو بن متيم الفراهيدّي البرصّي )ت 170ه�(، . )6

ائّي، دار ومكتبة اهلال. حتقيق: د. مهدّي املخزومّي، د. إبراهيم السامرَّ
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ل )ت 786ه�(، حتقيق: مركز األبحاث . 63 غاية املراد يف رشح نكت اإلرش��اد، الشهيد األوَّ

والدراسات اإلساميَّة: رضا خمتاري، املساعدون: عّل أكرب زمايّن نژاد ، عّل املختارّي ، 

السيِّد أبو احلسن املطَّلبّي، ط1، مكتب اإلعام اإلسامّي، قّم، إيران، 1414ه�.

ة، أبو هال احلس��ن بن عبد اهلل بن س��هل بن س��عيد بن حيي��ى بن مهران . 64 الف��روق اللغويَّ

د إبراهيم سليم، دار العلم والثَّقافة  قه وعلَّق عليه: حممَّ العسكرّي )ت نحو 395ه�(، حقَّ

للنَّش والتَّوزيع، القاهرة، مرص.

د فتح الدي��ن احللب��ّي )ت 1371ه�(، حتقيق . 65 اة، ع��ّل حممَّ فل��ك النج��اة يف اإلمامة الصَّ

س��ة دار اإلس��ام، ��د جعف��ر، ط)، مطبع��ة صدر، مؤسَّ  وتقدي��م: م��اَّ أصغ��ر عّل حممَّ
1418ه�.

د بن احلسن الطُّويّس )ت460ه�(، حتقيق: . 66 الفهرست، ش��يخ الطائفة اإلمام أبو جعفر حُممَّ

سة نش الفقاهة، قّم، ط3، 9)14ه�. يخ جواد القيومّي، مؤسَّ الشَّ

د صادق . 67 الفوائد الرجاليَّة، السيِّد مهدي بحر العلوم )ت )1)1ه�(، حتقيق وتعليق: حممَّ

ادق، طهران، إيران، 1363ش. بحر العلوم، حسني بحر العلوم، ط1، مكتبة الصَّ

يَّ��ة ل��شح الرس��الة النَّفلي��ة، الش��يخ زي��ن الدي��ن بن ع��ّل، الش��هيد الثاين . 68  الفوائ��د امللِّ
)ت 965ه�(، حتقيق: مركز األبحاث اإلسامّي، ط1، مطبعة مكتب اإلعام اإلسامّي، 

0)14ه�.

س��ة النَّش اإلس��امّي، ط1، . 69 د تقي التس��رّي، حتقيق: مؤسَّ ��يخ حممَّ قاموس الرجال، الشَّ

سة النَّش اإلسامي، ))14ه�. مؤسَّ

س��وريا، . 70 دمش��ق،  الفك��ر،  دار  ط)،  حبي��ب،  أب��و  س��عدي  د.  الفقه��ّي،  القام��وس 

1408ه�/1988م.



(0(

ل )ت 786ه�(، حتقيق: السيِّد عبد اهلادي احلكيم، مكتبة . 71 القواعد والفوائد، الشهيد األوَّ

املفيد، قّم، إيران، )د.ت(.

كتاب األفعال، عّل بن جعفر بن عّل السعدّي، أبو القاسم، املعروف بابن الَقطَّاع الصقّل . )7

)ت 515ه�(، ط1، عامل الكتب، 1403ه�/1983م.

د حمسن املشهور بالفيض الكاشايّن، حتقيق: السيِّد عّل عبد املحسن . 73 كتاب الوايف، حممَّ

س��ة التاريخ العريّب،  بح��ر العلوم، ط1، دار إحي��اء الراث العريّب، بروت، لبنان، ومؤسَّ

بروت، لبنان، )143ه�/011)م.

ب بسيبويه )ت 180ه�(، حتقيق: عبد . 74 كتاب سيبويه، أبو بش عمرو بن عثان بن قنرب امللقَّ

د هارون، ط3، مكتبة اخلانجي، القاهرة، مرص، 1408ه�/1988م. السام حممَّ

خمشّي . 75 ��اف عن حقائ��ق التنزيل وعيون األقاويل، أبو القاس��م حممود ب��ن عمر الزَّ  الكشَّ

)ت 538ه�(، حتقيق: عبد الرزاق مهدّي، دار إحياء الراث العريّب، بروت، لبنان.

كش��ف احلجب واألستار، السيِّد إعجازحس��ني الكنتورّي )ت 86)1ه�(، ط)، مطبعة . 76

هبمن، قم، إيران، 1409ه�.

��د هادي األمينّي، . 77 ��يخ عباس القم��ّي )ت 1359ه�(، تقديم: حممَّ الكنى واأللقاب، الشَّ

مكتبة الصدر، طهران، إيران.

د رضا القمّي املشهدّي )ت 5)11ه�(، . 78 د بن حممَّ يخ حممَّ كنز الدقائق وبحر الغرائب، الشَّ

سة الطَّبع والنَّش، وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسامّي،  حتقيق: حسني درگاهي، ط1، مؤسَّ

طهران، إيران، 1411ه�/1991م.

د باقر رشيف زاده، . 79 كنز العرفان يف فقه القرآن، املقداد السيورّي )ت 6)8ه�(، حتقيق: حممَّ

ة، طهران، 1384ه�. د باقر البهبودّي، املكتبة الرضويَّ إرشاف وختريج األحاديث: حممَّ
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د بن مكرم بن ع��ىل، أبو الفضل، مجال الدين اب��ن منظور األنصارّي . 80  لس��ان الع��رب، حممَّ
د الشاذّل،  د أحد حسب اهلل، وهاشم حممَّ )ت 711 ه�(، حتقيق: عبد اهلل عّل الكبر، وحممَّ

دار املعارف، القاهرة، مرص، )د.ت(.

جمم��ع البحرين، الش��يخ فخر الدي��ن الطرحي��ّي )ت 1087ه�(، ط)، مطبعة ش��هريور، . 81

طهران، إيران، )136ش.

جممع البيان يف تفسر القرآن، أبو عّل الفضل احلسن الطربيّس )ت 548ه�(، حتقيق: جلنة . )8

سة األعلمّي للمطبوعات، بروت، لبنان،  قني األخصائيني، ط)، مؤسَّ من العلاء واملحقِّ

5)14ه�/005)م.

ب��روت، . 83 الفك��ر،  دار  676ه���(،  )ت  الن��ووّي  رشف  ب��ن  الدي��ن  حم��ي   املجم��وع، 

)د.ت(.

خمت��ار الصح��اح، حممد بن أبو بكر الرازّي )ت 1)7ه�(، ضبط وتصحيح: أحد ش��مس . 84

ين، دار الكتب العلميَّة، بروت، لبنان، 1415ه�. الدِّ

85 . ّ م��ة احللِّ ر املع��روف بالعاَّ ��يعة، أيب منص��ور احلس��ن بن يوس��ف ب��ن املطهَّ  خمتل��ف الشِّ
س��ة النَّ��ش اإلس��امية التَّابعة جلاعة املدرس��ني بقمِّ  )ت 6)7ه���(، حتقي��ق ونش: مؤسَّ

سة، إيران، ط3، 1433ه�. املقدَّ

ق القاس��مّي . 86 ��د س��عيد بن قاس��م احل��اَّ ��د مج��ال الدي��ن ب��ن حممَّ  حماس��ن التأوي��ل، حممَّ
د باس��ل عيون الس��ود، ط1، دار الكت��ب العلميَّة، بروت،  )ت )133ه���(، حتقيق: حممَّ

1418ه�.

مدارك التنزيل وحقائق التأويل، عبد اهلل بن أحد النَّس��فّي )ت 710ه�(، مطبوع هبامش . 87

تفسر اخلازن، دار الفكر، بروت، لبنان، )د.ت(.



(04

د ع��ّل احلائرّي، ط1، . 88 مرآة الكتب، ثقة اإلس��ام التربي��زّي )ت 1330ه�(، حتقيق: حممَّ

مطبعة صدر، قم، إيران، 1414ه�.

ر( )ت 463ه�(، . 89 املراس��م يف الفقه اإلمامّي، الش��يخ حزة بن عبد العزيز الّديلمّي )س��اَّ

حتقيق: حممود البستايّن، منشورات احلرمني، إيران، 1404ه�.

مسند أحد، أحد بن حنبل )ت 41)ه�(، دار صادر، بروت، لبنان، )د.ت(.. 90

��يخ إبراهي��م الكفعم��ّي . 91  املصب��اح )جن��ة األم��ان الواقيَّ��ة وجن��ة اإلي��ان الباقيَّ��ة(، الشَّ
سة األعلمّي للمطبوعات، بروت، لبنان، 1403ه�/1983م. )ت 905ه�(، ط3، مؤسَّ

اج )ت 311ه�(، . )9 جَّ معاين القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السّي بن س��هل، أبو إس��حاق الزَّ

 حتقي��ق: عب��د اجللي��ل عب��ده ش��لبّي، ط1، ع��امل الكت��ب، ب��روت، لبن��ان، 1408ه�/
1988م.

س��ة اإلمام . 93 املعج��م املوضوع��ّي للمصطلح��ات الكاميَّ��ة، قط��ب الدين املق��رّي، مؤسَّ

ادق، قّم، إيران، )د.ت(. الصَّ

ة من األفاضل ب��إرشاف نارص مكارم . 94 ّ )ت 676ه�(، حتقيق: ع��دَّ ��ق احل��لِّ املعت��رب، املحقِّ

سة سيِّد الشهداء، قم، إيران، )د.ت(. الشرازّي، مؤسَّ

معج��م املؤلِّفني، عمر كحالة، مكتب��ة املثنَّى، بروت، لبنان، ودار إحي��اء الراث العريّب، . 95

بروت، لبنان، )د.ت(.

معج��م مقالي��د العل��وم يف احل��دود والرس��وم، عب��د الرحن ب��ن أيب بكر ج��ال الدين . 96

الس��يوطّي )ت 911ه���(، حتقيق: حمم��د إبراهيم عبادة، مكتب��ة اآلداب، القاهرة، مرص، 

4)14ه�/004)م.

د جواد احلسينّي العامّل . 97 مة، للفقيه املتتبِّع الس��يِّد حممَّ مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العاَّ
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سة النَّش اإلسامّي، قم،  د باقر اخلاليّص، ط3، مؤسَّ ��يخ حممَّ )ت 6))1ه�(، حتقيق: الشَّ

إيران، 1433ه�.

خمشّي )ت 538ه�(، د. عّل . 98 ل يف صنعة اإلعراب، أبو القاسم حممود بن عمرو الزَّ املفصَّ

بو ملحم، ط1، مكتبة اهلال، بروت، لبنان، 1993م.

ّي . 99 د بن عّل بن احلس��ني ب��ن بابويه القمِّ دوق حممَّ َم��ن ال حي��رضه الفقيه، أليب جعف��ر الصَّ

سة النش اإلسامّي  )ت 381ه�(، تصحيح وتعليق: عل أكرب الغفارّي، ط)، نش: مؤسَّ

فة، )د.ت(. سني بقمِّ املشَّ التابعة جلاعة املدرِّ

ّ )ت 6)7ه�(، . 100 مة احللِّ ر، العاَّ ُمنتهى املطلب يف حتقيق املذهب، احلسن بن يوسف بن املطهَّ

حتقيق: قسم الفقه يف جممع البحوث اإلساميَّة، ط1، مشهد، إيران، 1419ه�.

ث قطب الدين أيب احلس��ني س��عيد . 101 منهاج الرباعة يف رشح هنج الباغة، الفقيه املحدِّ

اوندّي )ت 573ه�(، حتقيق: الس��يِّد عبد اللطيف الكوهكمرّي، باهتام:  اب��ن هبة اهلل الرَّ

السيِّد حممود املرعّش، مطبعة اخليام، قم، إيران، 1406ه�.

مة مجال الدين أب��و العبَّاس أحد ابن . )10 ب البارع يف رشح املخترص النَّاف��ع، العاَّ امله��ذِّ

س��ة  ��يخ جمتبى العراقّي، ط)، مؤسَّ ة الشَّ ّ )ت 841ه�(، حتقيق: احلجَّ ��د بن فهد احللِّ حممَّ

فة، 1433ه�. سني بقمِّ املشَّ النَّش اإلسامّي التَّابعة جلاعة املدرِّ

103 . ،ادق س��ة اإلمام الصَّ موس��وعة طبقات الفقه��اء، تأليف: اللجنة العلميَّة يف مؤسَّ

بحايّن، ط1، مطبعة اعتاد، قم، إيران، 0)14ه�. إرشاف: جعفر السَّ

يخ أياد . 104 د حسني الطباطبائّي، حتقيق: الشَّ مة السيِّد حممَّ امليزان يف تفس��ر القرآن، العاَّ

م له: الس��يِّد كال احلي��درّي، دار إحياء الراث العريّب، ب��روت، لبنان،  باق��ر س��لان، قدَّ

7)14ه�/006)م.
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105 . ّ  نض��د القواع��د الفقهيَّة ع��ىل مذهب اإلماميَّ��ة، املقداد ب��ن عبد اهلل الس��يورّي احللِّ
)ت 6)8ه�(، حتقيق: السيَّد عبد اللطيف الكوهكمرّي، مطبعة اخليام، قّم، 1403ه�.

د ب��ن حبيب البرصّي . 106 النك��ت والعيون )تفس��ر املاوردّي(، أبو احلس��ن عّل بن حممَّ

البغدادّي الش��هر باملاوردّي )ت 450ه�(، حتقيق:السيِّد بن عبد املقصد بن عبد احلليم، 

دار الكتب العلميَّة، بروت، لبنان، )د.ت(.

هدية العارفني، إس��اعيل باش��ا البغدادّي )ت 1339ه�(، دار إحياء الراث العريّب، . 107

بروت، لبنان، )د.ت(.

د ابن . 108 وفي��ات األعي��ان وأنباء أبن��اء الزمان، أبو العبَّاس ش��مس الدين أحد ب��ن حممَّ

إبراهي��م بن أيب بكر ابن خلكان الربمكّي اإلربّل )ت 681ه�(، حتقيق: إحس��ان عباس، 

ط1، دار صادر، بروت، لبنان، 1971م.

س��ة فقه الش��يعة، ب��روت، لبنان، . 109 الينابي��ع الفقهيَّ��ة، ع��ّل أصغ��ر مرواري��د، مؤسَّ

1413ه�/1993م.
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