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الملّخص

يعـّد كتـاب )النهايـة( للشـيخ الطوسـّي مـن أجـّل الكتـب الفقهيّـة المتداولة في 

المدارس العلميّة الشـيعيّة، وقد أقبل الفقهاء عليه من بعد تأليفه؛ إقباالً واسـعاً؛ فكثرت 

شـروُحه وحواشـيه، وشـاع تدريُسـه، وتداولـت نَُسـخه، كما تشـهد بـه كثـرة مخطوطاته 

القديمـة. ومـن أقـدم مخطوطاتـه نسـخٌة مهّمة فـي مكتبة المدرسـة الهنديّة فـي كربالء 

المقّدسـة؛ تاريخهـا رجب سـنة )591هــ(، والالفت للنظر أّن حواشـي هـذه المخطوطة، 

تحتـوي علـی نُكـٍت ومنقوالت نـادرة من الكتـب الفقهيّـة والروائيّة المفقـودة من علماء 

الشـيعة القدمـاء، إضافـًة إلـی ما يوجد في نهايتهـا من أحاديث بعضهـا متفرّقة؛ لم تنقل 

إلينـا من أّي مصـدٍر آخر. 

فنعمـد فـي هـذا المقـال إلـی التعريـف بالمخطوطـة ونقـل حواشـيها المهّمـة. وقـد 

صّنفنـا الحواشـي فيهـا إلـی ثالثة أقسـام:

1- األحاديث التي ال توجد في مصدٍر آخر، أو توجد مع بعض االختالف.

2- األقوال الفقهيّة لقدماء األصحاب مّمن ال تتوفّر كتبهم حالياًّ.

3- النُّكت والمالحظات الفقهيّة.
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Abstract

The book )Al-Nihayah( by Sheikh Al-Tusi )may Allah have mercy 
on him( is considered one of the greatest juridical books circulating 
in Shiite seminaries. Upon its authorship it was vastly accepted by 
scholars, which clarifies the reason there are so many explanations 
and notes on it. Teaching and studying the book became widespread, 
and copies circulated, as testified by the abundance of old manuscripts 
copies of the book.

Among the oldest manuscripts is an important copy in the library 
of Al-Madrasa Al-Hindiya, as it dates back to the year 591 AH. What 
is striking about this copy is that the footnotes of this manuscript 
contain rare notes and quotations from the missing jurisprudential and 
novel books from old Shiite scholars, in addition the scattered hadiths 
available at the end of the copy, which have not been transmitted to us 
from any other source.

In this article, we introduce the manuscript and transmit its 
important annotations. We have classified the footnotes therein into 
three categories:

1- Hadiths that do not exist in another source, or exist with some 
difference.

2- The jurisprudential views and verdicts of great jurists whose 
books are not currently available.

3- Jurisprudential notes.
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المقدمة

كتـاب النهايـة للشـيخ الطوسـّي من أجـّل الكتب الفقهيّـة عند اإلماميّـة وأعظمها 

قـدراً. واألفضـل أن نسـتمع لتوصيـف هـذا الكتـاب إلـی ما قاله عنـه مؤلّفـه، فقد وصف 

الشـيخ الطوسـّي كتـاب النهايـة وأطـری عليـه فـي مختلف كتبـه؛ فقال في مشـيخة 

االسـتبصار: »وكتـاب النهايـة يشـتمل علـى تجريد الفتاوي فـي جميع أبـواب الفقه، وذكر 

جميـع مـا روي فيـه على وجـه يصغر حجمـه وتكثر فائدتـه ويصلـح للحفظ«)1(.

وقـال فـي مقّدمة الجمل والعقود: »فـإنَّ الكتب الُمصنَّفة في هذا المعنى مبسـوطة، 

ـًة مـا ذكرنـاه فـي كتـاب النهايـة فإنّه ال مسـتزاد على مـا تضّمنه وال مسـتدرك على  وخاصَّ

ما اشـتمل عليه، إاّل مسـائل التفريع التي شـرعنا في كتاب آخر فيها إذا سـّهل الله تعالى 

إتمامـه وانضـاف إلى كتـاب النهاية كان غاية فيمـا يُراد«)2(.

وذكـر فـي مقّدمـة المبسـوط: »وكنـت عملـُت علـى قديـم الوقـت كتـاب النهايـة، 

وذكـرُت جميـع مـا رواه أصحابنا فـي مصّنفاتهم وأصولها من المسـائل وفرّقوه في كتبهم، 

ورتَّبتُـه ترتيـَب الفقـه وجمعُت من النظائـر، ورتَّبُت فيه الكتب على مـا رتّبت للعلّة التي 

بيّنتهـا هنـاك، ولـم أتعـرَّض للتفريـع على المسـائل وال لتعقيـد األبواب وترتيب المسـائل 

وتعليقهـا والجمـع بيـن نظائرها، بـل أوردُت جميع ذلك أو أكثره باأللفـاظ المنقولة حتّى 

ال يستوحشـوا من ذلك«)3(.

فالمسـتفاد من مجموع كلماته أنّه ألّف كتاب النهاية مسـتفاداً من النصوص من غير 

)1( االستبصار: 305/4.

)2( الجمل والقعود: 33.

)3( المبسوط: 1/ 2.
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تغييـر ألفاظهـا مـا أمكـن؛ بل كثيراً ما يورد الروايات نفسـها مرسـالً أو مسـنداً. ولعلّه لهذا 

رجـع عـن بعـض الفتـاوي المذكورة فـي النهاية فـي كتبه األَُخر مـع تصریحـه بالخالف)1(. 

وهـذا هوالـذي أخـذه الفقيـه ابـن إدريـس علـی كتـاب النهايـة فـي مواضـع عديـدة من 

السـرائر مـن تضّمنه روايات شـاّذة، واعتذر عنه بأنّه إنّما أورده إيـراداً لنقل الرواية فقط، 

ال معتقـداً لصّحتهـا والفتيا بها)2(.

ولكـّن الشـيخ أجـّل مـن أن يصّنـف كتابـاً لعمـل المكلّفيـن، ثـم يضّمنـه مـا ال يقـول 

بصّحتـه وال يـراه حّجـًة! ولـو كان منـه فـي مـورد واحـد ألمكن اإلغمـاض عنـه؛ ولكن ابن 

إدريـس اعتـذر بهـذا الوجـه أكثـر مـن مائـة مرّة فـي تضاعيـف السـرائر! فألجل هذا 

وغيـره صـار غرضـاً ألهـداف المتأّخريـن عنـه، وعابـوا عليه فـي ذلك)3(.

ومّمـا تُنبـئ عن خطر هـذا الكتاب ومؤلّفه الحكاية التي توجد في بعض المخطوطات 

 ،القديمـة مـن النهايـة، ونقلهـا أيضـاً الفاضـل األمیـر محمـد صالـح الخواتون آبـادّي

والسـيّد محّمـد باقر الخوانسـارّي، والمحّدث النـورّي)4(؛ وملّخصها أّن المشـايخ 

الفقهـاء: الحسـين بـن المظّفر الحمدانّي القزوينّي، وعبد الجبار بـن علّي المقري الرازّي، 

والحسـن بـن الحسـين بن بابويه المدعّو بحسـكا تنازعوا فـي كتاب النهايـة وأوردوا عليه 

عـّدة  إيـرادات؛ فاتفق أن زاروا مشـهد أميـر المؤمنين، وعزموا أن يصومـوا ثالثة أيام، 

ويدعـوا فـي المشـهد الشـريف حتّـی يتّضـح لهـم مـا اختلفوا فيـه. فلّمـا ناموا سـنح أمير 

المؤمنيـن لجميعهـم فـي النوم قائاًل: »لـم يُصّنف مصّنف في فقـه آل محّمد كتابًا 

أولـى بـأن يعتمـد عليه، ويتخذ قـدوة، ويرجع إليه، أولى من كتـاب النهاية الذي تنازعتم 

فيـه، وإنّمـا كان ذلـك ألّن مصّنفـه اعتمـد فـي تصنيفـه علـى خلـوص النيّة للـه، والتقرب 

والزلفـى لديـه، فـال ترتابوا في صّحة ما ضّمنه مصّنفه، واعملوا به، وأقيموا مسـائله، فقد 

)1( ينظر: الخالف: 434/3 و307/4؛ المبسوط: 42/1.

)2( ينظر علی سبیل المثال: السرائر: 99/1، 110، 247، 253. 

)3( ينظر: كشف الرموز: 482/1، 558/1؛ مختلف الشيعة: 461/5، 310/6.

المستدرك:  خاتمة  247/6؛  الجّنات:  روضات  بالفارسية(؛  )نقلها   221 المقّربين:  حدائق  )4( ينظر: 

.171/3
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تعّنـى فـي ترتيبـه وتهذيبـه، والتحـّري بالمسـائل الصحيحة بجميـع أطرافها«.وفي نسـخة 

مـن النهايـة -سـيأتي وصفها- زيادة: »فلهذا يُفتي فقهاء الشـيعة بمسـائل هـذا الكتاب«.

ومـن البيّـن أّن هـذه القضيّـة ال تعنـي صّحة جميع مـا احتوی عليه كتـاب النهاية من 

الفـروع حتّـی يُغنـي عـن جميـع الكتـب بعده وينسـّد بـاب االجتهاد! بـل الُمتـراءی منها 

أّن الشـيخ قـد بـذل جهـَده وأخلص نيّته في تأليـف الكتاب، ويسـتحّق أن يرجع إليه 

ككتـاب فتوائـّي، وهـو حّجة علـی المقلّدين بينهـم وبين الله تعالی؛ فـإذن ال يُصغی إلی 

بعض التشـكيكات الواردة بشـأن هـذه القضيّة.

فلـذا صـار كتـاب النهايـة كالشـرائع بيـن الفقهاء وأهـل العلـم بعد المحّقـق، فكان 

بحثهـم وتدريسـهم وشـروحهم غالباً فيه وعليـه، وكانوا یُداولونه فـي اإلجازات)1(؛ ومّما 

يشـهد علـى ذلـك كثرة مخطوطاته وانتشـارها، وكـذا ترجمته منذ زمن قديم للفارسـية، 

وكثـرة الشـروح والحواشـي علیـه حتّـی أّن القطـب الراونـدّي كتـب علیـه ثالثـة شـروح 

هـي: المغنـي )فـي عشـرة مجلـدات(، وشـرح مشـكالت النهایـة، وشـرح مـا يجـوز وما 

ال يجـوز مـن النهاية)2(.وشـرحه أیضـاً ولـد المصّنـف أبـو علـّي الطوسـّي، والشـیخ نظام 

الدیـن الصهرشـتّي.. وغیرهم.

ومّمـا يؤسـف لـه عـدم وصـول هـذه الشـروح إلینـا سـوی نكـت النهایـة للمحّقـق 

الحلّـّي. ومـع ذلـك فإنّـه توجـد فـي بعـض مخطوطـات النهایـة تعلیقـات وحـواٍش علی 

النـّص تؤكـد أهّميّـة الكتاب وتداول دراسـته، والمهّم أّن كثیراً من هذه الحواشـي توجد 

فـي نسـخ مختلفـة بنـصٍّ واحـد، مّمـا یشـیر إلی اسـتقاء تلك الحواشـي من أصـل واحد 

لعلّـه أحـد الشـروح المفقـودة علـی النهایة.ومّمـا يبـرز أهميّـة هـذه الحواشـي لقدمها 

ومـا تضّمنتهـا مـن الفوائـد القیّمـة التـي ال توجـد فـي أّي مصـدر آخـر؛ فمـن الـالزم 

دراسـتها بمقارنـة تطبیقیـة شـاملة للنسـخ المتضّمنة لتلك الحواشـي، وهـو بحث دقیق 

ووسـیع ال بـّد مـن أن یفسـح له مجالـه الخاّص، ولكـن قّدمنا في هذا البحـث لمحاً عن 

)1( ينظر خاتمة المستدرك: 169/3. 

)2( ينظر خاتمة المستدرك: 170/3.
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فوائـد إحـدی تلـك النسـخ وحواشـیها، ونتـرك اسـتيفاء البحـث بأكملـه فـي مجـال آخر 

إن شـاء اللـه تعالـی، وال ننسـی جهـود الدكتور محّمـد تقي دانش پـژوه حیث فتح 

هـذا المجـال بطبـع كتـاب النهایـة وترجمـة فارسـیة، ثـّم ضـّم إلیهـا الحواشـي العربیة 

والفارسـیة التـي وجدهـا فـي المخطوطـات المتوافـرة لدیـه في مجلّـد مسـتقّل، ولكن 

لّمـا لـم تكـن بمتناولـه مخطوطـات مهّمـة مـن كتـاب النهایـة، لـم تصـل إلیـه كثیر من 

الحواشـي القیّمـة الموجـودة فیها.

وقبـل أن نخـوض في َمهّمتنا، ینبغي أن نشـير إشـارة سـريعة إلی مخطوطـات النهایة 

القدیمـة خصوصاً ذوات الحواشـي منها.

تعريف بالمخطوطات القديمة لكتاب النهاية

أقـدم مخطوطـة منهـا بحسـب تتبعنـا النسـخة المحفوظـة فـي المتحـف الشـخصّي . 1

للدكتـور محمـد صـادق المحفوظـي بطهـران، تاريخها سـنة  501. ولنـا كالم في صّحة 

هـذا التاريخ.

نسـخة فـي المكتبـة المرعشـيّة بقّم المقّدسـة، تاريخها اليوم الرابع عشـر من شـوال . 2

سـنة 507، كاتبهـا: حمـزة بن نصر الله بـن أحمد الموصلّي، عليها إجازة كتبها الشـيخ 

عبـد اللـه بـن علّي الخـوارّي الورامينـّي تتضّمن بالغـات، وفي نهاية الجـزء األّول منها 

إنهـاء كتبه الحسـن بن سـداد الحلّـّي في جمادى األولی سـنة 727.

نسخة في مكتبة األوقاف العاّمة ببغداد بالرقم )24230(، تاريخها سنة 516.. 3

نسـخة فـي مكتبـة العتبـة الرضويـة بالرقـم )17581(، كتبهـا يحيـی بـن أحمـد بـن . 4

حهـا محمـد بـن محمـد بن  الحسـين فـي شـهر المحـرّم مـن سـنة 538، قابلهـا و صحَّ

يحيـی بـن الحسـن بـن سـعيد الحلّـّي فـي سـنة 696، وعليهـا بالغـات متعـّددة. 

نسـخة أُخری فيها رقمها)49277()1(، تاريخها الرابع عشـر من ذي القعدة سـنة 554، . 5

وهـي مشـحونة بالحواشـي القيّمـة وأكثرهـا مـن الروايـات، وكثيـر منهـا ال توجـد في 

)1( هذه النسخة غير مذكورة في فهرس المكتبة.
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مصادرنـا، ولكن يا لألسـف الشـديد ذهب شـيء مـن أّول النسـخة وآخرها.

نسـخة قديمة كانت في المسـجد الجامع بندوشـن من قری يزد، ويا لألسـف الشديد . 6

أّدی إهمـال المسـؤولين إلـی فقدانـه، وقـد وصفها قبـل ذلك الباحث ناصـر محّمدي 

فـي مقـاٍل لـه، فذكـر أنّهـا تعـود إلـى القـرن السـادس، وقـد سـقط شـيء مـن أّولهـا 

وآخرهـا، وتوجـد عبـارة فـي نهايـة الجـزء األّول نّصها: »أتممـُت قراءة هـذه المجلّدة 

األولـى مـن النهايـة على موالنـا الصلة الكبير ركن الدين .. في يوم االثنين سـلخ شـهر 

شـعبان مـن سـنة خمس وتسـعين وخمس مئـة حامداً مصليـاً مسـتغفراً«، وفيها أيضاً 

إنهـاء كتبـه محمـد بـن قاسـم التاجي المشـهدّي ألبي نصـر محمد إبراهيم...في سـنة 

568« عليهـا بالغـات متعـّددة بهـذا النحـو: »بلـغ قراءة علـى موالنا اإلمـام ركن الدين 

دام ظلّـه«، وحواٍش متعـّددة أيضاً)1(.

نسـخة نفيسـة جـّداً فـي المكتبـة المرعشـيّة بالرقـم )3126(؛ نُسـخت فـي جمـادى . 7

األولـی سـنة 595؛ وعليهـا حـواٍش مهّمة اسـتفدنا منها في دراسـتنا هـذه، وهي التي 

أشـرنا إليهـا فـي نقل الحكاية المزبورة، وقد ُعورضت بنسـخة ابـن إدريس وخّط علّي 

 بـن محمـد بن السـكون في سـنة 645؛ وتوجد فيهـا إجازة كتبهـا المحّقق الحلّي

بخطّـه للشـيخ الفقيـه العالـم الصالـح سـديد الدين...بـن أحمـد فـي سـنة 654، وفي 

الصفحـة المقابلـة منهـا خّط الشـيخ البهائـّي بتأييد نسـبة اإلجازة.

نسـخة قيّمـة من مكتبة الدكتور المهـدوي الخاّصة بالرقـم )487(، وتوجد مصّورة . 8

منهـا فـي جامعـة طهـران، نسـخها أبـو الفرج مسـعود بن علّي بـن أبي الفـرج في 18 

جمـادى األُولـی سـنة 546، لكـّن )11( ورقـًة من أّولها كُتبـت بخّط متأّخر، وقـد قابَلَها 

علـّي بـن أحمـد السـديد في سـنة 663 بنسـخة كتبها علـّي بـن السـكون، وقابَلَها ابن 

إدريـس بنسـخة خّط الشـيخ الطوسـّي، علی ما ذكره ابن السـديد فـي بالغه علی 

النسـخة، وهـي تتضّمـن أيضـاً إنهـاًء كتبـه نصر بـن محّمد بن أبـي البركات سـنة 726 

لبعض تالمذته، والنسـخة تشـتمل علی بعض الحواشـي المختصرة، يذكر ابن السـديد 

)1( معرفی دو نسخه خطی النهایة و االستبصار: ناصر محمدی، پیام بهارستان 65، آبان ۱۳۸5.
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أنّـه نَقلَهـا عن خـّط محمد بـن إدريس)1(.

نسـخة مـن مكتبـة جامعـة طهـران بالرقـم )5467(، كتبهـا علـّي بـن الحسـن المقري . 9

الورامينـّي فـي رجب سـنة 548.

نسـخة نفيسـة كانـت فـي مكتبة المرحـوم الخنجّي وانتقلـت إلی المكتبة المرعشـية . 10

بالرقـم )11372(، نسـخها أبـو القاسـم علـّي بـن محمـد بـن علـّي الجاسـبّي القّمـّي 

فـي أّول ذي القعـدة سـنة 579، وأجـاز لـه القطـب الراونـدّي قائـالً: »قـرأَه علـيَّ 

الشـيخ اإلمـام العالـم وحيد الدين جمال اإلسـالم أبو القاسـم علّي بـن محمد بن علّي 

الجاسـبّي –أدام اللـه سـداده- وأجـزُت لـه روايتـه عّنـي عـن مشـايخي عـن المصّنف 

–- وقـد بيّنـُت لـه الطرق فـي رواياتي عنه.وكتـب أبو الفضـل الراوندّي محمد 

بـن سـعيد بـن هبة الله الراوندّي في شـهور سـنة ثمانين وخمسـمائة هجريـة حامداً 

مصلّيـاً مسـلّماً«.وفي هوامشـها حـواٍش قيّمـة اسـتفدنا منها في دراسـتنا هذه.

نسـخة من المكتبة المرعشـية بالرقم )1840( نسـخ جزءها األّول حيدر بن الحسـين . 11

في منتصف صفر سـنة 535، وتتضّمن بالغات من الشـيخ عربي بن مسـافر، وعورض 

بخـّط المصّنـف؛ وجزؤهـا الثاني بخّط آخر متأّخر كُِتب سـنة 1061.

نسـخة مـن مكتبـة جامعـة طهـران بالرقـم )6737(، سـقط شـيء مـن أّولهـا وآخرها، . 12

فـي نهايـة الجـزء األّول ما يدّل علی أنّها انتسـخت من نسـخة كُِتبت سـنة 567، كتبها 

ظفـر بـن محمد بن الحسـن بن محمد، وتاريخ النسـخة نفسـها غير واضـح، والظاهر 

أنّـه بعـد 620 أو 720.وهـي أيضاً تشـتمل علی حواٍش مهّمة اسـتفدنا مـن بعضها في 

هـذا البحث.

نسـخة مـن مكتبـة ملك بطهـران رقمهـا )3970(، كتبها محمد بن الحسـين بن محمد . 13

بن الحسن المتعلّم سنة627 )2(، وقرأها علی أبي طالب بن الحسين الحسيني فكتب 

)1( مقّدمة النهاية بتحقيق الدكتور دانش پژوه: 4-1. 

بّد من وقوع  الكتاب سنة 633، فإذن ال  تاريخ قراءة  النسخة 527، ولكن  المذكور في  )2( التاريخ 

الدّس والتحريف في تاريخ االستنساخ وأّن الصحيح فيه 627، كما ذكره الدكتور دانش پژوه في 

مقّدمة تحقيقه للنهاية: 6.
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لـه: »قـرأ علـيَّ هذا الكتـاب من أّوله إلی آخـره صاحبه اإلمام الحافظ تـاج الدين فخر 

الفقهـاء محمـد بـن الحسـين أدام اللـه .. قراءَة باحٍث عـن معانيه مستكشـف عن ... 

وأنـا قرأتـه علـی اإلمام السـعيد المجتهد ...شـيخنا محمد الراوندّي، وهـو أجازني عن 

الشـيخ ... أبـي جعفـر الطوسـّي...موالنا أميـر المؤمنين صلـوات الله عليـه، وأنا بريء 

مـن التحريـف والتصحيف.والحمد للـه كثيراً.كتبه أبوطالب بن الحسـين ]الحسـينّي[ 

بخطّـه فـي غـرّة جمادى األولی سـنة ثالث وثالثين وسـتّمائة هجريّة«.

نسـخة من مكتبة الخادمّي الخاّصة رقمها )304(، كتبها الحسـين بن أردشـير بن . 14

محمـد بن الحسـن اإلندراوذّي في سـنة 681، وأنهاها عند العاّلمـة الحلّّي وكتب 

لـه إجـازة بخطّه في بداية الجـزء األّول والثاني.

نسـخة في مكتبة جامعة برنسـتون بالرقم )1557(، وكانت سـابقاً في مكتبة المرحوم . 15

مجـد الديـن نصيـري، سـقط مـن أّولها شـيء يسـير، نسـخها الحسـين بـن محمد بن 

علـّي أبـي العـال بـن تّمام بـن مهدي العسـكرّي في العشـر اآلخر من صفر سـنة 645.

نسـخة أخری فيها أيضاً بالرقم )1779(، عليها حواٍش يسـيرة وبالغات، نسـخها حسين . 16

بن محمد بن جعفر البغدادّي في السـادس عشـر من ربيع األّول من سـنة 644.

نسـخة مـن المكتبـة الوطنيـة بتبريـز، كتبهـا يوسـف بـن ناصـر بـن محمد بـن حّماد . 17

الحسـينّي فـي أواخـر شـهر ربيـع األول من سـنة 671.

نسـخة قديمـة أخـری فيها، فـي نهاية الجـزء األّول منها: »اتّفق الفراغ من نسـخه آخر . 18

نهـار الجمعـة سـابع ربيع اآلخر من سـنة اثنتي وسـتين وخمسـمائة)1(.كتبه محمد بن 

علـّي بن محمد بن الحسـين بـن حبد..«.

نسـخة فـي مكتبـة مجلـس الشـوری بطهـران بالرقـم )2727(، نسـخها محمـد بـن . 19

مهيار حسـن بن الحسـين )؟( بن علّي الهرقلّي في الخامس عشـر من شـهر رمضان 

الوطنية  المكتبة  إلی  انتقلتا  ثّم  النخجوانّي،  المرحوم محّمد  كانتا في مكتبة  النسختان  )1( وهاتان 

بتبريز، ويا لألسف أّن هذه المكتبة لم تَُفهرَس بعُد كامالً.ورقم الحفظ الكمبيوترّي للنسخة األُولی: 

خطّى:  هاي  نسخه  نشرة  في  مختصراً  فُهرست  األُولى  1523990.والنسخة  والثانية:   ،1563873

315/4 أيضاً.



ّاشّا ماّتيو حمفصت28 ّلض صي ّاشّلخ ّملييد ّيويدفو ّيومرٍد  ّيو بيت ةيا ن

سـنة 699، وعليهـا بالغـات متعـّددة، وفـي نهايـة الجـزء األّول: »أنهـاه أحسـن الله 

توفيقـه قـراءًة وسـماعاً لشـرحه نفعـه اللـه تعالـی سـيّد علّي ابـن السـيّد ... العميد 

الحسـينّي...كتبه الفقيـر إلـی اللـه تعالـی محمـد بـن يحيی بـن أحمد بـن يحيی بن 

الحسـين بن سـعيد الحلّّي الهذلّي في حادي عشـر من )؟( جمادى اآلخرة من سـنة 

تسـع وتسـعين وسـتّمائة هجريّة«.وكتـب نحـو هـذا اإلنهـاء أيضـاً فـي نهايـة الجـزء 

الثانـي، ولكـن تاريخـه فيـه: 15 ربيع األّول سـنة 700.

التعريف بنسخة نفيسة من النهاية
وهنـاك نسـخة قديمـة ُمهّمـة مـن كتـاب النهايـة هـي موضـوع دراسـتنا هـذه، وقـد 

شـاهدها ووصفهـا العاّلمـة الطهرانـّي في الذريعـة مختصراً، فقال: » وأقدم نسـخة)1( 

رأيتهـا أنـا مـن النهايـة العربيـة بخـطِّ أبـي الحسـن علـّي بـن إبراهيـم بـن الحسـن بـن 

موسـى الفراهانـّي، فـرغ منهـا ۱ رجب 59۱، كتبها لنفسـه بقلم جيٍّد يشـبه بعض حروفه 

ك بعـض العلماء، وهـي في مكتبـة الطهرانّي بكربـال«)2(. يعني بها  بالكوفـي، وعليهـا تملّـُ

مكتبة الشـيخ عبد الحسـين الطهراني المعروف بشـيخ العراقين. وأشـار إلی النسـخة 

أيضـاً فـي مقّدمـة النهاية طبعـة النجف.

ثّم انتقلت المخطوطة إلی مكتبة المدرسـة الهنديّة بكربالء المقدسـة، وقد فُهرسـت 

فـي ضمـن سـائر مخطوطاتهـا مختصـرًة فـي نشـرة المخطوطـات الصـادرة عـن جامعـة 

طهـران)3(، وكانـت مّدة من الزمـن في المتحف العراقّي –كما يشـاهد عليها ختمه- وهي 

اليـوم أمانة فـي مكتبة العتبة العبّاسـيّة.

والفضـل للتعريـف بهـذه النسـخة أّوالً هـو لألسـتاذ المحّقق أبـي جعفر الحلّـّي –دام 

عـاله-، فإنّـه عـرّف بهـا مفّصالً وأشـاد بأهّميّتها. فلنذكـر أّوالً ما تفّضل به مـن المعلومات 

الفّنيـة عـن النسـخة، قال في فهرسـته لمخطوطـات مكتبة المدرسـة الهنديّة: 

.1( قد مّر علیك وصف مخطوطات أقدم من هذه النسخة ولم یطّلع علیها العالّمة الطهرانّي(

)2( الذريعة: 404/24. 

)3( نشريه نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، دفتر 5، ص 437. 
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النهاية في مجرد الفقه والفتاوى    )فقه إمامّي – عربّي(

تأليف: الشيخ الطوسّي، محّمد بن الحسن )ت 460هـ(.

فقـه فتوائـّي مختصر مشـهور من دون ذكر األدلّة االجتهاديّة، فـي جزأين و)22( كتاباً 

مـن الطهـارة إلـى الديـات فـي أبـواب عددهـا )214(، اهتـّم بـه فقهـاء اإلماميّة تدريسـاً 

وشـرحاً وتحشـيًة وترجمـًة وخّصوه بالروايـة واإلجازة.         

]الذريعة: 403/24الرقم 2141، التراث العربّي المخطوط: 202/13[

أّول النسخة: 
»الحمـد للـه مسـتحّق الحمد وموجبه، وصلّـى الله على خيرته من خلقـه محّمد وآله 
الطاهريـن من عترته وسـلّم تسـليماً كثيراً، كتاب الطهارة، ماهيّـة الطهارة وكيفيّة ترتيبها، 

الطهارة في الشـريعة اسـم لما يسـتباح به الدخول في الصالة..«.

آخر النسخة: 

»مثـل العـود والطنابيـر ومـا أشـبه ذلك، لم يكن عليه شـيء، فـإن أتلف ذلـك على ذمي 
فـي حـرزه كان عليـه ضمانه، فإن أتلفه عليه، وكان قد أظهره لم يكن عليه شـيء على حال«. 

نسـخ، أبـو الحسـن علـّي بـن إبراهيـم بن الحسـن بـن موسـى الفراهانّي، 

غـّرة شـهر رجـب سـنة 591هــ، نفيسـة للغايـة، مشـكولة، عليهـا بالغات 

كتـاب  آخـر  فـي  جـاء  كمـا   المؤلّـف نسـخة  علـى  كُِتبـت  المقابلـة، 

الطـالق )ق 112 ظ(، ونّص عبارة الناسـخ هي: )آخـر المجلّدة الثانية من 

أصـل الشـيخ(، والمجلّـدة األولـى انتهت فـي آخر كتاب المكاسـب 

)ط(،  بإمضـاء:  ومنهـا   )36 )ق  إلـى  بالحواشـي  مشـحونة  ظ(،   75 )ق 

و)ف ط(، و)ع ف()1(، والكثيـر منهـا نُقـل مـن كتـب الشـيخ الصـدوق، 

)1( هكذا أُفيد، ولكن ظهر بعد المراجعة أّن رمز )ط( إشارٌة إلى كتاب المبسوط للشيخ الطوسّي، 

الكتابين.  إشارة إلى وجود المطلب في كال  و)ف( إشارة إلى كتاب الخالف له، وذكرهما معاً 
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 ، والشـيخ المفيـد، والشـيخ الطوسـّي الفقهّيـة، ومـن جامع البزنطـّي أيضاً

وقورنـت بعـض األقـوال فيهـا بأقـوال محّمـد بـن إدريـس الشـافعّي )ت 

 )7 الورقـات )4-  اللغـة،  204هــ(، وهـذه األوراق عليهـا شـرح غريـب 

فيهـا فهـرس الكتـاب، وكّل صفحـة منـه فيهـا عمـودان كتـب فيهما أسـماء 

الكتـب بالمداد األسـود بخطٍّ أشـبه بالخـّط الكوفّي وكلمة )بـاب( بالمداد 

األحمـر وعنـوان البـاب بالمـداد األسـود، ظهـر )ق 7( ـ مفتتـح الكتـاب ـ 

ومـا رقـع مـن النسـخة كتـب بخـطٍّ متأّخـر عـن األصـل وأحتمل أنّـه كتب 

فـي القـرن الثانـي عشـر، والورقـات )64-70( كتبـت بخـطٍّ متأّخـر أيضـاً 

وأحتمـل أنّهـا كتبـت في القـرن الثامـن، األوراق )2- 52( مخرومة األصل 

، والترميـم حـدث فـي عهـد  ومرّقعـة )مرمّمـة( وخرمهـا يقـّل شـيئاً فشـيئاً

الشـيخ عبـد الحسـين الطهرانـّي )ت1286هــ( أو قبلـه، اإلنهـاء جـاء فـي 

)ق 163و( وبعـده ثالثـة أبيـات للسـرّي الرّفاء )ت 366هــ(، وفي ظهرها 

عمـل لدفـع الحّمـى وصورة اسـم اللـه األعظم ودعـاء ختم القـرآن منقول 

164و(  بآخـر )ق  وينتهـي  هــ(   94 العابديـن )ت  زيـن  اإلمـام  عـن 

وبعـده حديـث عـن اإلمـام الصـادق غيـر مـروّي فـي الكتـب، وفـي 

ظهرهـا )13( حديثـاً عـن األئّمـة وكالم للبهلول مـع الخليفة، وأحاديث 

، بعـد الغالف ثمانـي ورقات  األئّمـة بعضهـا غيـر مـروّي فـي الكتـب أيضـاً

فارغـة، الورقـة الثانيـة والثالثـة فيهمـا رسـالة في خـواّص السـور القرآنّية 

ُكتبـت باللغـة الفارسـّية وهـي مرويّة عن اإلمـام زيـن العابدين، وفي 

ظهـر الثالثـة بعـض األحاديـث واألشـعار، عليهـا تملّـك علـّي بـن محّمـد 

السـقاحّي الجزائـرّي بتاريـخ 1010هــ )ق 2و(، وكتـب فـي )ق38 ظ( ما 

نّصـه: )بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم، دخل هـذا الكتاب الموسـوم بــنهاية 

شـيخ الطائفـة، رئيـس الفقهـاء، إمام أولـي النهـى، مقتدى أهـل التقوى، 

الشـيخ الطوسـّي، فـي ملـك أفقر عبـاد اللـه، وأحوجهم إلى رحمتـه: علّي 

وأّما )ع ف( فلم يظهر المراد منه.
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بـن محّمـد الجزائـرّي السـقاحّي، سـاكن بلـدة يزد المحروسـة مـن اآلفات 

والبلّيـات، جـرى ذلـك التحريـر- وإن كان الملك ]التملّك- ظ[ سـابقاً- في 

ربيـع الثانـي سـنة أربـع وعشـرين وألـف مـن الهجـرة النبويّـة( وختمـه 

ممسـوح، وتملّـك محّمـد بـن عبـد الرحيم بـن داود األسـترآبادّي، وختمه 

تملّكـه وختمـه  وجـاء  محّمـد(  داود  ابـن  محّمـد:  عبـد  )ملـك  الدائـرّي: 

، كتـب الشـيخ عبـد النبـّي الكاظمـّي )ت  بعـد اإلنهـاء وفـي )ق 7( أيضـاً

1256هــ( ـ صاحـب تكملـة الرجـال ـ مـا نّصـه: )هـو مـن جملـة الكتـب 

التـي اسـتأجرها جنـاب األكـرم المكّرم مـاّل محّمد علـّي نجل كهـف الحاّج 

حـاّج ميـرزا الرشـتّي، وجعـل توليتـه بيـدي فجـزاه اللـه عّنـي خيـر جـزاء 

المحسـنين، ووّفقـه للخيـر آميـن رّب العالميـن، وأنـا الحقيـر عبـد النبـّي 

ابـن حـاّج علـّي الكاظمـّي أصـالً ومدفنـاً إن شـاء اللـه(، وبجنبهـا عبـارة: 

)اسـتعرته مـن جنـاب الشـيخ عبـد النبـّي، وأنـا األقـّل: أسـد اللـه( وهـو 

الشـيخ أسـد الله الدزفولّي الكاظمّي )ت 1234هـ(، في )ق4 ظ( الوقفّية 

المذكـورة فـي النسـخة ذات الرقـم )1( مع ذكر اسـم الكتـاب، عليها ختم 

مكتبـة الشـيخ عبـد الحسـين الطهرانـّي، وختـم المكتبـة الجعفريّـة.

الغالف: جلدـ أحمر.

164 ق، 28 س، 5، 19 × 30 سم. 

والناسـخ كتـب نسـخة مـن كتـاب )االنتصـار فـي مفـردات اإلمامّيـة( لعلـم 

الهدى، علّي بن الحسـين الموسـوّي )ت436هـ( بتاريخ 25 ذي القعدة سـنة 

591هــ فـي بلـدة كاشـان بمحلـة بـاب والن، والنسـخة موجودة فـي مكتبة 

السـّيد المرعشـّي بقّم المقّدسـة، وتقـع بالرقـم )3598()1(.

اإلنجاز(،  )قيد  المقّدسة  الهنديّة في كربالء  المدرسة  الجعفريّة في  المكتبة  )1( فهرس مخطوطات 

إعداد وفهرسة: األستاذ أحمد علي الحلّي، وسيصدر عن مركز تصوير المخطوطات وفهرستها التابع 

لدار مخطوطات العتبة العباسيّة المقّدسة.
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وتجـدر اإلشـارة أيضـاً إلـی أّن هـذه النسـخة قورِنَـت بنسـخة الشـيخ الجليل 

قطـب الديـن الراونـدّي علـی ما يظهر من حاشـية فيها، حيـث ينقل عن 

»نسـخة اإلمام قطـب الدين«)1(.
فبعـد التأّمـل فيمـا أفـاده هـذا المحّقـق الخبيـر تجـد مـدی أهّمّيـة هـذه 

النسـخة، وأنّها تسـتحّق دراسـة مسـتقلّة. ولذا أفردنا لها بحثاً شـامالً لبيان 

مـا احتوتـه هـذه المخطوطـة مـن الفوائـد؛ ومـن المؤسـف انـدراس كثير 

مـن أوراق المخطوطـة وسـقط بعضهـا مّمـا أوجب نقصـاً في تلـك الفوائد 

المهّمـة، فبذلنـا جهدنـا فـي نقـل مـا بقـي منهـا، وجعلناه فـي فصلين: 

)1( هو الشيخ قطب الدين أبو جعفر محمد بن علّي بن الحسن المقرئ النيسابورّي، أستاذ السيّد 

 ضياء الدين وقطب الدين الراوندّي، يروي عن أبي علي الطوسّي عن أبيه الشيخ الطوسّي

كتاب النهاية وسائر مصّنفاته، له تصانيف، طُِبع منها: التعليق في الكالم، ورسالة الحدود في شرح 

مصطلحات المتكلّمين. )ينظر تكملة أمل اآلمل: 27/5(
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الفصل األّول: في فوائد األوراق النهائّية من المخطوطة

قـد مـّر عليـك في بيانات المخطوطة أّن النسـخة ناقصة من اآلخر، وقد سـقط شـيء 

مـن الفوائـد أيضـاً فـي ضمـن األوراق السـاقطة، فالموجود منهـا يبتدئ من أواسـط دعاء 

ختـم القـرآن من قوله: »اسـتضاؤوا بنوره...«، وهو الدعاء )42( من الصحيفة الشـريفة 

السـجاديّة، ثـّم بعـده عّدة أحاديـث، وفوائد أَُخر، وهـي كما يأتي: 

قـال البُهلـول للخليفـة: رفعـَت الطيـن ووضعـَت الديـن، إن كان مـن مالـك ]فقـد 

أسـرفَت[)1( واللـه ال يحـّب المسـرفين، وإن كان مـن مـال غيرك فقد ُخنـَت والله ال يحّب 

الخائنين.

عـن الصـادق: »َمـن َعـرََف الَحـقَّ وآَمَن به فهـو ُمؤِمٌن، وَمـن لَم يَعـرِف الحقَّ ولم 

اً فَُهـَو كاِفٌر«. ، وَمن َجَعَل الحـقَّ باطالً والباِطـَل َحقَّ يُنِكـرُه فُهـَو ضـالٌّ

َدَخـَل رجـٌل علـی الصادق فقال لـه: »والله إنَّ لَُكم الَفضَل علينـا!«؛ فقال له: يا بن 

رسـول اللـه، كيف؟! فقال له: »إنَّكم تُـؤَذون َعّنا وال نُؤذٰی فيكم«.

قـال أمير المؤمنين: »إنّا معاِشـَر أَهِل البَيت ُخلِقنا للَكـدِّ والتََّعب والبالِء والنََّصب، 

وإنَّما الراَحُة لَِغيرِنا«.

عن الصادق: »اجَعل الدنیا َمجلَِسـین: مجلِسـاً في طلب الحالِل، َوَمجلِسـاً لآلِخرَة؛ 

والثالِـُث يَُضـرُّ َوال يَنَفـُع َوال تُـرِده. واجَعـل المـاَل درَهَميـن: ِدرَهمـاً تُنِفُقـه علـی عيالِـَك، 

ُق بـه؛ والثالُث يَُضـرُّ َوال يَنَفع فَـال تُرِدُه«. وِدرَهمـاً تَتََصـدَّ

مـن كتـاب المشـيخة)2(: الحسـن بـن َمحبوب، َعن َعبـد الله بـن ُجنَدب، قـال: كَتَبُت 

)1( العبارة ممحّوة في المخطوطة، وأثبتناها بمالحظة السياق. 

)2( كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، كان من الكتب المعروفة المعّول عليها عند قدماء اإلماميّة، 

وهو مفقود اليوم، لكنه استطرف ابن إدريس شيئاً منه في نهاية السرائر: 589/3.
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إلـی أبي الَحَسـن موسـی أَسـأَله عن الرجـل يُريُد أن يَجَعـل أَعمالَه من الصـالِة والَخيِر 

ع به بَشـيء معلوم،  والِبـرِّ أَثالثـاً: ثُلثـاً له وثُلثَين ألَبََويـِه، أو يُفردهما من أَعمالِه مّما يتطوَّ

وإن كان أََحُدُهمـا حيّـاً واآلَخـر ميّتـاً؟ فَكتَب لـي: »أّما للميّت فََحَسـٌن، وأّما للحيِّ فال، 

إاّل الِبـرُّ والصلة«)1(.

صنا بَخمـٍس: ِبَسـماَحٍة، وَصباَحٍة، وفَصاَحٍة، وَشـجاَعٍة،  عـن أميـر المؤمنين: »ُخصِّ

وِحظَوٍة عند النسـاء«)2(.

ه، فِإن أَشـاَر َعليـِه اتَّبََع  قـال الصـادق: »إِذا َعرََضـت أِلََحِدكُـم حاَجـة فَليَستَِشـر َربّـَ

َف«. قـال: فقلُت: َسـيّدي! وكَيَف أعلـم ذلك؟ قال: تسـُجُد َعقيَب  وإن لَـم يُِشـر عليـه تََوقّـَ

ـُل بنـا َوتَُصلّي ]علينا[)3( َوتَستَشـِفُع  المكتوبَـة َوتقـوُل: "اللّهـمَّ ِخـْر لي" مائَة َمرَّة، ثمَّ تَتََوسَّ

بنـا، ثـمَّ تنظـُر ما يُلِهُمـك فافَعلُه؛ فَهـذا الذي أَشـاَر عليَك«)4(.

ة في الصالة علی المصلوب:  َخبٌَر َمرويٌّ عن األئمَّ

َعـن أبـي هاشـٍم الَجعَفرّي، قال: سـأَلُت الرضا َعن الصـالِة علی )5(المصلـوب، فََقاَل: 

ـِه؟!« قلُت: لَم أَفَْهمـُه ُمبَيَّنـاً)6(، قَاَل: »إنّـی ُمبَيُِّنُه لََك،  ى َعلَى َعمِّ ي َصلّـَ »أََمـا َعلِْمـَت أَنَّ َجـدِّ
إِْن كَاَن َوْجـُه الَْمْصلُـوِب إِلَـى الِْقبْلَـِة فَُقْم َعلَى َمْنِكِبِه اأْلَيَْمـِن، وإِْن كَاَن قََفاُه إِلَى الِْقبْلَِة فَُقْم 

يَْمِن)8(، فََكيَْف  يَْسـُر إِلَى الِْقبْلَِة، فَُقْم َعلَى َمْنِكِبِه األَْ َعلَى َمْنِكِبِه اأْلَيَْسـِر)7(، وإِْن كَاَن َمْنِكبُُه األَْ

)1( رواه الحميرّي عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مع اختالف يسير )قرب اإلسناد: 311، ح 1212(

)2( رواه في الخصال:286، ح 40 مع بعض التغيير في الترتيب وذكر بدل )وشجاعة(: »ونجدة«؛ وكذا 

في البيان والتبيين: 263؛ وفي عيون األخبار: ابن قتيبة: 26/4 بدله: »ورجاحة«. 

)3( الزيادة من أمالي الطوسّي: 275/10 /ح 63.

)4( أمالي الطوسّي: 275/10 /ح 63. 

)5( ليست في الكافي والتهذيب: »الصالة علی«.

)6( في المصادر هكذا: »أعلم ذلك ]ذاك[ ولكّني ال ]لم[ أفهمه ُمبَيَّناً«.

)7( في المصادر زيادة: »فإنَّ ما بين المشرق والمغرب قبلة«؛لكن في التهذيب: فإّن بين المشرق..إلخ.

)8( في المصادر زيادة: »وإن كان منكبه األيمن على القبلة فُقم على منكبه األيسر«. 



35 يوضر دّاص دّحم دّيسلا

كَاَن ُمْنَحرِفـاً فَـاَل تُزَاِيلَنَّ َمَناكِبَُه، ولْيَُكْن َوْجُهَك إِلَى َما بَيَْن الَْمْشـرِِق والَْمْغرِِب، واَل تَْسـتَْقِبلُْه 

واَل تَْسـتَْدِبرُْه الْبَتََّة«)1(.

بَيـر: »فَمـا َعـدا ِمّمـا بَدا«)2(؛ قـال أبـو الَعبّاس)3(: مـا الذي ظََهـَر ِمنَك مَن  قولـه للزُّ

ِف بَعـَد مـا ظََهـَر ِمنَك من الطاَعـِة؟)4( وقيل: ما َصرَفََك َوَشـَغلََك عّمـا كاَن بَدا لَنا من  التََّخلّـُ

نُصرَتِـك، وقيـل معناُه: مابَـدا لك مّنـي وَصرَفََك عّني.

ه قال: »َمن ماَت وعليه شـيء من صالة أو صيـام أو َحجٍّ أو ِعتٍق  عـن العسـكرّي أنّـَ

أو كّفـارة يميـن، فليَقـِض عنـه وليُّـه األكبر من الرِّجاِل، وليس َعلی َوليِّه من النِّسـاء شـيٌء 

مـن ذلـك إاّل أْن تُِحبَّ أن تفعَل ذلـك ُمتَبَرَِّعًة«)5(.

نيا َسـعياً علی عيالِه َواسـتغناًء عن   قام َخطيباً، فقال: »َمن طَلََب الدُّ ُروَي أنَّ النبيَّ

النـاس لَقـَي اللـَه تعالـی يوَم القيامـِة َوَوجُهـُه كالَقَمر ليلَة البَـدِر؛ وَمن طَلَـَب الدنيا َحالالً 

ُمكاثِـراً لَقـَي اللَه تعالی وُهـَو َعلَيِه َغضبان«)6(.

8؛  ح   ،256/1  :الرضا أخبار  عيون  ح2؛   ،215/3 الكافي:  في:  يسير  اختالف  مع  الخبر  )1( ورد 

التهذيب: 327/3، ح 47.

َمن  ُل  أوَّ  وهو« الرضّي:  الشريف  قال  سائراً،  مثاًل  صار  وقد   له مشهور  كالم  من  )2( هذا 

ُسِمَعت منه هذه الكلمة«. قاله لّما أنفذ عبد الله بن عباس إلى الزبير يستفيئه إلى طاعته 

 ،405/18 دمشق:  تاريخ  الخطب؛  باب  من   31 الرقم   ،74 البالغة:  نهج  الجمل،  حرب  قبل 

و187/28؛ البيان والتبيين: 496؛ عيون األخبار: 292/1. وروي أنّه قالها للزبير مباشرًة، كما 

في المعيار والموازنة: 113، ومناقب آل أبي طالب: ابن شهرآشوب: 154/3.

)3( هو محمد بن يزيد المبرَّد األديب اللغوّي الشهير )286-210(. 

)4( نقله أبو عبيد عن أبي العبّاس في الغريبين: 1240/4.

)5( ال توجد هذه الرواية في ما بأيدينا من المصادر.

الخواطر )مجموعة  تنبيه  اإليمان: 298/7،  أبي شيبة: 5/ 258/ح7، شعب  ابن  المصّنف:  )6( ينظر: 

وّرام(: 161.
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الفصل الثاني: في فوائد حواشي المخطوطة

قد مرّت اإلشارة إلی قيمة هذه الحواشي المهّمة، وهي علی أنحاء: 

فمنها: ذكر الروايات المرتبطة بنّص النهاية. 

ومنهـا: نقـل فتـاوي الفقهـاء، وأكثرهـا عـن الشـيخ الطوسـّي، والمفيـد، والصـدوق، 

والسـيّد المرتضـی، وابـن البـرّاج، وقـد ينقـل عن اإلمـام قطب الديـن –وهـو الراوندي-، 

وسـاّلر، والشـيخ أبـي جعفـر النيسـابوري؛ وكثيـراً مـا ينقـل عـن الخـالف، والمبسـوط، 

والتهذيـب، واالسـتبصار، واالنتصـار، والمقنعـة –وقـد يُعبّر عنها بـ: الرسـالة، أو: الرسـالة 

المقنعـة- والُمهـّذب، وَمـن ال يحضـره الفقيـه، والجمـل، والعقـود.

ومنهـا: تعليقـات فـي توضيح نـّص النهايـة أو الكلمـات المغلقة فيها -وبعضهـا منقولة 

عـن علمـاء اللغة مثل أبـي عبيدة والجوهرّي- وتتضّمن أيضاً بعـض االنتقادات علی النهاية.

ومنها: فوائد فقهيّة مرتبطة بمفاد النّص.

فعمدنـا إلـی مهّمـات تلكـم الحواشـي وبخاّصـة تلـك التـي ال تتوافـر فـي المصـادر 

الموجـودة اليـوم؛ حرصـاً علی حفظ التراث الفقهّي والروائّي الشـيعّي؛ فجعلنا الحواشـي 

فـي قسـمين رئيسـين: الروايـات، وسـائر الحواشـي، فإليـك ما اخترنـا منها: 

القسم األّول؛ في الروايات المنقولة فيها: 

تتضّمـن الحواشـي –تناسـقاً مع المتن- روايـات متعّددة عن المعصوميـن. والمهّم 

أّن بعضـاً منهـا ال توجـد فـي أيٍّ مـن مصـادر اإلماميـة، أو توجـد مـع بعض االختـالف؛ إذ 

نُِقلـت مـن مصـادر مفقودة مـن تراثنا الروائي، مّمـا يؤکّد أهمية هذه الحواشـي. وفي ما 

يأتـي إشـارة إلی أهّم مـا ورد فيها مـن الروايات: 

منهـا: بعـض الروايـات المنقولـة عـن كتـاب الجامع)1( ألحمـد بن محمد بـن أبي نصر 

)1( قد أفردنا مقااًل مستقالًّ عن هذا الكتاب ومؤلّفه وما ُعثر عليه من منقوالته في الكتب الفقهیة، 

سینشر إن شاء الله تعالی في إحدی المجاّلت.
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البزنطـّي، وهـذا الكتـاب كان مـن أهـّم الكتـب الفقهيّـة والحديثيّـة في زمانـه، وكان من 

مصـادر الفقهـاء المتقّدمیـن ینقلـون عنـه آراء البزنطـّي واألحادیـث الـواردة فیـه، فمـن 

المهـم العثـور علـی نصوص من هـذا الكتاب المفقود في ضمن حواشـي نسـخة النهایة، 

فإلیـك مـا وجدنـا مـن المضامیـن المنقولـة عن كتـاب الجامع في الحاشـیة: 

فـي جامـع البزنطـّي: حّدثني عـالء عن محّمد بن مسـلم عن أبي جعفـر: »إذا . 1

أردَت أن تَغتَِسـَل مـن الجنابـة فاغِسـل یََدیـك وفَرَجـك ومـا أَصابَـك ِمـَن الَمنـّي، 

ثـمَّ ُصـبَّ علـی رأسـك ثالثـاً وجانِبَـك األیَمن بمثلـه واألیسـر، ثّم أفرغ علی سـائر 

هن«)2(. ه یُجزیـك ما َمرَّ علـی ...)1(معـه بمنزلـة الدَّ َجَسـدك المـاء، فإنّـَ

ت فـي المسـجد، وإن . 2 م ال یثقـب الكرسـف صلّـَ فـي جامـع البزنطـّي: إذا كان الـدَّ

ثََقب الكرسـف قاَمت في غیر المسـجد وَسـَجَدت في العزائم، وإذا طَُهرت المرأة 

أَت لوقت كّل صـالة.)12-أ( ثـمَّ رأَت الصفـرة بعد الطُّهـر توضَّ

فـي جامـع البزنطّي: مفتاح الصالة: »الله أكبر-ثالثاً-الّلهمَّ أنت الملك الحقُّ الُمبین«؛ . 3

هـُت وجهـي..> إلـی آخـره)3(؛ ثـمَّ یقـول: »لَبَّیـك  ثـمَّ یُكبِّـُر تَكبیرَتَیـن ویقـول: <َوجَّ

وَسـعَدیك، اللـه أكبـر الله أكبـر، أعوذ بالسـمیع الَعلیم من الشـیطان الرجیـم«)4(.

فـي جامـع البزنطـّي: إذا ركعـَت فُقـل: »َخَشـَع قلبـي وَسـمعي وبََصـري –إلـی . 4

آخـره-)5(«، ثـمَّ تَُسـبُِّح ثالثـاً، ثـمَّ تَرفَـُع رأَسـك، فـإذا أَرَدَت أَن تهـوي إلی السـجود 

)1( كلمة ال تقرأ بسبب خرم في حاشیة النسخة، ویبدو أنّها: »جسدك«.

العالء بن رزين عن محمد بن مسلم عن  بإسناده عن عن صفوان بن يحيى عن  الكلينّي  )2( روی 

أحدهما قال: سألته عن غسل الجنابة، فقال: »تبدأ بكّفيك فتغسلهما، ثّم تغسل فرجك، ثّم 

تصّب الماء على رأسك ثالثاً، ثّم تصّب الماء على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد 

بن  الحسين  عن  بإسناده   56 ح   ،132/1 التهذيب:  في  نحوه  وروی  ح1،   ،43/3 طهر«.الكافي: 

سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العالء، عن محمد بن مسلم.

)3( سورة األنعام اآلية 39.

)4( 20- ب. وذكر الشهید في ذكر االستعاذة: »وُروي: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم؛ 

رواه البزنطّي عن معاوية بن عمار عن الصادق«.الذكری: 330/3.

)5( تمامه علی ما في النهایة: 71: » خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري وُمّخي وعصبي وعظامي 
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تِك أَقـوُم وأَقُعد«، وتقول في السـجودین  فُقـل: »ُسـبحانَك َوِبَحمـِدك، ِبَحولِـك وقُوَّ

مثلـه؛ ثـمَّ تقـوم وتقـول: »ُسـبحانَك َوِبَحمـِدك، ِبَحولِك أَقـوُم وأَقُعـد«)1(.

فـي جامـع البزنطـّي: التََشـهُّد تَشـهُّدان: فالذي فـي الثانیـة رواه معاویة بن وهب . 5

عـن أبـي بصیـر عن أبـي عبد الله: »بسـم الله وباللـه وخیر األسـماء لله،اللّهمَّ 

تـه وأعـِل درجتَه«؛ ثمَّ تسـكُت  صـلِّ علـی عبـدك ورسـولك وتََقبَّـل شـفاَعتَه في أُمَّ

قلیـالً، ثـّم تقـول: »أشـهد أن ال إلـه إاّل الله وحده ال شـریك له، وأشـهد أنَّ محّمداً 

عبده ورسـوله«.

والـذي فـي الثالثـة أو الرابعة: فتقول حین تجلس: »الحمد لله، أشـهد أن ال إله إاّل . 6

اللـه وحـده ال شـریك لـه، وأشـهد أنَّ محّمداً عبده ورسـوله، بسـم اللـه، التحیّات 

ثَني جمیل، عن زرارة: سـألُت أبا  لله-إلـی آخـره-)2(«)3(.)4( فـي جامع البزنطـّي: حدَّ

جعفـٍر عـن رجـل صلّی خمسـاً، قـال: »إن كان َجلَس فـي الرابعة وتََشـهَّد فقد 

صالته«. ت  تَمَّ

ومنهـا: مـا نُِقـل فیهـا عـن كتاب َعـوض المجالـس)5( هكذا: ذكر الشـیخ أبـو جعفر بن 

وما أقلّته قدماي، غير ُمستنكٍف وال ُمستحسر وال ُمستكبر«.

)1( 21-أ.

)2( هكذا في المخطوطة، والحظ تمام التشهُّد بهذه الصیغة في النهایة: 84.

)3( أشار المحّقق الحلّي إلی هذه الروایة من كتاب الجامع، حیث قال: »و قال أحمد بن أبي نصر 

البزنطّي في جامعه: التشهُّد تشهُّدان: في الثانية والرابعة، فأّما الذي في الثانية فما ذكره معاوية 

بن عّمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه«، ولم یذكر نصَّ الروایة؛)المعتبر: 221/2(. وقال 

في موضع آخر أیضاً: »وأفضل التشّهد ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه، قال: إذا جلست في 

الثانية فقل: بسم اللّه وبالله..«وساق التشّهد باختالف مع المنقول هنا، ثمَّ قال بعده: »وفي رواية 

أحمد بن أبي نصر البزنطّي، عن معاوية بن عّمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه: فاذا قلت 

هذا فقد خرجت من الصالة«.)المعتبر: 232/2(.

)4( 20-أ، وذكر بعد نقل هذا عن كتاب الجامع: وأنت مخیَّر بین هذه الروایة وما في النهایة.

ابن شهرآشوب  وذكره  المجالس،  علی  العرض   :الصدوق الشيخ  تصانيف  النجاشّي من  )5( ذكر 

ابن طاوس  العلماء: 112(؛ وينقل  النجاشي: 389، معالم  المجالس )رجال  العوض عن  بعنوان: 
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بابویه في كتاب َعوض المجالس: قال الصادق: »ال بأس بتبعيض الغسـل، تغسـل 

ر غسـل جسـدك إلى وقت الصالة، ثُمَّ تغسـل َجَسـَدك)1( إذا  يديك وفرَجك ورأَسـك، وتُؤَخِّ

)2( بعد ما غسـلت رأَسـك 
أردَت ذلـك، فـإن أحدثـَت َحَدثاً من بوٍل أو غائط أو ريح أو منيٍّ

من قبل أن تغسـل جسـدك فَأَِعد الُغسـل من أّوله «.)11-أ(

ومنهـا روایـات أُخـر ذُكِـرت من غیر اسـم المصدر، ومـن المطمأّن له أنّهـا أُخذت من 

مصّنفـات قدمـاء األصحـاب مّمـا ال یتوافـر اآلن بأیدینـا، لعـدم وجـود تلـك الروایـات في 

مصـادر اإلمامیّـة الموجـودة، أو وجودهـا مع اختالف فـي المتن، أو روایتها بإسـناد آخر، 

)عرض  عن  الفقهاء  ينقله  الحديث  المجالس.وهذا  عن  العوض  بعنوان:  الكتاب  هذا  عن  خبراً 

المجالس(، ولعّل هذا العنوان هو الصحيح في اسم الكتاب، إذ ال يكاد يوجد معنى محّصل لـ: 

)عوض المجالس( أو: )العوض عن المجالس(. واشتهر بين المتأّخرين أّن هذا الكتاب بعينه كتاب 

األمالي، ولكّن الظاهر خالفه، إذ ما نقله ابن طاوس ال يوجد في كتاب األمالي.

وأّما الحدیث المنقول هنا فهو المأخذ الوحيد في مسألة وقوع الحدث أثناء الغسل -وإن تكلّم 

الفقهاء في سنده من جهة اإلرسال- فقد أشار إليه الشهيد في الذكری 248/2 وغيره من الفقهاء، 

ه تماماً هو السيّد العاملّي في المدارك 308/1. ولكن هذا النّص بعينه موجود  وأّول َمن نقل نصَّ

في كتاب الهداية للشيخ الصدوق/96، ونقله أيضاً في َمن ال يحضره الفقيه 88/1 عن رسالة 

.والده إليه؛ وكذا يوجد في الفقه الرضوّي: 85، لكنه في جميع المصادر لم يُسند إلی اإلمام

فيحتمل أّن الناقل األّول لهذا النصِّ وجده في كتاب الهداية أو رسالة ابن بابويه، فزعم أنّه كتاب 

المكتبة  في  -موجودة  النهاية  من  نسخة  نهاية  في  آخر  نّصاً  أنّا وجدنا  المجالس.ويؤيّده  عرض 

المرعشية بالرقم 3126- هكذا: »َحكی الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب عوض المجالس: قال 

إاّل ُمجتاَزين، ولهما أن يأخذا منه،  الصادق: ال يجوز ]للحائض والجنب أن يدخال[ المسجد 

وليس لهما أن يضعا فيه شيئاً، ألنَّ ما فيه ]ال يقدران على أخذه من غيره[، وُهما قادران على 

وضع ما معهما في غيره« -ما بين المعقوفين مّما ساقط إثر انخرام النسخة-؛ وهذا النصُّ أيضاً 

موجود مع اختالف يسير في كتاب الهداية: 97، بل يقع عقيب النّص األخير بال فصل، وكذا في 

فقه الرضا: 85، ويوجد أيضاً في من ال يحضره الفقيه: 87/1، وإن لم يُسند في أّي من هذه 

.المصادر أيضاً إلی اإلمام

النسخة، ولكن وجدناها منقولة كذلك في  الرواية في نسختنا هذه النخرام أطراف  باقي  )1( سقط 

حاشية نسخة أُخری من النهاية -وهي في المرعشية بالرقم 3126 التي مّر وصفها- في الورقة 15-أ.

.» )2( ال توجد في المصادر: »أو منيٍّ
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وقـد رّجحنـا حفظاً لتُراث الشـیعة ذكـر جمیع هـذه الروایات: 

قیَل ألبي عبد الله: ما أدنی النصب؟ فقال: »أن تقول: ُهم كلُّهم سواء«)1(.)9-أ(. 1

قـال الباقـر: »الُمسـتحاضة تنتظـر أیّام أقرائها ثّم تسـتظهر علی ذلـك بیوم«)2(.. 2

)12-أ(

عـن محمـد بـن مسـلم، قـال: صلّى أبو عبـد الله الـزوال، ثمَّ قال: »تـدري لَِم . 3

يَُصلّـی الـزوال؟إنَّ رسـول الله  كان یَُصلّیها ویسـتجیر في ُدبُـر كّل ركعتین من 

النار ویرفـع یدیه«.)18-أ(

ابـن أبـي یعقـوب)3(، قلـُت ألبي عبد اللـه: الُجُنب یمـرُّ بالركیّـة، یدخل فیها؟ . 4

ه ینجـس مـاء البئر ولـم یتَطَهَّر  قـال: »ربُّ الصعیـد هـو ربُّ المـاء، ال یدخـل فإنّـَ

هو«)4(.)9-ب(

ُسـئل أبـو جعفـر عـن قولـه تعالـی: }َيا َأيَُّهـا الَِّذيـَن آَمُنـوا إَِذا ُقْمُتْم إَِلى . 5

ـَاِة{)5(، قـال: »مـن النـوم الـذي یجـب فیـه الوضـوء... وال یسـمع الصوَت،  الصَّ
وقـد تنـام العینان وتسـمع األُُذن، فإذا لم تسـمع األُذن فقد وجـب الوضوء، وإذا 

سـمعت األُذن ونامـت العیـن لـم ینقض الوضـوء«)6(.

6 . الحسـن بـن محبـوب، عن العالء، عن محّمد بن مسـلم قال: سـألُت أبا جعفٍر

عـن رجـل نـام عـن الظهر حتّی دخـل وقت العصر، أو كان نسـیها، ثـّم قام فصلّی 

 ،11372 بالرقم  المرعشي  مكتبة  في  الموجودة  النهاية  نسخة  في  موجودة  الرواية  )1( هذه 

الورقة 10-ب.

)2( ينظر التهذیب: 171/1، ح 60؛ و401/1، ح 76.

)3( كذا؛ والظاهر أّن الصحیح: ابن أبي یعفور.

)4( وروی الكلينّي بإسناده عن ابن أبي یعفور وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله قال: »إذا 

الماء وربَّ  فإنَّ ربَّ  بالصعيد،  م  فتيمَّ به  تغرف  وال شيئاً  دلواً  تجد  ولم  ُجُنٌب  وأنت  البئر  أتيَت 

القوم ماءهم«.الكافي: 65/3، ح9؛ ونحوه في  تُفِسد على  البئر وال  الصعيد واحد، وال تقع في 

التهذیب: 185/1، ح 9.والحظ أیضاً: الكافي: 65/3، ح7؛ وَمن ال یحضره الفقیه: 105/1.

)5( سورة المائدة اآلية 6.

)6( ينظر التهذیب: 7/1، ح 9.
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العصر؟فقـال: »یجعـل الذي صلّی الظهَر، ویَُصلّـي العصَر«)1(.)18-ب(

عـن محّمد بن مسـلم، قال سـألت الصـادق عن الرجل تُمِطر السـماء ]فـ[یمرُّ . 7

فـي القـذر والطیـن، أیغسـل رِجلَیه إذا دخـل المسـجد؟قال: »األرض تُطَهِّر بعُضها 

بعضاً«)2(.)17-ب(

أحمـد بـن عبـد الرحیـم أبـو الصخر)3(، قـال: رأیـُت أبا جعفـٍر)4( حیـن أُقیمت . 8

الصـالة رفَـَع یدیـه حتّـی انتََهیـا ُمنتَهاهمـا، ثّم َمَسـَحهما علی رأِسـه وَوجِهـه.)20-أ(

قـال الصـادق: »إذا أَقـام للصالة فََقد َوَجب علی النـاس الصمُت والقیام، إاّل أن . 9

ال یكـون للقوم إماٌم یقـّدم بعضهم بعضاً«.)20-أ(

عـن محّمـد بن سـنان، عن معاذ بن مسـلم، عن أبی عبد اللـه: »تُقرأُ اإلخالص . 10

والجحـد في سـبعة مواطن: في أّول صـالة اللیل، وفي أّول صالة النهار، والركعتین 

قبـل الفجـر، والركعتیـن بعـد المغـرب، وركعتي اإلحـرام، وركعتي الطـواف، وإذا 

خفَت فـوت صالة«)5(.)21-ب(

)1( ينظر التهذيب: 269/2، ح 111. 

)2( نقل شمس الدين الجباعّي في مجموعته القيّمة عن جامع البزنطّي نحوه، وفيه هكذا: »قال: 

وقلت له –أعني الصادق-: إّن طريقي إلی المسجد في زقاق يُبال فيه، فربما مررت فيه وليس 

عليَّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته، قال: أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى؛ 

قال: فال بأس؛ إّن األرض تُطّهر بعضها بعضاً«.ونقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر: 555/3 

عن نوادر البزنطّي؛ وقد ذكرت في مقال مستقّل أّن القسم المنقول في المستطرفات عن نوادر 

البزنطّي من سهو ابن إدريس، وإنّما هو مأخوذ من جامع البزنطّي ال نوادره.

)3( ورد في المخطوطة شبیهاً بـ: )أبو الفتح(، والصحیح ما أثبتناه فإنّه بهذا العنوان ورد في أسناد 

أُخر، ينظر الكافي: 185/3، ح 6 و181/4، ح 5؛ وهو مجهول لم یُذكر في كتب الرجال.

)4( الظاهر أّن المقصود به اإلمام الجواد علی ما تشهد به طبقة أحمد بن عبد الرحیم.

)5( 21-ب.روى الكلینّي عن عبد الله بن المغيرة عن معاذ بن مسلم عن أبي عبد الله أنه قال: 

قبل  الركعتين  في  سبعةمواطن:  في  الكافرون  أيها  يا  وقل  أحد  الله  هو  بقل  تقرأ  أن  تدع  »ال 
الفجر، وركعتي الزوال، وركعتين بعد المغرب، وركعتين من أّول صالة الليل، وركعتي اإلحرام، 

في  النحو  بهذا  أیضاً  22.ورواه  ح   ،316/3 الطواف«.الكافي:  وركعتي  بها،  أصبحت  إذا  والفجر 

الخصال: 347، ح 20.
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ُسـئل الصـادق عـن القنوت، فقـال: »في كلِّ صـالة یُجَهر فیها مـن المكتوبة«؛ . 11

وعن الصـالة النافلة، فقال: »مثنـی مثنی«.)21-ب(

عـن بُریـد العجلـّي، عـن الباقر: »طول اللبـث في الركوع والسـجود أفضل من . 12

َاة{)1(،  ـَر مِْنُه وَأقِيُمـوا الصَّ كثـرة القـراءة، لقـول اللـه تعالی:}َفاْقـَرُءوا َما َتَيسَّ

إنَّمـا عنـی بإقامـة الصالة طـول اللبث فـي الركـوع والسـجود«.قلُت: أیُّهما أفضل، 

كثـرة القـراءة أو كثـرة الدعاء؟قـال: »كثـرة الدعاء، أما تسـمع: }ُقْل َمـا َيْعَبُأ بُِكْم 

َربِّي َلْو اَل ُدَعاُؤُكـْم{)2(«)3(. )21-ب(

عـن النبـّي : »إذا دخـل وقت الصالة المكتوبة یقرأ )إنّـا أنزلناه(.وال صالة نافلة . 13

حتّـی یبـدأ بالمكتوبة«.هـذا إذا كان علـی اإلنسـان قضـاء صالة مكتوبـة فلیس له 

أْن یُصلّـي النوافـل إاّل بعـد قضائهـا؛ وال تناقضـه روایـة أنَّه إذا زالت الشـمس یبدأ 

بنوافـل الـزوال، ثمَّ بفریضـة الظهر، لَِمـا ذكرناه. )22-أ(

قـال الصـادق: »إذا زالـت الشـمُس لـم یَـدُع عبـٌد ُمؤمـٌن إاّل اسـتُجیب له، من . 14

زوال الشـمس حتّـی یصیـر علـی قدٍم مـن الـزوال«.)22-أ(

عـن الصـادق: »صلّـی النبّي  صـالة الغداة، یقـرأ في الركعتیـن جمیعاً: قل . 15

هـو اللـه أحـد«؛ قال: »ولـم یَُصّل قطُّ صـالًة أتمَّ منهـا«.)22-ب(

عن محّمد بن مسـلم، سـألُت الصادق عن حدیث النفس، أ ُهَو السـهو؟ قال: . 16

َث نفَسـه؟!«)4(.)25-أ( »وهل یُطیق أحٌد أن ال یَُحدِّ
حریـز عـن زرارة عـن الباقـر: »ال یَقطَع الصالَة شـيٌء یُمرُّ بیـن یدیك، كلٌب وال . 17

)1( سورة المزّمل اآلية 20.

)2( سورة الفرقان اآلية 77.

)3( نقل ابن إدریس عن كتاب المشیخة للحسن بن محبوب، عن الحارث األحول، عن برید العجلّي 

نحوه.السرائر: 598/3.

)4( في فقه الرضا: 385: » أروي أنَّه سئل العالم عن حديث النفس، فقال: من يُطيق أالّ يحّدث 

نفسه؟!«.
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حماٌر، ولكن ادرأ ما اسـتطعَت«)1(.)25-ب(

شـكا رجـل إلـی الصادق كثرة القمل فـي ثيابه وبدنه، فربّمـا يكون في الصالة . 18

يتـأّذی به؛ فقال: »ُخذ بثالثين واقتُله بسـبعين«.)26-أ(

)2( فيُخَرُز لها، . 19
ُسـئل الصـادق عن النفسـاء إذا ماتَت؛ قال: »يُؤمر بأديم طائفـيٍّ

ن بعد«.)15-أ( ثمَّ تلبسـها إيّـاه علی ...)3( مثل التبّان، ثـمَّ تَُكفَّ

...)4(عنـد التقيَّـة، واألفضل...تقيّـًة أن يرفـع اليديـن مـع كّل تكبيـرٍة؛ وذَكَـر الدليل 02. 

علـی صّحتـه مـن األحاديث عـن محّمد بن مسـلم: سـألتُهما ]عليهما السـالم[ عن 

الصـالة علـی الميّـت، فقـاال: »يَُكبِّر، ثـمَّ يُصلّي علی النبـّي ]صلّی اللـه عليه وآله[ 

، واهِدنا  ه أََحـقُّ أن يُصلّـٰی عليـه، ثـّم يقـول: اللُّهـمَّ اسـلُك بنا َوِبه ُسـبَُل الحـقِّ فإنّـَ

وإيّـاه إلـی صراٍط مسـتقيم.اللهمَّ عبُدك فالن احتاج إلی رحمتـك وأنت عن َعذابه 

«.)35-أ( َغنيٌّ

عـن علـّي: »إذا كانـت السـفينة تسـير فَصـلِّ جالسـاً، وإذا كانـت واِقَفـًة فَصلِّ . 21

قائمـاً، وإذا كانـت ثقيلـًة ال تتحـرّك فصـلِّ قائمـاً، وإذا كانت خفيفـًة تكفأ)5( فصلِّ 

قاعداً«)6(.)33-ب(

معاويـة بـن عّمار: رأيُت أبا عبد اللـه ][ يُصلّي في نعلَيه، فإذا جلس َخلََعهما، . 22

وإذا قام لَِبَسهما)7(.)26-ب(

]عـن[ الصـادق: »أقـرب ما یكون العبد إلی الله وهو سـاجد، فادُع اللَه وَسـله 32. 

)1( ينظر الكافي: 297/3، ح 3 .

)2( أديم طائف كان معروفاً قديماً، وكأنّه كان من أحسن اأُلُدم. 

)3( كلمة ال تقرأ تشبه: السفلة .

)4( ذهب شيء من الحاشية. 

)5( أکفأ الشيء: أماله. لسان العرب، 141/1.

)6( ينظر: الكافي: 443/4، ح 4؛ َمن ال يحضره الفقيه: 459-458/1. 

)7( لم نجده بهذا النحو، ولكن ُروي في التهذيب: 233/2 عن حّماد بن عيسی عن معاوية بن عّمار 

قال: رأيُت أبا عبد الله يصلّي في نعليه غير مرّة، ولم أره ينزعهما قّط«. 
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الرزَق لنفسـك وعيالك«)1(.)24-24أ(

ُسـئل الصـادق عن الِفرَاء، فقـال: »إنّا)2( أردنا ذلك بعثنا إلی اليمن فاشـتُري لنا . 24

...)3( ألبسـها ولسُت أُصلّي فيها«.)26-أ(

حمـران، عـن الصـادق قـال: »كان أبـي إذا صلّـی قاعـداً يُربّـع، وإذا ركـع فّرج . 25

بيـن رِجلَيـه، وكان يُصلّـي ]علـی[)4( الخمـرة يجعلها علی الطنفسـة ويسـجد علی 

الخمـرة، فـإذا لـم تكن خمرة جعـل حصيّاً علی الطنفسـة حيث يسـجد، وكان إذا 

خـرج يـوم األضحـی والفطـر فأُتي بطنفسـة أبی أن يقعـد عليها ويقـول: هذا يوم 

كان النبّي ]صلّی الله عليه وآله[ يسـتحّب)5( أن ينظر إلی أُفُق السـماء و]يََضَع[)6( 

جبهتَه علـی األرض«)7(.)27-أ(

حريـز، عـن محمـد بن مسـلم، عن أبـي عبد الله قـال: »كان أبي رجـالً غيوراً، . 26

وكان يأمـر امـرأًة تَُصلّـي بأهله، ]أن[تقوم وسـطهّن تصلّي بهنَّ وتبسـط رِجلَها إذا 

وتدعو«.)29-أ( قََعَدت 

محمـد بـن مسـلم: سـألت أبـا عبـد الله عـن المـرأة تُصلّـي خلـف زوجها في . 27

الفريضـة وتأتمُّ به؟قـال: »نعـم«)8(.)29-أ(

قـال أبـو عبـد اللـه: »إذا كنَت خلـَف إمام في صـالة تجهر فيها بالقـراءة وكان . 28

الرجـل مأمونـاً فـال تقرأ خلَفه في األُوليَين ويُجزيك التسـبيح فـي األُخريَين«. قيَل: 

)1( ينظر الكافي: 264/3، ح 3.

)2( كذا، ولعّل الصحيح: )إذا(. 

)3( كلمة ال تقرأ، تشبه: )سيخونه(، والظاهر أّن المراد بها نوع من الثياب. 

)4( الزيادة مّنا لضرورة السياق. 

)5( كذا، ولعّل الصحيح: )يحب(. 

)6( الزيادة من نسخة جامعة طهران. 

)7( هذه الرواية موجودة في نسخة النهاية بجامعة طهران بالرقم 6737، الورقة 26-أ؛ وكذا في نسخة 

النهاية المرعشية بالرقم 3126 )38-ب( ولكن ذهب أكثرها على إثر ترميم النسخة.

 .8( ينظر التهذيب: 379/2، ح 111، عن الفضيل عن أبي جعفر(
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أيَّ شـيء فعلـَت خلـَف أبيك؟ قال: »أّما أنـا فأقرأ فاتحة الكتـاب«)1(.)29-ب(

عـن صفـوان بـن مهـران: رأيـُت أبـا عبـد اللـه يُصلّي ركعتـي الفجر مـع طلوع . 29

الفجـر؛ فـإذا صلّيتَهمـا فاضطَِجـْع وقُـْل: استمسـكُت ِبُعـرَوة الله الُوثقـی. )31-أ(

عـن حنـان عن أبيه: سـألُت أبـا جعفر: أ تُصلّـي النوافل وأنـت قاعد؟!قال: »ما . 30

أُصلّيهـا منـذ كثر لحمي إاّل وأنـا جالس«، يعني ركعًة بركعـة)2(.)31-أ(

قـال الصـادق: »أّمـا أنا فإنّـي أُصلّي ركعتين في المسـجد وركعتيـن في أهلي، . 31

ألنَّ رسـول اللـه صلّـی الله عليه وآله قـال: ال تتّخذوا بيوتكم قبـوراً«.)31-أ(

القسم الثاني من الحواشي؛ توضيح عبارات النهاية 
والتعليقات عليها 

قد اهتّم الُمحّشـي أو الُمحّشـون بشـرح عبارات الكتاب وتوضيح مغلقاته، ومن هذه 

الحواشـي أيضـاً مناقشـات فـي بعض فتـاوي النهايـة، أو اسـتدراكات عليهـا، والراجح في 

النظـر أنَّ بعـض هـذه التعليقات مـن إمالء بعض الشـيوخ القدماء، وبعضهـا مأخوذة من 

بعـض شـروح النهايـة، كشـرح قطـب الدين الراونـدّي علی مـا يبدو من تكـرار النقل 

عنـه،  إليـك نماذج من هـذه التعليقات: 

]ویُكـره اسـتعمال ُسـؤر الحائـض إذا كانـت متََّهمـة[ )3( المتّهمـة: التي توهـم أنّها 	 

ال تطهِّـر نفَسـها فـي الحیض)4(.

]فمـن تیّمـم قبـل دخـول الوقـت أو بعـد دخولـه قبـل آخـر الوقت، وجـب عليه 	 

إعـادة التيّمـم)5([ هـذا إذا تیّمـم ألداء صـالة الوقـت، فأّمـا إن لـم يجـد المـاء وال 

ـم فـي أيِّ وقـٍت شـاء، ثـمَّ  ـل أو يقضـي فليَتَيَمَّ يكـون وقـت صـالة وأراد أن يتنفَّ

)1( ينظر في التهذيب: 35/3، ح 36. 

)2( رواه الكلينّي بإسناده عن حنان بن سدير عن أبيه، من دون ذيله. )الكافي: 410/3، ح 1(

)3( النهاية: 4.

)4( الورقة )8-أ(.

)5( النهایة: 48.
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إذا دخـل وقـت الصـالة الحاضـرة وتضيَّـق الوقـت ولـم يجد المـاء ولـم يُحدث ما 

ينقـض التيّمـم جـاز لـه أن يُـؤّدي ...)1()16-أ(

]ال ینبغـي تركهمـا –األذان واإلقامة-مـع االختیـار[ )2(: كلمـة )الینبغـي( بمنزلـة: ال 	 

یجـوز، تكـون للحظـر والكراهة معـاً)3(.

قولـه: »یـا لهـا نعمـًة)4(«، التقدیـر: یـا قوم احضـروا لهـذه النعمة واعرفـوا قدرها، 	 

ونصـب )نعمـة( علـی التمییز)5(.

]فـي تلقيـن الميّـت)6([: الظاهـر أن يقـول بالعربيّة، وإن لم يكـن الميّت في حال 	 

حياته يعـرف العربيّة.)14-أ(

]الحمـد للـه الـذي لـم يجعلنـي مـن السـواد الُمختَـرَم)7([: )ِمـن( ههنـا بمعنـی 	 

البـدل، كقولـه: فليـت لنـا مـن مـاء زمـزم شـربة؛ و)السـواد(: الشـخص؛ واألصـل 

تعريـف العهـد)8( وتعريـف الجنـس مجـاز، وال يجـوز الخـروج مـن الحقيقـة إلی 

المجـاز.)14-ب(

]وال يجـوز قـول آميـن بعـد الفـراغ مـن الحمـد)9([: إالّ عنـد التقيّة الشـديدة، كان 	 

أصحابنـا يقولـون: <آّميـن البيت الحـرام>.)22-أ(

]فـإذا حضـر اإلنسـان الوفـاة، يسـتقبل بوجهـه القبلـة)10([. ورد النـصُّ باسـتقبال 	 

)1( هنا ثالث كلمات تقريباً غير مقروءة. 

)2( النهاية: 64.

)3( 19-ب.

)4( النهایة: 12.

)5( 9-أ.

)6( النهاية: 38. 

)7( النهاية: 37. 

)8( يعني بذلك )ال( في )السواد(، فبناًء علی كونها للعهد تكون )من( للبدل، وحاصل المعنی: الحمد 

لله الذي لم يجعلني بدل هذا الشخص من الموتی. 

)9( النهاية: 77. 

)10( النهایة: 30.
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القبلـة عنـد االحتضـار وعنـد تغسـیله بـأن یسـتلقي علـی قفـاه ویُجعـل باطـُن 

قدَمیـه إلـی القبلـة. فأّمـا اسـتقبال المیّـت فـی اللحـد للقبلـة فـأن یُضجـع علـی 

یمینـه ورأسـه إلـی المغـرب ورِجاله إلـی جهة المشـرق؛ وعلیه العمـل من جمیع 

المسـلمین إاّل مـن شـواّذ األخبـار مـن أنّهـم كانـوا یعملـون بمثل حـال االحتضار، 

وقـد انقرَضـوا.)12-ب(

]فـإذا أراد الغسـل للجنابـة، وخـاف إن نـزل إليها فسـاد المـاء، فليرّش عـن يمينه 	 

ويسـاره وأمامـه وخلفه[)1(.قـال ع ف)2(: كذا إذا رشَّ المـاء من الجوانب لم ینجس 

المـاء؛ وإن رََجـَع إلیه الُمسـتَعَمل رّش الماء علی جوانبـه یُطَهِّره.)9-أ(

]وإذا ُسـلِّم عليـه وهـو فـي الّصـالة فـال بـأس أن يـرّد مثلـه فـي الجـواب، يقـول: 	 

سـالم عليكم)3([، قال الشـيخ أبو جعفر النيسـابوري)4(: هذا في السـنن، وال يجوز 

ذلـك فـي الفرائض.]حاشـية أُخـری[: يعنـي يقول ذلـك بنيّة قـراءة القـرآن.)21-ب(

م وضـوء الصـالة ثـّم تغتسـل[: قـال الشـیخ 	  ]وإذا أرادت –النفسـاء- الغسـل تُقـدِّ

قطـب الدیـن: كان شـیخنا أبو جعفـر النیسـابوري...)5(تقدیم الوضوء مرتّباً 

علـی الغسـل...به األحاديـث أنّـه أولی...وقـد ذكـرُت كيفيّـة النيّـة ]فـي[ الوضـوء 

وكـذا الغسـل فـي كتاب...وفـي الرائـع)6(. )12-ب(

]وال یجـوز التثویـب فـي األذان[: قـال اإلمـام السـعید قطـب الدیـن --: هـذا 	 

ه مذكـور بعده.وذلـك إشـارة  التثویـب لیـس بقـول: الصـالة خیـر مـن النـوم، ألنّـَ

)1( النهایة: 8.

)2( لم يتبيّن لنا المراد منه. 

)3( النهاية: 74. 

)4( هو الشيخ قطب الدين أبو جعفر محمد بن علّي بن الحسن المقرئ النيسابورّي، أستاذ السيّد 

 ضياء الدين وقطب الدين الراوندّي، يروي عن أبي علّي الطوسّي عن أبيه الشيخ الطوسّي

كتاب النهاية وسائر مصّنفاته، له تصانيف، طُِبع منها: التعليق في الكالم، ورسالة الحدود في شرح 

مصطلحات المتكلّمين.)الحظ: تكملة أمل اآلمل: 27/5(

)5( من مواضع النقص التي ذهبت إثر ترميم الورقة. 

)6( الرائع في الشرائع، من تصانيف قطب الدين الراوندّي المفقودة.
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إلـی مـا أحـدَث النـاس بالكوفة بیـن األذان واإلقامة: حـيَّ علی الصـالة –مرَّتَین-، 

فهـذا التثویـب ُمحـَدث، والتثویـب القدیـم: الصـالة خیـر مـن النـوم؛ والتثویبان 

بدعة.)20-أ(

]وأّمـا مـا ُروي فـي شـواّذ األخبـار مـن قـول: »أشـهد أّن عليّاً ولـّي اللّـه وآل محّمد 	 

خيـر البريّـة« فمّمـا ال يُعمـل عليـه فـي األذان واإلقامـة)1([: قـال اإلمـام السـعید 

، ولكنَّهـا لیسـت مـن األذان  قطـب الدیـن –-: هـذه الكلمـات كلُّهـا حـقٌّ

ة. )20-ب( البتّـَ

رها إلی بعد العشـاء اآلخرة[: 	  ]فـإن سقط-الشـفق- ولـم يُكن قد صلّی النوافـل أخَّ

قـال الشـيخ السـعيد قطب الديـن –-: ثّم يُصلّي نوافل المغـرب أداًء ال قضاًء.

)18-ب(

]مـن شـّك فـي الرّكعتيـن األولييـن مـن كّل فريضـة، فلم يعلـم أنّه صلّـى ركعة أو 	 

ركعتيـن، وجـب عليـه إعادة الّصالة)2([: يعني إن شـكَّ في عدد الركعـات؛ فأّما إن 

شـكَّ فـي الركـوع والسـجود في الركعـة الثانية واألّولـة ال يجب عليـه اإلعادة علی 

قـول بعـض أصحابنـا، واألحـوط قـوُل األكثريـن أنّه يُعيـد الصالة، ألنَّ هـذا الحكم 

مختصٌّ بالركعتيـن األخيرتين.)24-ب(

]وال بـأس بالصـالة فـي الخـّز الخالـص)3([: الخـزُّ الخالـص َوبَـر دابّـٍة يُقـال لهـا: 	 

)الخـّز(، وهـذا الـذي يَُسـّمونه الخـزّ فـي زماننـا هـذا زَئيـر الَقـّز، وليـس ِبَخـّز. )26-أ(

قـال اإلمـام السـعيد قطـب الديـن –-: رأيـُت كتابـاً يَُسـّمٰی بــ: لمـح البرهان 	 

فـي كمـال شـهر رمضـان)4(، منسـوباً إلـی الشـيخ المفيـد أبـي عبـد اللـه الحارثّي 

)1( النهایة: 69.

)2( النهاية: 90. 

)3( النهاية: 97. 

المفيد  للشيخ  كتاباً  »وجدت  نّصه:  ما  ابن طاوس  السيّد  اليوم، ويذكر عنه  الكتاب مفقود  )4( هذا 

انتصر فيه ألستاذه  -الذي قّدمنا ذكره- قد  البرهان(  النعمان، سّماه )لمح  محمد بن محمد بن 

وشيخه جعفر بن قولويه، ويردُّ على محمد بن أحمد بن داود القمّي، وذكر فيه أنَّ شهر رمضان ال 

ينقص عن ثالثين، وتأّول أخباراً ذكرها تتضّمن أنه يجوز أن يكون تسعاً وعشرين«.)اإلقبال: 35/1(
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–-، وفـي ذلـك الكتـاب: »الـذي يدلُّ علی أنَّ شـهر رمضـان ال ينُقص أبداً ما 

أجَمـَع عليـه أهـل األمانـة من األثـر عن السـادة بالندب إلی صـالة ألف ركعة، 

فـإنَّ ترتيبها يوجب علـی االعتبـار...«)1(.)35-أ(

]المـرأة تصلّـي كمـا يصلّـي الرّجـل، غيـر أنّها-إلـی أن قـال- فـإذا جلسـت فََعلـٰى 	 

إليَتَيهـا، كمـا يقعـد الرجل)2([؛قولـه: »كمـا یقعـد الرجـل« لیـس سـهواً كمـا ظنَّـه 

ه یجـب أن یكون لهـا طمأنینة للتشـهُّد في  بعـض النـاس، إنَّمـا هـو إشـارة إلی أنّـَ

قعودهـا كمـا تكـون الطمأنینـة واجبـًة علـی الرجـال.)21-ب(

]ویقـول: سـمع اللـه لمـن حمـده)3([: سـمع الله حمـَد حاِمـِده، وقیل: تقبَّـل حمَده 	 

وأثابَـه علیـه؛ ولیـس المـراد بالسـماع حسـن)4( اإلدراك، إنّما المـراد به القبـول.)23-أ(

عـن الصـادق: »إنَّ جبرئيـل أتـى النبي  بالصلوات كلِّهـا فََجَعل لكلِّ صالٍة 	 

ه َجَعَل لَـُه وقتاً واحداً«)5(.وفي روایة أُخـری عنه ][: »إنَّ  وقتَيـن إاّل المغـرب، فإنّـَ

جبرئیـل أتـاه ][ لـكّل صـالة بوقتیـن إاّل المغـرب، فـإنَّ وقتها واحـٌد، ووقتُها 

وجوبُها«)6(.قـال ابـن بـرّاج: لیـس فـي الخبریـن منافـاٌة لَِمـا نقـول: إّن آخـر وقتهـا 

سـقوط الشـفق، ألنَّ أحدنـا إذا صلّـی وقـت ذهـاب الحمـرة مـن ناحیـة المشـرق 

ه ال یفـرغ منهـا إاّل وقد غاب  وتَأَنّـی فـي الفریضـة والنافلـة مـن هـذه الصـالة، فإنّـَ

الشـفق. وهـذا معنـی القول بـأنَّ وقتهـا واحد)7(.

عـن النبـّي صلّـی اللـه عليـه وآلـه: »إذا دخـل وقـت الصـالة المكتوبـة يقـرأ )إنّـا 	 

أنزلنـاه(، وال صـالة نافلـة حتّی يبدأ بالمكتوبة«؛ وهذا إذا كان علی اإلنسـان قضاء 

صـالة مكتوبـة فليـس لـه أن يَُصلّي النوافـل إاّل بعد قضائها، وال يُناِقضـه رواية: أنّه 

)1( يا لألسف ذهبت باقية الحاشية إثر ترميم الورقة. 

)2( النهایة: 73.

)3( النهایة: 81.

)4( كذا في المخطوطة، والظاهر أّن الصحيح: )حّس(.

)5( ينظر التهذیب: 260/2، ح 72.

)6( ينظر الكافي: 280/3، ح 8.

)7( 18-أ.وقد ذكر نحواً من هذا الجمع الشیخ الكلینّي في الكافي: 280/3.
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إذا زالـت الشـمس يبـدأ بنوافـل الـزوال، ثم بفريضة الظهـر، لَِما ذكرنـاه.)22-أ(

[ أنـَت السـالم)1(: أي أنـت ذو البراءة من العیوب واآلفـات وإخالل الواجب 	  ]اللُّهـمَّ

القبیح.)23-ب( وفعل 

ـلم(، البـراءة 	  السـالم یكـون علـی معـاٍن: فالسـالم األوَّل یكـون مـن قولهـم: )السِّ

مـن العیـوب؛ وتقدیـره علـی حـذف الُمضـاف وإقامة المضـاف إلیـه مقاَمه كما 

إلیه)2(. أشـرنا 

والسـالم الثانـي یكـون بمعنـی السـالمة، وهـو معـروف؛ والسـالم الثالـث یكـون 	 

بمعنـی االستسـالم والسـلم؛ والرابـع بمعنی التسـلیم.وقیل في اسـم الله بالسـالم 

ه سـلیٌم مـن النقائـص، وهـو یُعطـي  ه الـذي یَُسـلِّم عبـاَده مـن الظلمـة، وألنّـَ ألنّـَ

السـالمة والسـالمة من ِقبَلَه.والسـالم: اإلسـم من التسـلیم، قـال تعالـی: }َتِحيَُّتُهْم 

َيـْوَم َيْلَقْوَنُه َسـام{)3(.

]وإلیـك یرجـع السـالم[ أي: وإلیـك یرجـع بـذل الرضا بحكمـك، والجنَّـة التي هي 	 

دار أولیائـك وأصفیائـك دار السـالمة لهـم مـن اآلفـات والعاهـات، وبعُضهم یقول 

لبعضهـم: سـالم علیكـم؛ ثـمَّ سـأل اللـه أن یجعـل التحیَّـة لنـا فـي الخطـاب فـي 

الدنیـا واآلخـرة، وال یذكرنـا في العقـاب.)23-ب(

]حاشـية أُخـری[: ودارُك دار السـالم، َحيَّنـا ربَّنـا منـك بالسـالم)4(.في نسـخة اإلمام 	 

قطـب الدين هـذا فـي المتن.

إذا دخـل اإلمـام فـي صـالة الكسـوف مع قـوٍم جماعـًة، وَركَـع ركوَعيـن أو ثالثًة، 	 

ثـّم جـاء آخـرون وائتّمـوا به وصلّـوا معه تمـاَم الصالة، فـإنَّ صالتهم ُمجزيـٌة؛ ألنَّ 

هـذه الصـالة ركعتـان؛ ومـا ورد أنَّهـا عشـر ركعـات وأربـع سـجدات ]فمحمـول 

)1( النهایة: 85.

)2( في قوله: »أي: أنت ذو البراءة ..إلخ«.

)3( األحزاب اآلية 44.وهذه الحاشية توجد أيضاً في نسخة النهاية الموجودة بمكتبة المرعشّي بالرقم 

11372، الورقة 31-أ.

)4( هذه الحاشية تشير إلی سقوط هذه العبارة بعد قوله: وإليك يرجع السالم. 
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وأربـع  ركوعـات  ]عشـر  تتضّمـن  ألنّهـا  ذلـك؛  وإنّمـا حسـن  المجـاز[)1(،  علـی 

سـجدات[.....)2(عن الفضيـل ومحمـد بن مسـلم وبَُريد في حديـٍث طويل لتفصيل 

هـذه الصـالة: »ثـّم تقـوم فتصنـع مثـَل مـا َصَنعـَت فـي األُولـی«؛ بعـد أن ذكـروا 

كلَّهـا الركعـة األّولـة وخمـس ركوعـات وسـجَدتَيها.والحكم بهـذه األخبـار أولـی؛ 

ألنَّهـا ُمَفّصلـة والخبـر األّول مجمـل، فيجـب حملُـه علـی المفّسـر.وذكر الشـيخ 

المفيـد فـي كتابَـي األركان)3( والمقنعـة، فقـال: »إذا انكسـفت الشـمس أو القمـر 

فصـّل ركَعتَين«)4(.فـإذا قلـت: إّن هـذه الصالة ركعتـان، فالمأموم إذا سـبقه اإلماُم 

بركوعاتـه وكان قـد أدرك الركـوَع الـذي يهـوي بـه إلی السـجود فقد أجـزأت عنه، 

سـواء كان ذلـك فـي األولـی أو فـي الثانية؛ لُعمـوم قولهـم: »َمن لَِحـق الركوع 

فقـد أدرك تلـك الركعـة«، وهـذا نـصٌّ مطلـق غيـر ُمقيَّـد بصـالة دون صـالة، وإذا 

كان اختصاصـه بسـائر الصلـوات سـواء وجـب دخـول هـذه الصـالة تحـت النـّص 

لعمومـه.)34-ب(.

ـر حیُضهـا عـن العادة فهـل یُمكنـه تطلیقها متی 	  الُحبلـی إذا وطئهـا زوُجهـا ویَتَأخَّ

أراد أم ال؟ فعلـی وجهیـن: فـإن كانـت العـادة منهـا عشـرين یومـاً فزائـداً فقـد 

اسـتبان حملهـا، فلیُطَلِّقهـا متـی شـاء.وإن كان تأّخر الـدم عنها دون عشـرین یوماً 

فـال یُطلِّقهـا إاّل بعـد أن تـری الـدم، ثـّم هذا أیضاً علـی ضربیـن: إن رأت الدم بعد 

عشـرة أیّـام ونحوهـا فذلـك دم حیض، یصبر حتّـی تنقى ثّم یطلّقها إن شـاء؛ وإن 

رأت الـدم بعد العشـرین فذلك دم اسـتحاضة، فلیُطلّقها متـی أراد؛ وإن لم تَزِدها 

فحكمهـا بعد ذلـك حكم الُحبلـی. )13-ب(

إذا ُصلّـَي فـي مسـجد جماَعًة فجاء قوٌم آخرون، ینبغي أن یَُصلّـوا فُرادی؛ وُروَي)5( 	 

)1( قد ذهب قسم من الحاشية بسبب الترميم الحاصل في النسخة بلصق ورقة جديدة، فأضفنا ما 

بين المعقوفين بداللة السياق.

)2( ذهبت قطعة قدر ثمانية أسطر تقريبًا من الحاشية بسبب الترميم المذكور. 

)3( كتاب األركان في دعائم الدين، من اآلثار المفقودة للشيخ المفيد.

)4( المقنعة: 209. 

)5( ينظر وسائل الشیعة: 429/5، الباب 25.
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أنّـه یجـوز لهـم أن یَُصلّوا دفعًة أُخری غیـر أنّهم ال یَُؤّذنـون وال یُقیمون ویجتَزئون 

الً وُهـم ُمفترضون، أو یُؤمُّ  م، فیصلّـي اإلمام أو أحد المأمومیـن بهم ُمتََنفِّ بمـا تقـدَّ

واحـد مّمـن لـم یُصلّوا بهم من غیـر أذانین ما لـم یتفرّقوا.)19-ب(

مسـألة: إن قـرأ فـي الركعـة األُولـی )قل یا أیّهـا الكافرون(، ثـّم إذا قرأ فـي الثانیة 	 

)الحمـد( جـاء علـی لسـانه: )قـل یـا أیُّهـا(، هـل یجـوز أن ینتقـل إلـی )قـل هـو 

ه ال بأَس إن شـاء اللـه.)22-أ( اللـه(؟ الجـواب: كأنّـَ

سـجود التـالوة لیـس بصـالة، فإن َسـَجَدها في غیر الصالة سـجد من غیـر تطهیٍر، 	 

وإذا رَفَـَع رأسـه كبَّـر ورفع یده فـي التكبیر.)22-ب(.
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