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ادلقدمة-:

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

ومجيمَ عوممو
مهبَ احزمنا ،
ل
َ المم  ،و ُم ل
اللهم يمف رمف لا الهم  ،و ُممف ل
المضط ي  ،يف زم العفيف واآلخ و زيمهمف ،أفت زمففي و زمم ُ
زمفي ل زْ مةً تُمفيفي بهف و زمة لم ْ سواك......،
كل شيء رف ْ
الله ا إبليَ وبع م وبيعك ي افي م زيث ال أ اه ،وأفت ت اه مم
زيث ال ي اك وأفت أقوى ولى أم ه كله ،وبو ال يقوى ولى شميء مم
أم ك ،الله رأفف استعي بك وليه،
يف َ رإفي ال طفقة لي به ،وال زمول وال قمو لمي وليمه إال بمك يمف َ،
الله إ أ اعفي رأ عْه وإ كفعفي ركعه ،واك في شم ه وأجعمل كيمعه رمي
فز ه ،ب زمتك يف أ ز ال ازمي  ،وصلى هللا ولى دمحم وآله الطفب ي .
وبعد...
أولا :الذي نعتقده ونتٌقنه واقعا ا وظاهراا أن (الفصل فً القول الفصل) فٌه الكمال
والتماا للارد علاى أطروحاة ساماحة الشاٌق الٌعقاوبً وأبطالهاا جملاة وتفصااٌال
وأقصد أطروحة القول الفصل وكذلك أطروحة ودعوى الجتهاد ،لكن اللتزا
الشااارعً واألخالقاااً والعلماااً حنناااا والزمناااا التفاعااال ماااع أطروحاااة ( (الااارد
الصااائع علااى األوهااا والمصااائع)) ،ممااا اضااطرنا ملااى مراجعااة أطروحااة
(الفرٌضة المعطلة) قبل اإلطالع علاى أطروحاة (الارد الصاائع علاى األوهاا
والمصااائع) وقااد سااجلنا الكنٌاار ماان المالحظااات والتعلٌقااات والمناقشااات علااى
ذلك.
نانٌاا ا :عناادما ٌكااون مطاعااة النااا (الكنٌاار ماان النااا ) علااى مسااتوى مطاعااة قااو
فرعااون لااه الااذي اسااتخط به ا ف طاااعوه ،وعناادما ٌكااون السااتخفاط بالنااا
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وبعقوله على مستوى متدنً جداا من الوهن والضعة والظال والجهل ،بـحٌث
ٌقاول للنااا (ماانالا) مااا معناااه أن المااوارد التااً سااجلت فااً (بحااث الفصاال فااً
القول الفصل) عبارة عن ( )53مورداا وأن بـحث (القول الفصل) فٌه أكنر من
( )011صفحة فما باال بااقً الصافحات التاً لا تفساجل فاً ماورد ولا ٌفساجل
علٌها تعلٌقات وك ن القضٌة سوقٌة (ولٌست علمٌة) أي ك ن القضاٌة كماا ٌعبّار
مااانالا (كاااو بعشااارة) أو (أشااابر وخاااذ) أو (أذرع وخاااذ) أو (أشااابق وخاااذ) ،أو
(بال َكوترة) وناـحوها ( (وهال المقارناة علاى علتهاا ووهنهاا تكاون باٌن الماوارد
وبٌن عدد الصفحات ولماذا ل تـ جعلها باٌن عادد التعلٌقاات وباٌن الصافحات أو
تـ جعلها بٌن عدد الصفحات والصفحات)) ومذا كان الستخفاط بال والتحرٌاط
حرط الرواٌاااات الاااواردة عااان
والتزٌٌاااط مااان الضاااعة والضاااحالة باااـحٌث تاااـ ّ
المعصومٌن (علٌه السال ) مان أجال الانف واألناا فٌمٌار مانالا (سا ل أباً)...
ملى ( س لت )...لادفع اإلشاكال الاذي ساجل علاى كالماه فاً (الفصال فاً القاول
الفصل) ( ( وللمزٌد راجاع جرٌادة الفاتل المباٌن التاً نشارت فاً العادد 01-ماا
ٌتعلق بهذا التحرٌط)).
أقااول عناادما ٌكااون األماار بهااذه الصااورة وعناادما تكااون النقاشااات والتعلٌقااات
مسجلة ومونقة فإن المصلحة بل والواجع الشرعً واألخالقً والعلمً ٌلزمنا
متاااـما الحجاااة بااال الت كٌاااد علاااى الحجاااة وتاااـمامٌتها وملزامهاااا الجمٌاااع وبكافاااة
المستوٌات الفكرٌة والنفسٌة وتـحقٌق هذا بإصدار فصل آخر وآخر.....
إلنبااات ضااعط ووهاان وبطاااالن أطروحااة وادعاااء الجتهااااد ومااا ٌتعلااق بهاااا
ب سلوع علمً وب مانة علمٌة وأخالقٌة وروحٌاة وشارعٌة قادر المساتطاع وهللا
تعالى هو المسدد والموفق والعاص  ،وبالت كٌد ماا دا الساهو والمفلاة والنساٌان
والخط والجهل والذنع والعصٌان ممكن وصادر ومتحقق من صاحبك (كاتع
هذه السطور) فإننا نقول أن هذا البحث ٌكفً فً الجملة ما سجل فً (الفرٌضة
المعطلة) ومبطال دعوى الجتهاد المترتبة علٌه وعلى غٌره.
نالنا ا :ألن ما فً البحث فصل حقٌقً بٌن طرٌقة وأسلوع ومنهج استدللً علمً
وشارعً لمجتهااد كالسااٌد الخااوئً (قااد ساره) وبااٌن طرٌقااة وأساالوع وماانهج
عشوائً انتقائً مضطرع متناافً لمادّعً اجتهااد ،ولاذلك كاان عناوان البحاث
(الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً وادعاء المدّعً).
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رابعا ا :ألن الردود والتعلٌقات والنقاشاات التاً ساجلت علاى (الفرٌضاة المعطلاة)
كنٌرة وكنٌرة وجدنا المص لحة والفائدة فً مصدارها على شكل بحوث وأجزاء
وحسع تسلسل المطالع والعناوٌن المطروحة فً (الفرٌضة المعطلاة) وٌاـمنّل
باـحث (الفصاال فااً الفرٌضااة المعطلااة بااٌن اجتهاااد الخااوئً وادعاااء الم ادّعً)
الجزء األول والذي ٌتنااول الساتدلل باالقرآن علاى الوجاوع التعٌٌناً لصاالة
الجمعة (أي من البداٌة ملى صـ92من الفرٌضة المعطلاة) ونسا ل هللا تعاالى أن
نوفق إلصدار باقً األجازاء بعوناه وتسادٌده سابحانه وتعاالى وببركاة وشافاعة
مولنااا صاااحع األماار والعصاار والزمااان (صاالوات هللا وسااالمه علٌااه وعلااى
آبائه).
خامس اا ا :فااً هااذا المقااا نطاارآ سااماحة آٌااة هللا الشااٌق الجناااحً وسااماحة حجااة
اإلسال والمسلمٌن الشٌق باس الزٌدي وسماحة حجة اإلسال والمسلمٌن الشٌق
حساان الواسااطً لمناقشااة ومناااظرة ومحاججااة سااماحة الشااٌق أو ماان ٌ اـمضٌه
وٌـمضً مناقشته ومناظرته فٌما ٌـخص هذا البحث أي (الفصال فاً الفرٌضاة
المعطلة باٌن اجتهااد الخاوئً وادعااء المادّعً) هاذا مذا امتناع عان مصادار ماا
ٌنباات فٌااه بالاادلٌل العلمااً توهمنااا وبطااالن ادعائنااا ومااا ذكرناااه ماان مناقشااات
وأفكار فً بحوث الفصل ! !!!
سادس اا ا ٌ :اـمنل البحااث الحلقااة ( )01ماان حلقااات السلسااة الوافٌااة فااً رد شاابهات
األدعٌاء الواهٌاة فالواجاع العلماً واألخالقاً والشارعً ٌلاز جمٌاع المكلفاٌن
(المؤمنٌن والمؤمنات) اإلطالع على هذا البحث وفها مطالباه ولاو فاً الجملاة
وبصورة مجمالٌة خاصة مع وجاود ماوارد عدٌادة واضاحة ومبساطة ل تاـخفى
على كل عاقل نبٌه (من المؤمنٌن والمؤمنات) والحمد هلل رعّ ِّ العالمٌن والعاقبة
للمتقٌن وص ِّّل الله على دمحم وآل دمحم وعجل فرج قائ آل دمحم.
جمادي آخرة النبات...النبات...النبات0091/هـ
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ادلىرد األول:
هبٍ صــٓٔ [ٛذ ٙاُلز٣ضخ اإلُ٤ٜخ اُؼظٔ٤خ ُؽ ِزّ ٜٓ٘ب أع٤بٍ ٖٓ شي٤ؼخ أٛيَ اُج٤يذ
(ػِ ْٜ٤اُظالّ) ػِيٓ ٠ي  ٟهيز ٕٝؽٔ٘٤يب أُهئي ٢أ ٔيز( ْٜػِي ْٜ٤اُظيالّ) ػيٖ ه٤يب ح
األٓخ ٝرؤئٜب ٖٓ ُ٤ض أٛالً ُٜب ًٝبٗذ صالح اُغٔؼخ ٖٓ ٝظب ق األٓ٤ز اُزي٢
ٓ ٌٖٔ٣شاؽٔز ٚكٜ٤ب ٝإ ػ ّ خزٝعب ً ٝرٔز اً ػِ ٠اُ ُٝخٝ ،هي ُّٝي لي ٍٞاإلهئيب
شؼٞراً ثؼ ّ ٝعٞثٜبٝ ،إٌٓبٗ٤خ اخز٤بر صالح اُظٜز ث ً ػٜ٘ب]
أقىل:

تعلٌق (:)1
هذا كالـ استحساين ال دليل عليه.
تعلٌق (:)2

إذا أقامه ػػا ا ػػاكيف الض ػػا

م ػ ػع ميك ػػب االدتع ػػاد ع ػػب ا ػ ػ ع مبق ػػفار أس ػػر أو أك ػ ػػأ أو
القػأو وا ػفف الةػالة الةعيػفة عػب مأاكػ

أسخني ،وال ي جف حمذور هذا والكالـ أو ػ
ِ
يةل إلينا ما ي ةت إقامتها دل ال ادت عفـ إقامتها.
ا كيف وللحاكمني ووالهتيف .ومع هذا
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ادلىرد انثاوي:
هبٍ صــٓٔ [ث َ ؽز ٠ك ٢ػئٞر اُخالكخ ٞ٣ع ٓؾذٝر كي ٢إهبٓزٜيب كي ٢اُويزٟ
ٝأُ ٕ اُئـ٤زح اُز٤ُ ٢ض ٖٓ شإٔ اُ ٞح رؼ ٖ٤٤أ ٔخ عٔؼيخ ُٜيب ٝثبُزيبُ ٢كيال رُؼي ّ
إهبٓزٜب كٜ٤ب خزٝعب ً ػِ ٠اُ ُٝخ ]
أقىل:

تعلٌق (:)3
هذا إقأار منه ي ةت ما سجلنا

التعليق السادق وي ةت أف سػلة ا ترػأعيف كػل العةػ ر ػ

عةأ ا عة مني (عليهيف السالـ) قف انعقفت على عفـ إقامتهػا وهػذا السػلة كا ػنيف عػب عػفـ

وج هبا التعييين.
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ادلىرد انثانث:
هبٍ صــٓٔ [ُٝذا ٗظٔغ ك ٢ثؼض اُزٝا٣بد ػزيت اإلٓيبّ اُئيب م (ػِ٤ي ٚاُظيالّ)
ػِ ٠أصؾبث ٚإٔ ٣وٛٞٔ٤ب كٓ ْٜٗ ٓ ٢زذرػ ٖ٤ثؼي ّ إهبٓيخ اإلٓيبّ (ػِ٤ي ٚاُظيالّ)
ُٜبٝ ٌُٖ ،ضغ اإلٓبّ (ػِ ٚ٤اُظالّ) ك ٢أُ ٘٣خ أُ٘ٞرح (ؽ٤يش ٣وي ْ٤اُيٞاُ ٢ث٘لظيٚ
أ٘٣ ٖٓ ٝئج ٚعٔؼزٜب) ٣خزِق ػٖ ٓ ٗ]ْٜ
أقىل:

تعلٌق (:)4
هذا إقأار منه على انعقاد السلة (سلة ا ترأعيف)

زمب ا عة مني على عفـ إقامػيف اممعػيف

مجيع ا فف والقأو وغلها ،والسلة ا ترأعيف كا نيف عب عفـ ال ج ب التعييػين لةػالة اممعػيف،

وكأران ونكأر هذا لينهيف امميع.

تعلٌق (:)5
إذا كانت صالة اممعيف واجب تعييين وكانػت السػلة منعقػفة علػى عػفـ إقامتهػا ،ػنف هػذا يعػين
 ،هػل يعقػل

م ػل هػذا النػأض أف اممػاـ (عليػه السػالـ)

تعطيالً قيقياً لنأيضيف مػب النػأا
يعتب على أصحاده ،هل ا قاـ مقاـ عتب ،أـ مقاـ زجأ وحتذيأ وإنػذار لػ ؾ التمػأد والعةػياف
واالرمأاؼ عب أ كاـ هللا تعاىل وأوامأا ،ومقاـ أمأ وإل اـ ودعث وإرساؿ رمػ ال اجػب والنأيضػيف

وااللت اـ ده وامت اله ،أي عتب مسا يف الرير تتحفث عنه.

تعلٌق (:)6

يذكأ لنا الأواايت اليت استناد منها أف األصحاب األجػال وا ترػأعيف يقيمػ ا صػالة اممعػيف

متذرعني دعفـ إقامتها مب امماـ (عليه السالـ).
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ادلىرد انرابع:
هبٍ صــٓٔٛ ٌُٖ[ ٔٔ-ذا ا رغب ٙرزطي كي ٢أاٛيبٕ األع٤يبٍ اُالؽويخ ؽزي ٠أرلويٞا
ػِ ٠ػي ّ ٝعٞثٜيب اُزؼ٘٤٤ي ٢أ ١اٗؾئيبر اُليزي كي ٢ظٜيز ٣ي ّٞاُغٔؼيخ ثٜيب ٕٝ
صالح اُظٜز،
كٓ ٢وبثَ ٖٓ هبٍ ثبُزخ٤٤ز ثٜ٘٤ب أ ٝهبٍ ثؼي ّ ٓريزٝػ٤خ صيالح اُغٔؼيخ كي ٢ػئيز
اُـ٤جخ]
أقىل:

تعلٌق (:)7

الق ؿ (دعفـ وج ب صػالة اممعػيف التعييػين) ال يقادػل القػ ؿ (د جػ ب صػالة اممعػيف التخيػلي)
وكذلك ال يقادل الق ؿ (دعفـ مرأوعييف صالة اممعيف)

وذلػػك ألف الػػذي يق ػ ؿ (د ج ػ ب صػػالة اممعػػيف التخيػػلي) ننػػه يق ػ ؿ (دعػػفـ وج هبػػا التعييػػين)

ودتعةل آخأ :أف القا لني دػ ( وج هبا التخيػلي) والقػا لني (دعػفـ مرػأوعيتها) يعتػ وف مػب أ ػأاد
(أو مةاديق أو ةص) مب يق ؿ (دعفـ وج هبا التعييين).

تعلٌق (:)8

كالمه يفؿ كذلك عب انعقاد سلة ا ترأعيف عب األجياؿ الال قيف على عفـ التػ امهيف لل جػ ب

التعييػػين لة ػػالة اممع ػػيف ،وه ػػذا الس ػػلة متة ػػليف دس ػػلة ا تر ػػأعيف
السػػالـ) كمػػا ه ػ وا ػ مػػب نن ػ كالمػػه

السادقيف.

عة ػػأ ا عةػ ػ مني (عل ػػيهيف

هػػذا ا ػ رد وكػػذلك مػػب كالمػػه السػػادق

تعلٌق (:)9
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كالمه يػفؿ علػى إمجػاع وتسػا النقهػا علػى القػ ؿ دعػفـ ال جػ ب التعييػين لةػالة اممعػيف ،مػع

األخذ دنضأ االعتةار ما ذكأانا

ادلىرد اخلامس:

النقطيف األوىل

هذا ا رد.

هبٍ صــٔٔ [ٛ....ذا ٓغ إعٔبػ ( ْٜثَ ُ٣ؼ ٓيٖ ضيزٝر٣بد اُي  )ٖ٣ػِيٝ ٠عٞثٜيب
اُزؼ ٢٘٤٤ك ٢سٖٓ اُؾضٞر ٝرٔبٓ٤خ ا ُخ ػِٝ ٠عٞثٜب أ أٜٗيْ كٜٔيٞا ػي ّ إهبٓيخ
األ ٔييخ (ػِيي ْٜ٤اُظييالّ) ٝأصييؾبثُٜ ْٜييب رـ٤٤ييزاً كييٗ ٢ؾيي ٞاُٞعييٞة ٝهئييٞراً كيي٢
اهزضب األ ُخ ُِٞعٞة اُزؼ.]٢٘٤٤
أقىل:

تعلٌق (:)14
دع و ودعاوو دفوف دليل ،ما ه دليلك على اممجاع الذي ذكأت ؟!!
تعلٌق (:)11

ما ه دليلك على أف ذلك يُعف مب أورايت الفيب؟!!
تعلٌق (:)12
مػػا ه ػ الػػفليل علػػى ا ػػيف هم ػ ا ذلػػك ،أي (عػػفـ إقامػػيف األ مػػيف (علػػيهيف السػػالـ) وأصػػحاهبيف ػػا
تايلاً رم ال ج ب وقة راً اقتضا األدليف.)...

تعلٌق (:)13
إف كالمك زمب ا ض ر:

زمػػب ا ض ػ ر علػػى ا كػػيف وام تػػا لل ج ػ ب

أ) هػػل تقةػػف لممجػػاع ه ػ إمجػاع النقهػػا

التعييػػين لةػػالة اممعػػيف ؟! ويتنػػأع علػػى ذلػػك س ػ اؿ ،هػػل ي جػػف قهػػا علػػى هػػذا النح ػ

ميكب حتةيل إمجاعهيف؟!! وهل ه ال النقها ليس ا مب أصحاب األ ميف (عليهيف السالـ)
يث تق ؿ [ هم ا عفـ إقاميف األ ميف (عليهيف السالـ) وأصحاهبيف ا].
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ب) أـ تقةف لممجاع ه إمجاع ا ترأعيف ،وهذا يعين أف سلة ا ترأعيف منعقفة أو متسػا يف
علػى ذلػك ،وهػذا تنةيػه لكػل قػارئ اف مسا ػيف الرػير لػمج دػني اممجػاع والسػلة وسػيأ
الكالـ الذي ي ةت هذا اخللمج ،إف ا هللا تعاىل.
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ادلىرد انسادس:
هبٍ صــٕٔ [ا طز ٍ ثبُوزإٓ( ،ا٣٥خ األ....،)٠ُٝ
ٝه صجذ ك ٢ػِيْ األصي ٍٞإٔ صي٤ـخ األٓيز ظيبٛزح كي ٢اُٞعيٞة ،كب٣٥يخ رزضئٖ
ٝعييٞة اُظييؼ ٢اُيي ٠اًييز ي ػ٘ي ٓب ٘٣ييب ُِ ٟئييالح ٣يي ّٞاُغٔؼييخ٣ٝ ،ييزا ثييذًز ي
صالح اُغٔؼخ ،كإٕ اُٞاعت ؿ٤ز ٓؾزَٔ ك ٢ؿ٤زٛيب ٓيٖ اُيذًزٝ ،طي٤بم ا٣٥يخ ٣ي ٍ
ػِ ٠اُي ك و رلزع ٝعٞة اُظؼ ٢ػِ ٠اُ٘ ا اُٜ٤ب.]....
أقىل:

تعلٌق (:)14
هذا الكالـ يػه مةػادرة ،يث يسلّيف مسةقاً اف اآليػيف تفؿ على ال ج ب ،يػث قػاؿ [ ةيػيف
تتضمب وج ب السعي ...اف ال اجب غل حمتمل

وقاؿ

ننػ

الةػنحيف صػ ػٕٔ[ اآليػيف تػفؿ علػى وجػ ب السػعي ...و ت سػ

إقاميف الةالة أل ا كانت مقاميف قةل ن و ا.]....

علماً أف ا قاـ

غلهػا ....قػف تنػأع وجػ ب السػعي]...
ترػأيع وجػ ب

االستفالؿ للقأآف (هبذا اآلييف الرأينيف) على وج ب الةالة التعييين.
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ادلىرد انسابع:
هبٍ صــٕٔ [ٝ....ط٤بم ا٣٥خ  ٍ ٣ػِ ٠اُي كو رليزع ٝعيٞة اُظيؼ ٢ػِي ٠اُ٘ي ا
اُٜ٤ب ٝثوز٘٣خ رزى اُج٤غ ٝاألإ ثب ٗزربر ك ٢األري ثؼ اٗوضب ٜب] ...
أقىل:

تعلٌق (:)15
مػػا ذكػػأا ال يةػػل للقأينػػيف دػػفليل ق لػػه تعػػاىل ( (ذلكػػيف خػػل لكػػيف)) ،يػػث أف هػػاهأ اسػػتعماؿ
(خ ػػل) للتنض ػػيل ،خاص ػػيف م ػػع مال ض ػػيف أف الط ػػأ ني م ػػذك ريب

اآلي ػػيف ننس ػػها ،وال أق ػػل م ػػب

اال تماؿ ا ةطل لةال ييف القأينيف اليت ذكأها مسا يف الرير يةطل استفالله ،وسيأ ا يػف مػب
الكالـ عب هذا القضييف إف ا هللا تعاىل.
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ادلىرد انثامه:
هبٍ صــٕٔ [كب٣٥خ ر ٍ ػِٝ ٠عٞة اُظؼ ٢اُ ٠صالح اُغٔؼخ ؽٔ٘٤ب ٣زؾون اُ٘ي ا
اُٜ٤ييبُٝ ،ييْ رسطييض ررييز٣غ ٝعييٞة إهبٓييخ صييالح اُغٔؼييخ ألٜٗييب ًبٗييذ ٓوبٓييخ هجييَ
ٗشُٜٝبٝ ،إٗٔب ٗشُذ رٞث٤خب ً ُٖٔ اٗلض ػٖ رط ٍٞي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ٓ ٞٛٝوُٜ ْ٤ب]
أقىل:

تعلٌق (:)16
إقاميف الةػالة وتةػفي ا عةػ ـ النػك األكػأـ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ػا ال يػفؿ علػى أك ػأ مػب ا رػأوعييف ،ػال
يفؿ على ا ا واجػب تعييػين كمػا ال يػفؿ علػى ا ػا واجػب يػلي ،وهػذا ا سػأليف وا ػحيف لكػل

مب أطلع و هيف ا أا ل األص لييف األوىل كةح ث ا لقيف األوىل للرهيف السعيف دمحم لقػأ الةػفر

(قفس سأا) وعأؼ أف الفليل الرأعي يقسيف اىل:

ٔ -دليل أعي لنضي -ٕ ،دليل أعي غػل لنضػي ،وأف الػفليل الرػأعي غػل اللنضػي يقةػف
دػػه كػػل م قػػه يتخػػذا ا عة ػ ـ (عليػػه السػػالـ) وتك ػ ف لػػه داللػػيف علػػى ا كػػيف الرػػأعي ،وهػػذا
ا ق ػػه يػ ػ ز

ػػالتني :األوىل :النع ػػل ،ال اني ػػيف :الس ػػك ت والتقأي ػػأ ،وي ػػذكأ هن ػػاؾ أف ع ػػل

ا عةػ ػ ـ (علي ػػه الس ػػالـ) وان ػػه ال يأتك ػػب ا ػ ّػأـ (ا عة ػػييف) ،وإذا ك ػػاف النع ػػل الة ػػادر عة ػػادة
(كالة ػػالة) ػػنف ص ػػفور النع ػػل (العة ػػادة كالة ػػالة) م ػػب ا عةػ ػ ـ (علي ػػه الس ػػالـ) ي ػػفؿ عل ػػى
مرأوعييف النعل ألنه ل يكب مرأوعاً ا صفر مػب ا عةػ ـ (عليػه السػالـ) علػى رمػ العةػادة
ألنػػه يك ػ ف تر ػأيعاً حمأم ػاً وصػػفور التر ػأيع ا ػػأـ ينػػا عةػػميف ا عة ػ ـ (عليػػه السػػالـ) ه ػ
مستحيل ،ي ةت مرأوعييف النعل الةادر مب ا عة ـ ،وتنةيل الكالـ

وعليه كالـ الرير (الذي منادا :أف اآلييف ال ت سػ
مقاميف قةل ن وؿ اآلييف) غل اتـ ،أل ا ميكب أف ت س

التخيلي( ،إذا مت االستفالؿ هبا على ذلك).
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ترػأيع ال جػ ب معلػالً ذلػك ا ػا كانػت

(م الً) لل ج ب التعييػين ينتنػي ال جػ ب

الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

تعلٌق (:)17

هػػاهأ كػػالـ الرػػير

التميي دني:

هػػذا ا ػ رد (ومػػا سػػةقه ومػػا يلحقػػه) يرػػل اىل انػػه

مقػػاـ اخللػػمج وعػػفـ

أ) ال ج ػ ب التعييػػين األصػػلي االدتػػفا ي لةػػالة اممعػػيف (أي ال ج ػ ب التعييػػين مقامػػيف صػػالة
اممعيف ،ال ج ب التعييين لعقف الةالة) ودني.

ب) ال ج ػ ب التعييػػين ض ػ ر صػػالة اممعػػيف دعػػف إقامتهػػا (ال ج ػ ب التعييػػين للحض ػ ر دعػػف
االنعقاد).

ودتعةل آخأ انه

دعف امقاميف).

مقاـ خلمج دني (ال ج ب التعييين لإلقامػيف) ودػني (ال جػ ب التعييػين للحضػ ر

تعلٌق (:)18
لػ تن لنػػا وسػػلمنا اف إقامػػيف الةػػالة قةػػل ن ػ وؿ اآليػػيف يػػفؿ علػػى وج هبػػا (أي تػػفؿ علػػى وج ػ ب
إقاميف الةالة) ،نف هذا ال ج ب يكني

إل اـ ا كله للسعي وإقامػيف الةػالة وعػفـ تن يتهػا،

وعلػى هػذا ػنف اآليػػيف ال تػفؿ علػى ترػأيع وجػ ب السػعي الف هػذا مػػب حتةػيل ا اصػل ويقػػة

صفورا مب ا ىل ا كييف.
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ادلىرد انتاسع:
هييبٍ صـييـٖٔ[ٝا٣٥ييخ خ يبة ػييبّ رل٤ي اُٞعييٞة اُزؼ٘٤٤يي ٢ػِييً ٠ييَ كييز ٝكييً ٢ييَ
سٓبٕ]
أقىل:

تعلٌق (:)19
اف هذا الكالـ يفؿ على التنا والتها ت،
إذ كيػػه عمػػع دػػني هػػذا الكػػالـ الرػػامل ا طلػػق لكػػل ػػأد وكػػل زمػػاف ودػػني مػػا ذكأتػػه

الةػػنحيف السػػادقيف (ص ػ ػٕٔ) يػػث قلت[ اآليػػيف تتضػػمب وج ػ ب السػػعي ....عنػػفما ينػػادو

للةػػالة] ،وقلت[ قػػف تنػػأع وج ػ ب السػػعي علػػى النػػفا إليهػػا] ،وقلت[ اآليػػيف تػػفؿ علػػى
وج ب السعي اىل صالة اممعيف ينما يتحقػق النػفا إليهػا ] وهػذا الكػالـ لػي

قُي ّف دتحقق النفا .

تعلٌق (:)24
ويفؿ على التنا والتها ت،

إذ كيػػه عمػػع دػػني كالمػػك

مطلقػاً دػل

هػػذا ا ػ رد الػػفاؿ علػػى ال ج ػ ب التعييػػين ا طلػػق الرػػامل

(لل ج ب التعييين لإلقاميف) و (ال ج ب التعييين للحض ر دعف امقاميف) ودني كالمك السػادق
( ال جػ ػ ب التعيي ػػين للحضػ ػ ر دع ػػف امقام ػػيف) والض ػػاهأ

الض ػػاهأ

نن ػػي اس ػػتنادة ترػ ػأيع

(ال ج ػ ب التعيي ػػين لإلقام ػػيف) معلػ ػالً ه ػػذا ا ػػا كان ػػت مقام ػػيف قة ػػل نػ ػ وؿ اآلي ػػيف ي ػػث قل ػػت

ص ػٕٔ[ اآلييف تفؿ على وجػ ب السعي اىل صػالة اممعيف ينمػا يتحقػق النػفا إليهػا ] ،و
تس

ترأيع وج ب إقاميف صالة اممعيف أل ا كانت مقاميف قةل ن و ا.

تعلٌق (:)21
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إف هذا الراهف ( كما غػلا العفيػف مػب الرػ اهف) تػفؿ علػى وقػ ع مسا ػيف الرػير

أمأيب:

ٔ) ال ج ب التعييين مقاميف صالة اممعيف (وج ب امقاميف).
ٕ) ال ج ب التعييين ض ر صالة اممعيف دعف إقامتها (وج ب ا ض ر).
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ادلىرد انعاشر:
ُخ ُٜب ػِ٠

هبٍ صــٖٔ ٌُٖٝ [ ٔٗ-اُظ ٤اُخ( ٢ ٞه ص طز )ٙهبٍ :إٕ ا٣٥خ
اُٞعٞة اُزؼ ٢٘٤٤ثٞعٝ ،ٚاُي ُٞع:ٖ٤ٜ
األ :ٍٝإٜٗب هض٤خ شيزل٤خ ٝهي ػِين ك٤يٝ ٚعيٞة اُظيؼ ٢اُي ٠اُئيالح ػِي ٠اُ٘ي ا
اُٜ٤ب ،كوبٍ ػش ٖٓ هبٍ إاا ُِٗ ١ ٞئالحٓٝ .....ؼ٘ ٠اُي أٗٓ ٚزٓ ٠ب رؾووذ إهبٓيخ
اُغٔؼخ ك ٢اُخبرط ٗلظٜب  ١ ٞٗٝاُٜ٤ب ٝعيت اُظيؼٗ ٢ؾٛٞيبٝ ،أٓيب ّ
إٔ اُ٘ي ا اُٜ٤يب
ٝإهبٓزٜب ٝاعجبٕ ٓ ِوب ً ػٌِِٓ ًَ ٠ق (ًٔب  ٞٛأُ ّػ )٠كال ٣ظزلب ٜٓ٘يب أثي اً ،ثيَ
ٓوزض ٠أُل ّٜٞأُظزلب ٖٓ اُغِٔيخ اُريزل٤خ ػي ّ ٝعيٞة صيالح اُغٔؼيخ إاا ُيْ
٘٣ب ِ اُٜ٤ب ٣ ُْٝزؾون إهبٓزٜب
٣ٝز ػِٛ ( :ٚ٤ذا اُز ٖٓ طٔبؽخ اُر ٤اُ٤ؼوٞث ٢ػًِ ٠الّ اُظ ٤اُخ)٢ ٞ
ٔ -إ ا٣٥خ ٝإٕ ًبٗذ ثئٞرح اُغِٔخ اُرزل٤خ إ أٜٗب رل ٤اُزؼِ٤ين ،أ ١رؼِ٤ين
اُغشا ػِ ٠اُرزلٝ ،إٗٔب ٛيٓ ٢ظيٞهخ ُج٤يبٕ رؾوين أُٞضيٞع ٛٝي ٞاُ٘ي ا ٗظ٤يز
هُ٘ٞييب (إاا رسهييذ  ُٝي اً كبخز٘ييٝ )ٚػِييٛ ٠ييذا كييال ٣ظييزلب ٓييٖ ا٣٥ييخ شييزل٤خ اُ٘ ي ا
ُٞعٞة صالح اُغٔؼخ ]
أقىل:

تعلٌق (:)22

أيها القارئ النةيه اعأض هذا الرأطييف على أهل األصػ ؿ (دػل إعأا ػها علػى أهػل اللاػيف أيضػاً)
وأتكف دننسك هل ي جف عا عاقل منهيف يقػ ؿ اف هذا الرأطييف مس قيف لةياف حتقق ا ع.

تعلٌق (:)23
اف هذا الكالـ ي ةت ،اال ػطأاب والتنػا والتها ػت

الكػالـ والنكػأ ،يػث يقػ ؿ هنػا [ ػال

يستناد مب اآلييف أطييف النفا ل ج ب صالة اممعيف] ويق ؿ أيضاً [إال أ ا ال تنيػف التعليػق أي

تعليق ام ا على الرأط]

وه ػ ننسػػه قةػػل صػػنحيف أو صػػنحتني يسػػتضهأ ويسػػتنيف منهػػا ػػأطييف النػػفا لل ج ػ ب و أعيػػيف

وتنأع ال ج ب على النفا ،
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يث قاؿ ص ػٕٔ[ اآلييف تتضمب وج ب السعي اىل ذكأ هللا عنفما ينادو للةالة ]

وقاؿ ص ػٕٔ[وسياؽ اآلييف يفؿ على ذلك قف تنأع وج ب السعي على النفا اليها]

وقاؿ صػٕٔ[ اآلييف تفؿ على وج ب السعي اىل صالة اممعيف ينما يتحقق النفا اليها]
أنػ ػ ػ ػػت دننسػ ػ ػ ػػك ترػ ػ ػ ػػأط أو تعلػ ػ ػ ػػق أو تقييػ ػ ػ ػػف أو تنػ ػ ػ ػػأع وتق ػ ػ ػ ػ ؿ [....عنػ ػ ػ ػػفما ....قػ ػ ػ ػػف

تنأع ....ينمػا ]...كيه تنكػػأ علػى السػػيف اخلػ ي (قػفس سػػأا) اسػتضهارا واسػػتنادته ػػأطييف

النفا  ،لدعا ك أ ا مس قيف لةياف حتقق ا

ع.
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الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

ادلىرد احلادي عشر:
هبٍ صـــٗٔ [ٝ....إٗٔب ٓ ٢ٛظٞهخ ُج٤بٕ رؾون أُٞضٞع  ٞٛٝاُ٘ي ا ٗ ،ظ٤يز هُ٘ٞيب
(إاا رسهذ  ُٝاً كبخز٘] )ٚ
أقىل:

تعلٌق (:)24
للحكيف الرأعي ثة اتف:

ٔ -اجلعــم (جعػػل ا كػػيف) :ثة ػ ت ا كػػيف
للحكيف وجعله للحكيف.

الر ػأيعيف ،وهػػذا ي ةػػت مبجػػأد تر ػأيع هللا تعػػاىل

ٕ -اجملعىل ( علييف ا كػيف) :ثةػ ت ا كػيف الرػأعي علػى هػذا النػأد أو ذاؾ .وهػذا ال ةػ ت
يت قه على حتقق أمأيب:

أ -ترأيع هللا تعاىل للحكيف وجعله للحكيف (ثة ت امعل).
ب–م

ع ا كيف (ثة ت ا

ع).

وعليػه :فمىضىع احلكـ  :هػ ممػ ع األ ػيا (العناصػأ) الػيت تت قػه عليهػا عليػيف ا كػيف

اجملع ؿ.

العالقػػيف دػػني ا كػػيف وم ػ عه :ا كػػيف يت قػػه علػػى م ػ عه أي أف عليػػيف ا كػػيف تت قػػه علػػى
علييف ا

ع أي أف ا كيف يستمف عليته مب وج د ا

أي أف وج د ا كيف عالً يت قه على وج د م
أي إذا انتنى وج د ا

أي إذا انتنت علييف ا

ع انتنى وج د ا كيف

ع انتنت علييف ا كيف
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عه عالً

ع

الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

اجلمهــة انشــر

الرأعييف

ة :هػػي الػػيت ت ػأدمج دػػني مجلتػػني (مجلػػيف الرػػأط ومجلػػيف ام ػ ا ) واأل كػػاـ

مأ ليف اخلطاب إذا أُدأزت هبيئيف وصيايف الرأط واممليف الرأطييف ،ن ا تفؿ علػى أف

ا كيف الرأعي مرأوط (مأتةمج مقيف) للرأط ،وا رأوط ينتني إذا انتنى أطه
وهػػذا يعػػين أف أداة الرػػأط (هيئػػيف الرػػأط) تػػفؿ علػػى (انتنػػا ا كػػيف الرػػأعي

الرأط)

الػػيف انتنػػا

إذف :للجمليف الرأطييف مفل الف

ٔ .مفل ؿ اجيايب :ه ثة ت ام ا عنف ثة ت الرأط.
ٕ .مفل ؿ سلك :ه انتنا ام ا عنف انتنا الرأط.

م اؿ (ٔ):
امملػػيف الرػػأطييف (إذا جػػا زيػػف أكأمػػه)( ،إذا ج ػػا زيػػف جيػػب أكأامػػه) ي جػػف

الرأطييف:

هػػذا اممل ػػيف

ٔ -احلك  :وه وج ب امكأاـ (للفقيف ،ا كيف ه ال ج ب ،وامكأاـ ه متعلق ا كيف).
ٕ -ادلىضــىع :وه ػ (زيػػف) ،يػػف ه ػ م ػ ع ا كػػيف أو أ ػػف عناصػػأ م ػ ع ا كػػيف الػػيت
يت قه على عليتها ووج دها علييف ووج د ا كيف اجملع ؿ
ا كيف = ال ج ب

(جيب إكأاـ زيف)

م

متعلق ا كيف = امكأاـ
ع ا كيف = زيف

ٖ -انشــر  :وه ػ (اجملػػي ) .و ا ػػاؿ ػػنف اجملػػي (الرػػأط) تعلػػق (د يػػف) أي أف اجملػػي
(الرأط) تعلق دنن

م

ع ا كيف (زيف)
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الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

عْ ،أو ال ؟!!

اآلف أي الس اؿ ،إذا انتنى الرأط (اجملي ) هل ينتني أصل ا
دتعةل إذا انتنى (اجملي ) هل ينتني أصل وج د زيفْ ،أو ال ؟!!
وام اب ،وا

 ،أف أصل وج د زيف ال ينتني أي أف ا

وعلى هذا ام اب يتنأع كالـ آخػأ ،وهػ أف زيػف (ا
ديته (للأغيف مب عفـ ميئه) ْأو ال ؟

وأف زيف (ا

ع ال ينتني
ػ ع) هػل جيػب إكأامػه إذا كػاف جالسػاً

ع) هل جيب إكأامه مبالؾ علمه (للأغيف مب عفـ ميئه) ْأو ال ؟
ع) هل جيب إكأامه مبالؾ تق اا (للأغيف مب عفـ ميئه) ْأو ال ؟

وأف زيف (ا

ع) هل جيب إكأامه مبالؾ قأا (للأغيف مب عفـ ميئه) ْأو ال ؟

وأف زيف (ا

ا قاـ

وهكذا الكالـ واألسئليف الك لة اليت تطأح

وا تحةل مب هذا ا اؿ :أف الرأط غل مساؽ لتحقق ا
ع ،دل أف الرأط سيق لةياف صنيف

ا

ا

مب معاين ،نذا انتنت هذا الةنيف أو ا اؿ نف ا

ع حبيث ل انتنى الرػأط ينتنػي

ع أو لساف اؿ مب أ اؿ ا
ع ال ينتني.

ع ورم ها

م اؿ (ٕ):
اممليف الرأطييف (إذا رزقت ولفاً اختنه)( ،إذا رزقت ولفاً جيب خنت ال لف)
ي جف

هذا اممليف الرأطييف:

ٔ -ا كيف :وه وج ب اخلنت (للفقيف ،ا كيف ه ال ج ب ،واخلنت ه متعلق ا كيف).
ٕ -ا

ع :وه (ال لف) ،ال لف ه م

(جيب خنت ال لف)

ع ا كيف أو أ ف عناصأ ا

ا كيف = ال ج ب،
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ع

الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

م

متعلق ا كيف = اخلنت

ٖ -الرأط :وه (الأزؽ)،

ع ا كيف = ال لف

و ا اؿ نف الأزؽ (الرأط) تعلق دػ (ال لف)

أي أف الأزؽ (الرأط) تعلق دنن

م

اآلف أي الس اؿ،

إذا انتنى الرأط (الأزؽ) هل ينتني أصل ا

ع ا كيف (ال لف)
عْ ،أو ال ؟!

إذا انتنى الأزؽ (أي تُأزؽ ولفاً) هل ينتني أصل وج د ال لفْ ،أو ال ؟!
وام اب وا  ،أف أصل وج د (ال لف) ينتني ،أي أف ا ع ينتني وقف أ أان سادقاً:
أنه إذا انتنت علييف ا ع انتنت علييف ا كيف (اجملع ؿ)
أي إذا انتنى وج د ا

أي إذا انتنى ا

ع انتنى وج د ا كيف

ع انتنى ا كيف

وهذا يعين أف انتنا ا كيف مب السالةيف لنتنا ا

نذا انتنى وج د ال لف انتنى ا كيف د ج ب ختانه

ع

وعلى هذا ام اب ،ال يتنأع وال أي كالـ عب ختاف ال لف،
أي :ال يقاؿ أف ال لف (ا

وال يقاؿ أف ال لف إذا كاف

ع) هل جيب ختانه ؟!

األصالب هػل جيب ختانه (للأغيف مب عفـ رزقك ال لف) ؟!

وال يقاؿ أف ال لف (الذي تأزقه أصالً) هل جيب ختانه ؟!

وهك ػػذا الك ػػالـ واألس ػػئليف عل ػػى رمػ ػ ذل ػػك ال تق ػػاؿ وال أي الك ػػالـ يه ػػا ألف ا ك ػػيف (وجػ ػ ب
اخلتاف) منتني لنتنا ا

ع (ألف ال لف غل م ج د أصالً ألنك تأزقه أصالً)
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الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

وا تحةػل مػب هػذا ا ػاؿ (ٕ) :أف الرػأط مسػاؽ لتحقػق ا
ع

ا

ػ ع ،ػنذا انتنػى الرػأط ينتنػي

م اؿ (ٖ):
( سب مةاين مسا يف الرير)
اممليف الرأطييف (إذا ن دي للةالة
(إذا ن دي للةالة

(إذا ن دي للةالة

ي جف

اسع ا اىل ذكأ هللا)
اسع ا اىل الةالة)

وجب السعي اىل الةالة)

هذا الرأطييف:

ٔ -ا كيف :وه وج ب السعي (للفقيف ،ا كيف ه ال ج ب ،والسعي ه متعلق ا كيف).
ٕ -ا

ع :وه (الةالة) ،الةالة هي م

(جيب السعي اىل الةالة)

ع ا كيف أو أ ف عناصأ م

ا كيف = ال ج ب،
ا

متعلق ا كيف = السعي

ع = الةالة (إقاميف الةالة ،وج ب الةالة)

ٖ -الرأط :وه (النفا )

و ا اؿ نف النفا الرأط تعلق (للةالة)

أي أف النفا (الرأط) تعلق دنن

م

اآلف أي الس اؿ،

إذا انتنى الرأط (النفا ) هل ينتني أصل ا
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ع ا كيف (الةالة)
ع ْأو ال ؟

ع ا كيف

الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

إذا انتنػػى (النػػفا ) هػػل ينتنػػي أصػػل وج ػ د الةػػالة (أصػػل إقامػػيف الةػػالة ،أصػػل وج ػ ب

الةالة) ْأو ال ؟

وام اب وا

 ،أف أصػل وجػ د الةػالة (إقامػيف الةػالة ،وجػ ب الةػالة) ال ينتنػي ألف وجػ د

الةػػالة (إقامػػيف الةػػالة ،وج ػ ب الةػػالة) ميكػػب أف يتحقػػق وي ةػػت ػ ل ػ

يتحقػػق و ي ةػػت

األذاف وال الن ػػفا وامه ػػأ للةػ ػ ت ق ػػاؿ تع ػػاىل ( (كم ػػل ال ػػذي ينع ػػق مب ػػا ال يس ػػمع إال دع ػػا ً
ونفا ً))دقأة.ٔٚٔ/
م ػ الً ميكػػب إجيػػاد الةػػالة (إقامػػيف الةػػالة ،وج ػ ب الةػػالة) عػػب طأيػػق ا م ػ

أو ام ػػارة أو

الكتاديف أو غلها مب وسا ل غل النفا وغل األذاف وهذا يعػين أف هػذا ا ػاؿ  ٖ/ميكػب إرجاعػه
اىل ا اؿ ٔ/يجأي يه نن

الكالـ

أي أف ا تحةل مب هذا ا اؿ ٖ/

أف الرػػأط غػػل مسػػاؽ لتحقػػق ا

الرأط سيق لةياف صػنيف

ا

ا اؿ ،ٔ/
ػ ع حبيػػث ل ػ انتنػػى الرػػأط ينتنػػي ا

ػ ع أو لةيػاف ػاؿ مػب أ ػ اؿ ا

نذا انتنت هذا الةنيف أو ا اؿ نف ا

ع ال ينتني.

وهذا يعين أف الرأط ( اآلييف الكأمييف) غل مساؽ لتحقق ا

ػ ع ،دػػل أف

ػ ع ورم هػا مػب معػاين،

ع

وانىت جة:
أوالً :عػػفـ ماميػػيف ودطػػالف مػػا ذكػػأا مسا ػػيف الرػػير ص ػ ػٗٔ[....وإمنػػا هػػي مس ػ قيف لةيػػاف حتقػػق
ا

ع].

اثني ػاً :عػػفـ ماميػػيف ودطػػالف دػػل وغأادػػيف مػػا ذكػػأا الرػػير مػػب أف ا
ص ػ ػٗٔ[وإمنػػا هػػي مس ػ قيف لةيػػاف حتقػػق ا

(الةالة) ولي

ػ ع ه ػ النػػفا

ػ ع وه ػ النػػفا ] ،وقػػف ديّنػػا أف ا

النفا  ،أما النفا ه الرأط.
14

يػػث قػػاؿ
ػ ع هػ

الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

اثل اً :دعػف أف ديّنػا وأثةتنػا أف منػاد اآليػيف الكأميػيف (و سػب مةػاين مسا ػيف الرػير) يأجػع اىل ا ػاؿ
األوؿ وال تأجػػع اىل ا ػػاؿ ال ػػاين ،أي أف امملػػيف الرػػأطييف ( اآليػػيف الكأميػػيف) ليسػػت نضػػل

ق لنا (إذا رزقت ولفاً اختنه) ،ي ةت عنفان عفـ مامييف ودطالف دػل وغأادػيف مػا ذكػأا مسا ػيف
الرػير صػ ػٗٔ [وإمنػػا هػػي مسػ قيف لةيػػاف حتقػػق ا ػ ع وهػ النػػفا نضػػل ق لنػػا (إذا رزقػػت

ولفاً اختنه)].
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الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

ادلىرد انثاوي عشر:
هيبٍ صـيـٗٔ[ُٕٔ -يب ًبٗييذ ٓظيٞهخ ُج٤يبٕ رؾوين أُٞضييٞع ،كيال ٌ٣يُٜ ٕٞيب ٓلٜييّٞ
ؽز ٠ر ٍ ػِ ٠ػ ّ اُٞعٞة ػ٘ ػ ّ اُ٘ ا ]
أقىل:

تعلٌق (:)25

يعأؼ ام اب مب ا رد السادق ،يث أثةتنا أ ا غل مس قيف لةياف حتقق ا
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الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

ادلىرد انثانث عشر:
هبٍ صــٗٔ[ٖ -إٕ اُ٘ ا ٣زا ث ٚاألاإ اُلؼُِِ ٢ئالح أ ١إهبٓزٜب ثؾ٤ش أٗٚ
٣غت اُظؼ ٢اُٜ٤ب إ إاا أُهٔ٤ذ ،ثَ إٕ اًيز اُ٘ي ا ٝر ً٘ب٣يخ ػيٖ خي ٍٞاُٞهيذ،
ًٔب ُ ٞه( َ٤إاا أإّ اُئيجؼ كيأ٣وظ٘ )٢كيبٕ أُؼ٘ي ٠إرا ح إ٣وبظي ٚػ٘ي خيٝ ٍٞهيذ
صالح اُئجؼ طٞا أإّ شخص كؼالً ْأٛٝ ، ٝذا ٝاضؼ،
ٝػِ٤يي ٚكييال ٓ خِ٤ييخ ُِٔ٘ييب اح اُلؼِ٤ييخ ُئييالح اُغٔؼييخ أ ١إهبٓزٜييب ٝإٗٔييب ٛييٝ ٢اعجييخ
٣ٝغت اُظؼ ٢اُٜ٤ب ػ٘ خ ٍٞاُٞهذ].
أقىل:

تعلٌق (:)26
إف أصػػاليف ا قيقػػيف وأصػػاليف الضه ػ ر والق ػ انني والق اعػػف اللا يػػيف والعأ يػػيف

ا خاطةػػيف والتحػػاور

وام هػػاـ والتنهػػييف تل منػػا األخػػذ ل عػػق ا قيقػػي وا عػػق الضػػاهأي الػػذي يػػفؿ عليػػه اللنػ  ،أمػػا
إرادة ا عاين الكنا ييف واجملازييف ن ػا حتتػاج اىل قأينػيف وكػذلك إرادة ا عػاين ا خالنػيف للمعػق الضػاهأ

حتتاج اىل قأينيف ،ما هػي القأينػيف الػيت اعتمػفهتا اي مسا ػيف الرػير ػ صػأ ت ا عػق مػب ا قيقػي

اىل ا عق الكنا ي اجملازي ؟!

تعلٌق (:)27

إف كالمك هنا ينا ما أ أت إليه سادقاً مػب أف ال جػ ب معلػق أو يتنػأع أو مرػأوط د ػ (النػفا

للةػػالة ي ػ ـ اممعػػيف ،النػػفا اليهػػا ،ينمػػا يتحقػػق النػػفا ) يػػث قلػػت ص ػ ػٕٔ[ اآليػػيف تتضػػمب

وج ػ ب السػػعي .....عنػػفما ينػػادي للةػػالة ي ػ ـ اممعػػيف .......قػػف تن ػأع وج ػ ب السػػعي عػػب
الن ػػفا اليه ػػا .... .اآلي ػػيف ت ػػفؿ عل ػػى وجػ ػ ب الس ػػعي اىل ص ػػالة اممع ػػيف ينم ػػا يتحق ػػق الن ػػفا

اليها.]......
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الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

ادلىرد انرابع عشر:
ُخ ُٜب ػِ٠

هبٍ صـــٗٔ ٌُٖٝ[ ٔٙ-اُظ ٤اُخ( ٢ ٞه ص طز )ٙهبٍ :إ ا٣٥خ
اُٞعٞة اُزؼ ٢٘٤٤ثٞعٝ ،ٚاُي ُٞع:ٖ٤ٜ
األ :ٍٝاٜٗب هض٤خ شزل٤خ......
اُضبٗ :٢إٔ اُظؼ ٢ثٔؼ٘ي ٠اُظي٤ز اُظيز٣غ ٝاإلطيزاع كي ٢أُريً ٢بُؼي ٝ ٝاُيزًض،
كب٣٥خ ر ُ٘ب ػِٝ ٠عٞة اُظزػخ ػ٘ ا٥اإ ٝاُ٘ ا ُِئالح  ّٞ٣اُغٔؼخ،
ٓٝوزض ٠أُ٘بطجخ ث ٖ٤اُؾٌْ ٞٓٝضٞػ ٚإٔ أُيزا ثبُيذًز كٜ٤يب ٛي ٞاُخ جيخ اُزي٢
ًبٕ ِ٣وٜ٤ب رط ٍٞي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ،هجَ اُئالحٞٓ ،ػظخ ٝإرشب اً ُِ٘بص ٝرخ٣ٞلب ً ُٓ ْٜيٖ
ػذاة ي طجؾبٗ ،ٚإٔ أُزا ث ٞٛ ٚاُئالح ٗلظٜب
ٝاُٞع ٚكٛ ٢ذ ٙأُ٘بطيجخ إٔ صيالح اُغٔؼيخ ؿ٤يز ٓزرجيخ ػِي ٠اُ٘ي ا ُٞ ،ضيٞػ إٔ
ث٘٤ييٝ ٚثٜ٘٤ييب كبصييـالً ٛٝيي ٞاُخ جييخٝ ،إ ٝهيييذ صييـالح اُغٔؼييخ ٔ٣زيي اُيي ٠سٓيييبٕ
اُزًٞع ،كال ٣غت اإلطزاع اُٜ٤ب إ إاا ثِؾ اإلٓيبّ اُزًيٞعٝ ،خيبف أٌُِيق إٔ
 ٣رً ٞٛٝ ٚراًغ ،ثؾ٤ش ُ ٞأ رًً ٞٛٝ ٚذُي أ ١راًغ عشأ ٖٓ ٙؿ٤ز ًالّ.
كإرا ح اُئالح ٖٓ اُذًز ٣ال ْ رلز٣غ اُظؼ ٢ػِي ٠اُ٘ي ا كي ٢ا٣٥يخ أُجبرًيخ ُٔيب
ػزكذ ٖٓ آ٣خ اإلطزاع اُٜ٤ب ؿ٤ز ٝاعت ػ٘ اُ٘ ا ٣ٝغٞس اُزأخ٤ز ػِ ٠اُؾضٞر
اُ ٠إٔ ٣زًغ اإلٓبّ،
ٝألعَ اُي ٌ٘٘ٔ٣ب إرا ح اُئالح ٖٓ اُذًز أُأٓٞر ثبُظؼ ٢اُٝ ،ٚ٤ثي٣ ٚظزٌريق
إٔ أُزا ث ٚاُخ جخٝ ،األٓز ثبإلطزاع ك ٢أُر ٢ػ٘ اُ٘ ا إٗٔب  ٞٛألعَ طئبع
اُخ جيخ ثوز٘٣يخ ٓييب هي ٓ٘ب ٓيٖ إٔ اُؾضييٞر ُِخ جيخ ؿ٤يز ٝاعييت ٓيٖ ؿ٤يز خييالف،
ٝثٜذ ٙاُوز٘٣خ ٣ؾَٔ األٓز ثبإلطزاع ك ٢ا٣٥خ أُجبرًخ ػِي ٠ا طيزؾجبة كيال ُيخ
ُ ٚػِ ٠اُٞعٞة
٣ٝ.......ز ػِ( ( ٚ٤هذا الأد لسما يف الرير على كالـ السيف اخل ي السادق))
ٔٝ -أ ٍٝرؼِ٤ن  ٞٛػِٛ ٠ذا اُذٝم اُلوٜب  ٢ثزؾئي َ٤أهيَ ٓيب ٌٔ٣يٖ ٓيٖ اُٞعيٞة
ُجزا ح اُذٓخ ٕٝ ٖٓ ،رؼ ٣ٞأٌُِيق ػِي ٠اُظئٝ ٞاررويب رعيبد أٌُيبٍٓٝ ،يٖ
٣زرييجغ رٝػ اُوييزإٓ ٝرؼييبُ ْ٤أٛييَ اُج٤ييذ (ػِيي ْٜ٤اُظييالّ) ٣غ ي كٜ٤ييب رزث٤ييخ أُظييِْ
ٝرؼ ٙ ٣ٞػِ ٠إٔ  ٌٕٞ٣ك ٢لبػخ ا ٔخ هلل رجبرى ٝرؼبُ ٠ثٌَ أشٌبٍ اُ بػخ]
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الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

أقىل:

تعلٌق (:)28
ل سلّمنا أف الضاهأ يطادق الةاطب وأف الق ؿ يطادق العمل وأف الكالـ يطػادق ِ
النعػاؿ ،أقػ ؿ لػ
سلّمنا دذلك......

نف عمل النقيه مبا ه قيه استنةاط ا كيف الرأعي مدأا ذمته أوالً وذميف ا كلػه الػذي يتةعػه

وجيعػػل رقةتػػه (أي رقةػػيف النقيػػه) جس ػأاً يع ػ هبػػا الن ػلاف ووداي ػػا و نأهػػا ،أي أف عمػػل النقيػػه

و سػب تعةػػلؾ هػ حتةػػيل أقػػل مػػا ميكػػب مػب ال جػ ب لػ ا ة الذمػػيف ،ػػنذا كنػػت قيهػاً قيقيػاً
عليك أف تناقش وتعلّق على آرا النقها واستفالالهتيف مب هذا ا ست و وهذا اجملاؿ واثةػت

ننسك أقفر منهيف

إصاديف ا كيف الرأعي مدأا الذميف وذمتك أوالً للتأكيف ،ودعف ذلك ودعػف

أف ت ةػت اجتهػادؾ ودعػف أف ت ةػت أعلميتػك وأقػفريتك علػى إصػاديف ا كػيف الرػأعي ،أقػ ؿ دعػػف
ذلك ميكنػك أف تتحػفث للةػاطب والعأ ػاف والسػم واالرتقػا ودرجػػات الكمػاؿ والترػةع دػأوح

القأآف ،والطاعيف الفا ميف هلل والتكامالت ا كا ا ا ختلنيف وال قػي ان اعػه ورم هػا مػب عنػاويب،
هذا كله ل سلّمنا مطادقيف الضاهأ للةاطب ومطادقيف الق ؿ للعمل ومطادقيف الكالـ لأل عاؿ.
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الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

ادلىرد اخلامس عشر:
هيييبٍ صـيييـ٣ ٝ .....[ ٔ1-ٔٙوزئيييز ػِييي ٠أُؼ٘ييي ٠األخيييص ُِؼجيييب ح ( (كبطيييزجوٞا
اُخ٤زاد اُ ٠ي ٓيزعؼٌْ عٔ٤ؼبً))أُب ي حٝ( ( ٗ4/طيبرػٞا إُيٓ ٠ـليزح ٓيٖ رثٌيْ
ٝع٘خ ػزضٜب اُظٔٞاد ٝاألري أػ ّد ُِٔزو ))ٖ٤آٍ ػٔزإ.ٖٖٔ/
خئٞصب ً ك ٢األٝهبد اُرز٣لخ ٜ٘ٓٝب  ّٞ٣اُغٔؼخ ٝه رو ٓذ ثؼض اُزٝا٣يبد كي٢
اُي ًٔب ػٖ أث ٢عؼليز اُجيبهز (ػِ٤ي ٚاُظيالّ)( :أػِٔيٞا ٝػغِيٞا كبٗي٣ ٚيٓ ّٞضي٤ن
ػِ ٠أُظِٔٝ ٖ٤صٞاة أػٔبٍ أُظِٔ ٖ٤ػِ ٠ه ر ٓب ض٤ن ػِٝ ْٜ٤اُؾظ٘خ ٝاُظ٤ئخ
رزضيبػق ك٤يًٝ ......)ٚيبٕ ٓٞطي ٠ثيٖ عؼليز (ػِٜٔ٤يب اُظيالّ) ٣ز٤ٜيأ ٣ي ّٞاُخٔيي٤ض
ُِغٔؼخ].....
أقىل:

تعلٌق (:)29
أي نن الكالـ ا ذك ر

ا رد السادق.

تعلٌق (:)34
إف ما ذكأا ل مت سنفاً ننه أقةى ما يفؿ على االستحةاب.
تعلٌق (:)31

إف النة ص القأآنييف وا حيف

االستحةاب.

تعلٌق (:)32
إذا كػػاف ا ػأاد مػػب ق لػػه تعػػاىل ( (وسػػارع ا اىل مانػػأة)) ه ػ مػػا يقادػػل ا عةػػييف وامم ،أي مػػب

ارتكب ا عةييف وأم عليه ا سارعيف اىل ا انأة ،نف هذا النص يكػ ف غأيةػاً ا قػاـ أي ال يػتيف
االستفالؿ ده على ا طل ب.

تعلٌق (:)33
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الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

ال ي جػػف عنػػفؾ مػػا ي ةػػت أف اممػػاـ الكػػاهيف (عليػػه السػػالـ) أقػػاـ صػػالة اممعػػيف وكػػذلك اممػػاـ

الةػػادؽ واممػػاـ الةػػاقأ (عليهمػػا السػػالـ) ،ويرػػهف ػػذا مػػا ذكأتػػه دننسػػك ص ػ ػٓٔ[ دع ػ
الأواايت عتب اممػاـ الةػادؽ (عليػه السػالـ) علػى أصػحاده أف ال يقيم هػا

دعفـ إقاميف امماـ (عليه السالـ) ا ،لكب و ع امماـ (عليػه السػالـ)

مػف يف متػذرعني

ا فينػيف ا نػ رة ( يػث

يقػػييف الػ اف دننسػػه أو مػػب ينةػػةه مجعتهػػا) تلػػه عػػب مػػف يف] وق لػػك ص ػ ػٔٔ [إال أ ػػيف هم ػ ا

عفـ إقاميف األ ميف (عليهيف السالـ) وأصحاهبيف ا تايلاً رم ال ج ب ....وإمنا يقمهػا األ مػيف
(عليهيف السالـ) وأصحاهبيف ل ج د ا انع].
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الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

ادلىرد انسادس عشر:
هييبٍ صـييـ....[ٔ1هييبٍ أثيي ٞعؼلييز (ػِ٤يي ٚاُظييالّ)ٝ( :ي ُو ي ثِـ٘يي ٢إٔ أصييؾبة اُ٘جيي٢
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ًبٗٞا ٣زغٜشُِ ٕٝغٔؼخ  ّٞ٣اُخٔ٤ض ألٗٓ ّٞ٣ ٚض٤ن ػِ ٠أُظِٔ،)ٖ٤
ٝثِؾ اطزؼ ا ُِ ْٛئيالح رعيخ ًج٤يزح كوي ر ٟٝاُئي ٝم ػيٖ أٓ٤يز أُيسٓ٘( ٖ٤ػِ٤يٚ
اُظالّ) اٗ ٚهبٍ٣ ( :رزة أؽ ًْ اُ ٝا  ّٞ٣اُخٔ٤ض) كو٣ :َ٤يب أٓ٤يز أُيسُٓ٘ٝ ٖ٤يْ
اُييي ق هييبٍ (ػِ٤يي ٚاُظييالّ)ُ .....ييئال ٣ضييؼق ػييٖ إر٤ييبٕ اُغٔؼييخ)ٗٝ ....وييَ اُرييز٣ق
اُزض ٢كٜٗ ٢يظ اُجالؿيخ ػيٖ أٓ٤يز أُيسٓ٘( ٖ٤ػِ٤ي ٚاُظيالّ) كيً ٢زبثي ٚاُي ٠اُؾيبرس
اُ ٜٔاٗ ٢هبٍ ٝ( :رظبكز ك ّٞ٣ ٢اُغٔؼخ ؽز ٠رر ٜاُئالح إ ٗبصالً كي ٢طيج َ٤ي
أ ٝك ٢أٓز رؼذر ث]...)ٚ

أقىل:

تعلٌق (:)34
إف مػػا ذكػػأ ال ينيػػف

االسػػتفالؿ ،ألنػػه و سػػب هػػاهأ مػػا نقلػػه مػػب كػػالـ وهػػاهأ ػػاؿ وأ عػػاؿ

وم اقه النك األكأـ وأمل ا منني (صل ات هللا وسػالمه علػيهيف وعلػى آ مػا) ومػب األصػحاب

األخي ػار ا نتجةػػني (ر ػ اف هللا علػػيهيف) يمػػا نقلػػه ورم ػ ا ،ػػاف ذلػػك يكرػػه علػػى أف النػػفا

للجمعيف وإقامتها متحقق ،وهذا يعين أف ال ج ب التعييين ض ر صالة اممعيف متحقػق و علػي،

إ ػػا يف اىل أف تةػػفي ا عةػ ـ (عليػػه السػػالـ) دننسػػه وأمػػأا ةقامػػيف صػػالة اممعػػيف يعتػ تر ػأيعاً
لل ج ػ ب التعييػػين مقامػػيف صػػالة اممعػػيف ،وا سػػأليف وا ػػحيف واثدتػػيف سػػب كػػالـ الرػػير ومةانيػػه
يػث قػػاؿ صػ ػٔٔ[مػػع إمجػػاعهيف (دػػل يُعػػف مػػب ػػأورايت الػػفيب) علػػى وج هبػػا التعييػػين

زمػػب

ا ضػ ر ]...وقػػاؿ ص ػ ػٕٓٔ[وكػػاف ينةاػػي لػػه (قػػفس سػػأا) أف يطةػػق أصػػل االستةػػحاب علػػى
ا سػػأليف ل جػ د الػػيف سػػادقيف وهػػي ال جػ ب التعييػػين

عةػػأ ا ضػ ر ]...ومػػب ال ا ػ أنػػه

زمػػب النػػك األكػػأـ وزمػػب أمػػل ا ػ منني (صػػل ات هللا سػػالمه عليهمػػا وعلػػى آ مػػا) وتةػػفيهما
للأائسيف وال الييف واخلال يف ا قيف ننػه ال ي جػف حمػذور وال مػانع مػب إقامتهػا ،يكػ ف إقامػيف اممعػيف

واجةاً تعيينياً وكذلك وللتأكيف نف ا ض ر يك ف واجةاً تعيينياً أيضاً.
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وعليه ال يتيف ما ذكأا ألف الكالـ

عةأ الايةػيف الرػأينيف واخلػالؼ وقػع

هػذا ا قػاـ و سػب

م ػػا أق ػ ػ ةأ د ػػه مسا ػ ػػيف الر ػػير ننسػ ػػه ي ػػث قػ ػػاؿ صػ ػ ػٓٔ[ ....ػ ػ اتنقػ ػ ا علػ ػػى ع ػػفـ وج هبػ ػػا

التعييين......

مقادل مب قاؿ للتخيل دينهما أو قاؿ دعػفـ مرػأوعييف صػالة اممعػيف

الايةيف].
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عةػأ

الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

ادلىرد انسابع عشر:
هبٍ صــٛ[ ٔ4ذ ٓ ٢ٛ ٙرطيخ اُويزإٓ ٤ُٝظيذ ٓيب رلزويذ ػ٘ي ٚاُذ٤٘ٛيخ اُلوٜب ٤يخ ٓيٖ
رؾئ َ٤ػجب ح  ٌٕٞ٣أُ ْٜكٜ٤ب إٔ رٌٓ ٕٞجز خ ُِذٓخ].....،
أقىل:

تعلٌق (:)35

أصة ام اب وا حاً دعف ما ذكأانا

ا ارد ال الثيف السادقيف.
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الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

ادلىرد انثامه عشر:
هبٍ صـــ -ٕ[ٔ4إٕ اإلطزاع  ٌٖٔ٣رؼِو ٚثبُئالح ٘٣ ٝبكٝ ٢عٞثٜب ٓيٖ ؽ٤يش إٔ
اُٞهذ ٓض٤ن ُٜب ُٝخ جزٜ٤ب اُِزٔٛ ٖ٤يب عيش ٜٓ٘ٔيب٤ُٝ ،ظيذ ٛيً ٢ئيالح اُظٜيز
اُزٔ٣ ٢ز ٝهزٜب اُ ٠هز٣ت ؿزٝة اُرٔض].
أقىل:

تعلٌق (:)36
الضػػاهأ أنػػك تنهػػيف األم ػ ر ل قل ػ ب ،السػػيف اخل ػ ي (قػػفس سػػأا) يرػػأ اىل وج ػ د تنػػا دػػني
ال جػ ب ودػػني ال قػػت ا ضػػيق للةػػالة ،دػػل األمػػأ خػػالؼ مػػا ترػػل اليػػه السػػيف اخلػ ي (قػػفس
سأا) يرل اىل عفـ يق ال قت للنسةيف اىل للةالة واف وقتها ميتف اىل زماف الأك ع وأنه ي جػف
اصل دني النفا ودػني الةػالة ،وأف امسػأاع اىل الةػالة غػل واجػب عنػف النػفا  ،وأنػه جيػ ز أف

يتأخأ عب ا ض ر اىل أف يأكع امماـ ،ويرهف ذا مػا نقلتػه دننسػك عػب السػيف اخلػ ي (قػفس

سأا) ص ػ٘ٔ[وال جػه

هذا ا ناسةيف أف صالة اممعيف غػل مأتةػيف علػى النػفا  ،ل ػ ح أف دينػه

ودينهػػا اصػالً وه ػ اخلطةػػيف ،وأف وقػػت صػػالة اممعػػيف ميتػػف اىل زمػػاف الأكػ ع ،ػػال جيػػب امس ػأاع
اليهػػا ....... .ػػا عأ ػػت مػػب أف امس ػأاع اليهػػا غػػل واجػػب عنػػف النػػفا  ،وجي ػ ز التػػأخل علػػى
ا ض ر اىل أف يأكع اممػاـ] .......

تعلٌق (:)37
إف ق لك [امسأاع ميكب تعلقه] ال ينيفؾ وال يتيف ده استفاللك ألف مأد طأح ا تماؿ (لػ مت)
ننػػه ال يكنيػػك

االسػػتفالؿ مػػا يػػتيف د ػػع وادطػػاؿ اال تمػػاؿ اآلخػػأ .والنتيجػػيف ا تةػػيف علػػى

ا تمالػػك ه ػ اممجػػاؿ ل ج ػ د ا تمػػالني ومػػع اممجػػاؿ ال يػػتيف االسػػتفالؿ لآليػػيف الر ػأينيف علػػى
ال ج ب التعييين لةالة اممعيف وهذا يكني مثةات مأاد السيف اخل ي (قفس سأا).
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الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

ادلىرد انتاسع عشر:
هبٍ صــٝ[ ٔ4ا٣٥خ ؽٔ٘٤ب أٝعجذ اُظؼ ٢اُ ٠اُئالح كإٜٗيب روئي ثٜيب اُيزًؼز ٖ٤كوي
ٝإٗٔب ٓغٔٞع اُزًؼزٝ ٖ٤اُخ جز ،ٖ٤ك ٌٕٞ٤اإلطزاع ٝاعجب ً ػ٘ ذ ُزؼِو ٚثٞاعت]

أقىل:

تعلٌق (:)38

كالمك يرل اىل أنك تق ؿ د ج ب ض ر اخلطةتني ،هل تق ؿ هبذا ال ج ب ؟

وهل تق ؿ اف الةالة قيقيف هي مم ع الأكعتني واخلطةتني ؟!

تعلٌق (:)39

إف اآليػػيف ت جػػب السػػعي اىل الةػػالة كمػػا ذكػػأت اي مسا ػػيف الرػػير ،دػػل إف اآليػػيف أ ػػارت اىل

السػػعي اىل ذكػػأ هللا ،وأي الكػػالـ

قمج ،أو مم ع الأكعتني واخلطةتني.

أف ا ػأاد دػ ػ (ذكػػأ هللا) هػػل اخلطةتػػاف قػػمج أو الأكعتػػاف

تعلٌق (:)44

هاهأ كالمك ( يك ف امسأاع واجةاً عنف ذ لتعلقه د اجب) ينيػف أف امسػأاع واجػب لل جػ ب

ا قفمي ،والكالـ

إثةات دالليف صيايف (اسع ا) على ال ج ب وهذا تله عب ذاؾ.

إ ا يف اىل أف اسػتنادة ال جػ ب ا قػفمي غػل اتمػيف ،ألنػه لػي كلمػا تعلػق امسػأاع د اجػب كػاف

امسأاع واجةاً ،م الً ل تعلػق امسػأاع دةػالة الضهػأ أو العةػأ أو ا اػأب ....هػل تقػ ؿ اف
هػذا امسػأاع واجػػب ألنػػه تعلػػق د اجػػب ؟ ورمػػب نعلػػيف ونسػلّيف أف امسػأاع وا ةػػادرة ألدا صػػالة
الضهأ

أوؿ وقتها ه مستحب ولي

د اجب ،ونن
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الكالـ

صالة العةأ وا اأب..،

الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

ادلىرد انعشرون:
هبٍ صــُ[ ٔ1و هبٍ األًضز إٕ ٓؼ٘ ٠اُظؼٛ ٢ي ٞأُضيٝ ٢اُيذٛبةٝ ،اٗي ٚأُزجيب ر
ٖٓ اُِلظ ػزكب ً ُٝـخ]
أقىل:

تعلٌق (:)41
هذا الكالـ غل اتـ السعي يستةطب امسأاع والتعجيل ،وهذا ه ا تةادر عأ اً ولايف.

تعلٌق ()42
أنت دننسك ذكأت سادقاً رواييف ترل اىل أف معق السعي يه تعجيل وإسأاع ،يػث ذكػأت
صػ  [ٛعب الةاقأ (عليه السالـ)

تنسل ق له تعاىل ( ( اسع ا اىل ذكػأ هللا)) اممعػيف .ٜ/قػاؿ

(عليه السالـ) :أعملػ ا وعجلػ ا ].....ػنذا كػاف ا عةػ ـ (عليػه السػالـ)

تنسػل اآليػيف مػ رد

الةحث ينص على أف ا عػق هػ التعجيػل وامسػأاع ،إذف ػاذا ػاله الػنص وا عػق الػ ارد عػب

ا عة ـ (عليه السالـ) وتتةع الأأي واالستحساف وا و.

تعلٌق (:)43
الػػنها العلمػػي وامنةػػاؼ واألمانػػيف العلميػػيف تل مػػك أف تػػذكأ أمسػػا وعنػػاويب األك ػػأ ول ػ دع ػ

األك أ!!!!

تعلٌق (:)44
ل سلّمنا دكالمك يك ف أ ف ا تمالني اال تماؿ اآلخأ ما ذكأانا نذا يكب ما ذكأانا هػ

ا تعػػني أو األرجػ  ،ػػال أقػػل مػػب التسػػاوي و ة ػ ؿ اممجػػاؿ ،ػػال ميكػػب االسػػتفالؿ هبػػذا اآليػػيف

الكأمييف ،وهذا يكني

إثةات مأاد السيف اخل ي (قفس سأا) واستفالله على ما يأيف.
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الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

ادلىرد احلادي وانعشرون:
هبٍ صــٕٓ[ٗ -ػِٓ ٠ب اًز ( ٙه ص طز ٖٓ )ٙػ ّ ٝعٞة اإلطيزاع اُي ٠اُئيالح
ٝا ًزلييب ثييب راى اإلٓييبّ ٛٝيي ٞراًييغ طييٞف روييبّ صييالح عٔؼييخ أصيالً ؽزيي ٠كيي٢
سٓبٕ أُؼئ( ّٞػِ ٚ٤اُظالّ) ألٜٗب ٓرزٝلخ ثبُؼ  ْٛٝخٔظيخ ٌُي ٢ر٘ؼوي ك٤جي أ
اإلٓبّ ثيبُخ جزٝ ٖ٤اُئيالح كيإاا ُيْ ٣ؾضيز اُؼي اُيالسّ ٣جي أ اإلٓيبّ ثريٝ ٢
رئؼ عٔؼخ].....
أقىل:

تعلٌق (:)45
هػػذا الكػػالـ هػػاهأ

إنػػك تنهػػيف أف ا كػػيف دػ ػ (عػػفـ وج ػ ب ض ػ ر اخلطةػػيف ،أو عػػفـ وج ػ ب

ا ض ر اىل ما قةل الأك ع مب الأكعيف األوىل أو ج از االلتحاؽ دةالة اممعػيف عنػف ركػ ع الأكعػيف

األوىل وية مب ذلك) يعػين (وجػ ب عػفـ ا ضػ ر وعػفـ االلتحػاؽ قةػل ركػ ع الأكعػيف األوىل،

أو عفـ ج از (عفـ صحيف) االلتحاؽ للةالة قةل رك ع الأكعيف)
م محّلػػت النػػاس مػػب مترػػأعيف وغػػلهيف هػػذا النهػػيف ،وا

ػػت أ ػػيف سػػيلت م ف هبػػذا ا كػػيف الػػذي

همتػػه و هم ػ ا (أي ا كػػيف د ج ػ ب عػػفـ ا ض ػ ر وعػػفـ االلتحػػاؽ للةػػالة قةػػل رك ػ ع الأكعػػيف

األوىل ،أو ا كيف دعفـ ج از (وعفـ صحيف) االلتحاؽ للةالة قةل رك ع الأكعيف األوىل).

تعلٌق (:)46
إف ا س ػلّيف وا عػػأوؼ أنػػه ال جيػػب (عػػفـ وج ػ ب) إقامػػيف صػػالة الةػػة أو الضهػػأ أو ا اػػأب أو
العرػا مجاعػػيف ،هػػل تنهػػيف مػػب هػػذا أنػػه (جيػػب عػػفـ (وجػ ب عػػفـ) إقامػػيف صػػالة مجاعػػيف لةػالة
الضهأ أو العةأ أو الةة أو ا اأب أو العرا )

وهػػل ا ترػػأعيف وغػػلهيف همػ ا هػػذا كمػػا تنهػػيف أنػػت ( سػػب النػػأض) والت مػ ا ل كػػيف لػػيف تقػػيف
صالة مجاعيف لةالة الةة أو الضهأ أو العةأ.....؟!!!
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الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

تعلٌق (:)47

اف ا سلّيف وا عأوؼ أنه جي ز (ج از) االلتحػاؽ دةػالة امماعػيف للضهػأ أو العةػأ....عنف ركػ ع
الأكعيف األوىل (مػ الً) ،هػل تنهػيف منهػا اي جنػاب الرػير أنػه ( ( ال جيػ ز (عػفـ جػ از) وال يةػ
(عفـ صحيف) االلتحاؽ دةالة امماعيف للضهأ أو العةأ قةل رك ع الأكعيف األوىل))

وهل ا ترأعيف وغلهيف هم ا هذا ا كيف كما همت أنت ( سب النأض) والت م ا ل كيف لػيف
تقػػيف صػػالة مجاعػػيف للضهػػأ أو للعةػػأ إال والنػػاس قػػف التحق ػ ا للةػػالة عنػػف رك ػ ع الأكعػػيف األوىل

حبيث ال ي جف مب التحق لمماعيف قةل رك ع الأكعيف األوىل ؟!!!
ونن

الكالـ ودنن

اللحاظ وامهيف

الترػةيه يقػاؿ

الأادعيف مب صالة الضهأ والعةأ وكذلك لقي الةل ات.

ركػ ع الأكعػيف ال انيػيف أو ال ال ػيف وكػذلك

تعلٌق (:)48
دعػػف الػػذي ذكػػأانا ي ةػػت أف أ ػػك اندر دػػل غػػل مت قػػع دػػل هػ ػػأض ا ػػل لطػػل ػػال ية ػ
النق

ده على السيف اخل ي (قفس سأا) ومةناا.

تعلٌق (:)49
الكػػالـ إثةػػات ا كػػيف

عةػػأ الايةػػيف ،أمػػا زمػػب ض ػ ر ا عة ػ ـ (عليػػه السػػالـ) ػػنف األمػػأ

خمتله و سب مةناؾ وما ذكأته سادقاً مب أف ال ج ب التعييين مقاميف صالة اممعيف ه ال ادػت
وا تعني

زمب ا ض ر واعت ته مب أورايت الفيب يث قلت ص ػٔٔ[مع إمجاعهيف (دل يعػف

مب أورايت الفيب) على وج هبا التعييين

زمب ا ض ر] كيه نت قع له مجيػع الةػحاديف

وا ترػأعيف عػب ا ضػ ر وااللتحػاؽ للةػالة قةػل الأكػ ع حبيػث ال يتحقػق ػأط العػفد ػال تقػػاـ

الةػػالة وال تة ػ  ،يك ن ػ ف آ ػػني ل ػ كهيف ال اجػػب والضػػأوري؟؟ إ ػػا يف لػػذلك ػػنف ا عة ػ ـ
(عليه السالـ) ه ا رأع ةنمكانػه ترػأيع وجػ ب االلتحػاؽ للةػالة عنػف انعقادهػا مةا ػأة أو
ترأيع وج ب االلتحاؽ ومساع اخلطةتني ورم ذلك.
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الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

ادلىرد انثاوي وانعشرون:

هبٍ صـــٕٓ[ٝؽ٘٤ئيذ كِ٘لزيزي إٔ األٓيز ثبُٔظيبرػخ ُِؾضيٞر ػ٘ي خي ٍٞاُٞهيذ ٛيٞ
ٝاعت ًلب  ٢ػِ ٠خٔظخ ؿ٤ز ٓؼ ٖ٤٘٤ضٖٔ األٓخ ،كإاا اعزٔؼيٞا ٝكي ْٜ٤اإلٓيبّ اٗؼوي د
اُئالح ِ٤ُٝزؾن ثٜب ٖٓ أرا ػ٘ خ ٍٞاإلٓبّ ك ٢اُزًٞع (ػِ ٠رؼج٤ز( ٙهي ص طيز))ٙ
ٛٝذا أُؼً٘ ٠بف كٝ ٢عٞة إهبٓزٜب ٝػ ّ اُزوئ٤ز ك]ٚ٤

أقىل:

تعلٌق (:)54
أهكذا االجتهاد واالستنةاط واالستفالؿ اي جنػاب الرػير ؟! هػل تُعػأؼ األ كػاـ الرػأعييف مبجػأد
النأوض واألوهاـ واالستحساانت؟! لنسلّيف دتمامييف النأض الذي ذكأته ،هل مأد أمكػاف ػأض
ما ،ي ةت ا طل ب.
تعلٌق (:)51
مع التسلّييف دتمامييف النأض الذي طأ ه مسا يف الرير نف ا رد ينيف إثةات مةق السيف اخل ي
(قفس سأا) ألف إثةػات مةػق السػيف اخلػ ي (قػفس سػأا) يكنػي يػه إثةػات إمجػاؿ ا ػ رد ،وا ػ رد
ممل ل ج د ا تماؿ آخأ دمكب ذكأا السيف اخل ي (قفس سأا) وكذلك ي جف ا تمػاالت أخػأو
دمكنيف يتحقق اممجاؿ (هذا كله سب هيف الرير ومةناا).

تعلٌق (:)52
اف مسا يف الرير ال يفري انه هبذا النأض يك ف قف خػاله امميػع مػب السػادقني والال قػني (دوف
است نا ) ألنه قف أتى دق ؿ وحبكيف جفيف منادا (أف إقاميف صالة اممعيف واجب كنا ي ولػي واجةػاً
عينياً ،وأف ض ر صالة اممعيف دعف إقامتها ه واجب عيين) وهػذا خمػاله ألقػ اؿ وآرا امميػع،
ػػال ي جػػف مػػب يق ػ ؿ ( أف إقامػػيف صػػالة اممعػػيف واجػػب كنػػا ي) س ػ ا قػػاؿ أف وج ػ ب إقامتهػػا ه ػ
وج ب يلي أـ قاؿ أف وج ب إقامتها ه وج ب تعييين....
هل يق ؿ مسا يف الرير لل ج ب الكنا ي ؟!!!
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الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

ادلىرد انثانث وانعشرون:
هبٍ صــٕٓ[٘ -إ ا٣٥خ ُذ ػِٝ ٠عٞة اإلطزاع اُ ٠اًز ي ،كإاا كظّيز اُيذًز
ثبُخ جزٔٛٝ ٖ٤ب ُ٤ظزب ٝاعجز ٢اُؾضٞر كٔب ٓؼ٘ٝ ٠عٞة اإلطزاع اُٜ٤بق]
أقىل:

تعلٌق (:)53
هذا سب همك و خميلتك ،أما السيف اخل ي (قفس سأا) ال يق ؿ د ج ب امسأاع اليها
دل يق ؿ لستحةاب امسأاع اليها،

هػػل نسػػيت أو غنلػػت اي مسا ػػيف الرػػير انػػك قةػػل دضػػعيف صػػنحات نقلػػت كػػالـ السػػيف اخل ػ ي

(قفس سأا) الذي يق ؿ يه اف األمأ لمسػأاع
ص ػ٘ٔ[وهبػذا القأينػيف لمػل األمػأ لمسػأاع

على ال ج ب]
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اآليػيف لمػل علػى االسػتحةاب يػث ذكػأت

اآليػيف ا ةاركػيف علػى االسػتحةاب ػال داللػيف لػه

الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

ادلىرد انرابع وانعشرون:
هبٍ صــٕٓ [كإٕ هِذ :إٕ ٛذ ٙهز٘٣يخ ػِي ٠إٔ أُيزا ثبإلطيزاع ا طيزؾجبة ُٝي٤ض
اُٞعييٞة ،هِييذِ٣ :ييشّ ٓييٖ اُييي اُي ٝر ،كئييزف صيي٤ـخ أكؼييَ ػييٖ إكييب ح اُٞعييٞة
اُظبٛزح كٓ ٚ٤زٞهق ػِ ٠إرا ح اُخ جز ٖٓ ٖ٤اُذًز ٝػ ّ ٝعٞثٜبٛٝ ،يذا ٓزٞهيق
ػِ ٠األًّ٘ ُٞ ،ٍٝب ٗؾٖ ٛٝذ ٙاُ٘و خ ثـض اُ٘ظز ػٖ ؿ٤زٛب]
أقىل:

تعلٌق (:)54

إذا كاف كالمك ونقا ك مع السيف اخل ي (قفس سأا) ه يق ؿ لالستحةاب عالً وكما ديّناا
وأثةتناا ا رد السػادق ،ولػي علػى رمػ النػأض كمػا هػ هػاهأ كالمػك ام ػكاؿ الػفاخل

ود عه.

تعلٌق (:)55

عجك ....عجك.....عجك .....أي دور اي جناب الرير ؟ ..أي دور؟؟

( ( ص ػػأؼ ص ػػيايف ا ع ػػل ع ػػب إ ػػادة ال جػ ػ ب مت ق ػػه عل ػػى إرادة اخلطةت ػػني م ػػب ال ػػذكأ وع ػػفـ

وج هبما))

لكب ( ( إرادة اخلطةتني مب الذكأ وعػفـ وج هبمػا ال يت قػه علػى صػأؼ صػيايف ا عػل عػب إ ػادة
ال ج ب))

وذلك:

أ -ألف إرادة اخلطةتني مب الػذكأ هػ مبػالؾ تعػذر تعلػق السػعي للةػالة (الػأكعتني) ألف السػعي

وامسأاع ا تنأع عب النفا (س ا كاف السعي واجةاً أـ مسػتحةاً) ال ميكػب أف يتعلػق للةػالة
ل ج د النارؽ والناصل ال مين دني النفا والةالة وهػذا يعػين انػه ال ميكػب أف يػأاد مػب النػفا

الةالة،
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يتعني أف ا أاد مب النفا ه اخلطةتاف وال حمذور

تعلػق السػعي وامسػأاع لخلطةتػني لعػفـ

وج د ارؽ و اصل زمين (عأ اً) دني النفا واخلطةتني (وال أؽ

هذا دني أف يك ف السػعي

وامسأاع على رم ال ج ب أو يك ف السعي وامسأاع على رم االستحةاب).

ب -وألف عفـ وج ب اخلطةتني (أي عفـ وج ب ض ر اخلطةتني) غل مستناد مب هذا اآليػيف
الرأينيف ،دل ه دفليل آخأ ،ومسا يف الرير دننسه نقل عب السيف اخلػ ي (قػفس سػأا) مػا
يرػ ػػل ػ ػػذا ا عػ ػػق وانػ ػػه ال خػ ػػالؼ

عػ ػػفـ وج ػ ػ ب ا ض ػ ػ ر للخطةتػ ػػني يػ ػػث ذكػ ػػأ

صػ ػ٘ٔ[دقأينػيف مػا قػػفمناا مػب أف ا ضػ ر للخطةػػيف غػل واجػب مػػب غػل خػالؼ] ،وذكػػأ

ص ػٕٔ[-ٚمب الةحي ق لػه (قػفس سػأا) مػب أدرؾ الأكػ ع مػع اممػاـ قػف أدرؾ اممعػيف
دال كالـ ل رود رواايت صحيحيف

تعلٌق (:)56
ال مناسةيف وال معق حمفد منيف

ذلك].

ق لك [ل كنا رمب وهذا النقطيف دا

النضأ عب غلها] هػل

تأيف ةل هذا النقطيف عب لقي النقاط اليت سجلتها على السيف اخل ي (قفس سأا)،

أو تأيػػف أف تنةػػل هػػذا النقطػػيف عػػب لقػػي النقػػاط الػػيت تنػػاقش يهػػا السػػيف اخلػ ي (قػػفس سػػأا)
حبيػث تعتػ النقػاش مػػع قا ػل منػ ض ولػػي

؟!!!

مػع السي ػف اخلػ ي (قػػفس سػأا) ...،أو م ػاذا تأيػػف
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ادلىرد اخلامس وانعشرون:
هييبٍ صـييـٕٔ [ُوي ؽزٓييذ ا٣٥ييخ اُرييز٣لخ اُج٤ييغ ؽيي ٖ٤اُ٘ي ا ُ٤يي ّٞاُغٔؼييخ ٝثيي ٚهييبٍ
اُلوٜب  ٖٓ ٞٛٝ ،أ ْٛأػٔبٍ أُغزٔغ اُ ٗ٣ٞ٤خ اُز ٢رؼ٤ن إهبٓخ اُئالح ٝرسخز ػ٘ٚ
٣ ٝزز أؽي كي ٢كٜيْ إٔ ٛيذا اُزؾيزٓ ْ٣و ٓيخ ُٞعيٞة إهبٓيخ اُئيالح ٝاُؾضيٞر
كٜ٤ب]
أقىل:

تعلٌق (:)57

ال معػػق ػػذا الكػػالـ وال ا ػػفة علميػػيف وال حب يػػيف ت تػػب عليػػه لةػػاي مسا ػػيف الرػػير ومةانيػػه ،وال

للأد على السيف اخل ي (قفس سأا) واستفالله.

تعلٌق (:)58
إ ذا كػػاف يقةػػف إثةػػات ا الزمػػيف دػػني أمػػيف الةيػػع ودػػني وج ػ ب إقامػػيف الةػػالة ػػال ي جػػف أي ػػأة
ت تب على إثةات هذا ا الزميف ،دعف أف ي ةت عنفا طأ ا ا الزميف.

تعلٌق (:)59
إذا كاف يأيف مب ذلك إثةػات وجػ ب ذي ا قفمػيف ( وجػ ب إقامػيف الةػالة) دعػف أف أثةػت أمػيف
قاعفة

ا قفميف ،نذا هذا يعين أف جناب الرير ي س

[كلما أمت مقفميف الري ننه جيب الري ]

أي [إذا أمت مقفميف ي ننه جيب الري ]
أي [إذا أمت ا قفميف ننه جيب ذو ا قفميف]

وعليه :سما يف الرير ينت لنا ( تحاً جفيػفاً) دتأسيسػه هػذا القاعػفة النا ػليف الةاطلػيف الػيت ال
دليل عليها ال مب الرأع وال مب العقل وال مب العأؼ.
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ادلىرد انسادس وانعشرون:
هبٍ صــٕٔ[ٖٓ اُئؾ٤ؼ ه( ُٚٞه ص طز ٖٓ )ٙأ رى اُزًٞع ٓغ اإلٓبّ كو أ رى
اُغٔؼخ ثال ًالّ ُٞر ٝرٝا٣بد صؾ٤ؾخ ك ٢اُي،
ٓظيٞؽ) ًبُشؽيبّ
ٌُٖ ٛذا ُٖٔ أ ّخز ٙػذر ( ُٖٔ رزى أُجب رح اُ ٠اُخ جز ٖ٤ثال
ّ
ٝثؼ أُظبكخ أ ٝؽبعخ ضزٝر٣خ].
أقىل:

تعلٌق (:)64

إذا ثةت امطالؽ نف مناد الأواايت يرمل مب تأؾ ا ةادرة عب عذر وكذلك يرػمل غػلا ،أمػا
ذكأ دع

ا تمالت واالطأو ات للتقييف مب غل دليل ننػه ال يقػفح لمطػالؽ واف م ػل هػذا

اال تمػػاالت وتأتيػػب األثػػأ عليهػػا يك ػ ف مػػب ال ػأأي واالستحسػػاف ا نهػػي عنػػه ودرػػفة مػػب قةػػل

ا عة مني (عليهيف السالـ).

مب أيب أتيت دقيف (هذا ب أخةأا عذر) اي ير ؟!!!
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ادلىرد انسابع وانعشرون:
هييبٍ صـييـٕٔ[ٓ......-1ييٖ أ رى اُزًييٞع ٓييغ اإلٓييبّ كوي أ رى اُغٔؼييخُ .....ييٞرٝ
رٝا٣بد صؾ٤ؾخ ك ٢اُي،
ٌُٖ ٛذا ُٖٔ أ ّخز ٙػٖ ػذر...........
ٝه اًز ك ٢اُغٞاٛز ه ٍٞاُئب م (ػِ ٚ٤اُظالّ) ك ٢صؾ٤ؼ اثٖ طي٘بٕ ( ٌ٣يٕٞ
اُغٔؼخ إ ُٖٔ أ رى اُخ جز)ٖ٤
ٗٝؾٖ ٝإٕ ًّ٘ب ٓغ صبؽت اُغٞاٛز كٝ ٢صلٜب أٜٗيب هبصيزح ( (ػيٖ ٓؼبرضيخ ٓيب
رو ّ ٖٓ ٝع ،ٙٞخئٞصب ً ثؼ ٓٞاكوزُٔ ٚذٛت ػٔز ثٖ اُخ بة ٝػ ب ٝلبٝٝص
ٓٝغبٛي  ،كيال ثيأص ثؾِٔي ٚػِيٗ ٠ليي ٢أٌُيبٍ أ ٝػِي ٠إرا ح ٗلي ٢ؽو٤وزٜيب اُزيٛ ٢يي٢
اُزًؼزبٕ ٓغ ٓب ٗبة ػٖ األخ٤زر ،ٖ٤كٖٔ ُْ  ٣رًٜب ُْ ٣ي رًٜٔب ُيْ ٣ي رى اُغٔؼيخ
ؽو٤وخ  ُٞٝأعشأٓ ٙب أ رً))ٚ
ٌُٖ اُز٘شٍ ثٜذا أُو ار إٗٔب ًبٕ ثظجت أُؼبرضخ ٓغ اُزٝا٣يبد اُئيؾ٤ؾخ اُ اُيخ
ػِييي ٠اإلعيييشا  ٝ ،ضيييزٝرح ُِز٘يييشٍ ػيييٖ أًضيييز ٜٓ٘يييب ً٘ليييٝ ٢عيييٞة اُؾضيييٞر
طزٔبػٜٔب اخز٤براً ]
أقىل:

تعلٌق (:)61

هػػذا الكػػالـ يكرػػه عػػب امهػػل ة ػػفو أهػػيف الةح ػ ث األص ػ لييف وهػػي (التعػػارض دػػني األدلػػيف

وأ كامه).

تعلٌق (:)62
دة رة ممليف وإ ارة سأيعيف يقاؿ:
أ) دعف استحكاـ التعارض واستقأارا أي دعف أف ي ةت أف التعارض دني الفليلني مػب (التعػارض
مأج ال فمها على اآلخأ ،ومب ا أجحات اليت تذكأ ه
ا ستقأ) ،أي الكالـ وج د ّ
ورجػ
(خمالنػيف العامػيف) وهػذا ا عػػق وا ػ ومسػلّيف وعلػى أساسػػه تةػأؼ صػا ب امػ اهأ ّ

الأواايت ا خالنػيف للعامػيف (وهػي الػأواايت الفالػيف علػى األجػ ا ػب أدرؾ الأكػ ع) ،وأسػقمج
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الػػأواايت ا قادل ػػيف ( كةػػحي اد ػػب سػػناف ا ػػذك ر) أل ػػا م ا قػػيف للعام ػػيف ػػذهب عم ػػأ د ػػب

اخلطاب وعطا وطاووس وماهف.

ب) دعف أف ي ةت سق ط الػفليل عب ا جييف ننه يسقمج مفل له ا طادقي دكل أج ا ػه ومامػه،
وا سػػأليف وا ػػحيف وال خػػالؼ يه ػػا إذ مػػع س ػػق ط ا جي ػػيف وانتنا ه ػا ػػال ي جػػف م ػػا ي ة ػػت
ا ػفل ؿ ا طػادقي دتمامػه وال ي جػف مػا ي ةػت دعػ

ا جييف وانتنا ها سب النأض.

أجػ ا ا ػفل ؿ ا طػادقي وذلػك لسػق ط

جػ) إ ا يف لذلك أي إ ا يف لسق ط ا طادقي ننه يسقمج ا فل ؿ االلت امي أيضاً.

تعلٌق (:)63

وعليه أصة وا ػحاً دطػالف مػا ذكػأا مسا ػيف الرػير [لكػب التنػ ؿ هبػذا ا قػفار إمنػا كػاف دسػةب
ا عار يف مع الأواايت الةحيحيف الفاليف علػى امجػ ا  ،وال ػأورة للتنػ ؿ عػب أك ػأ منهػا].....
ألننا ذكأان أف الفليل قف سقمج عب ا جييف تسقمج جييف مفل له ا طادقي وااللت امي.
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ادلىرد انثامه وانعشرون:
هيييبٍ صـيييـٕٕ[ ٝضيييزٝرح ُِز٘يييشٍ ػيييٖ أًضيييز ٜٓ٘يييبً٘ ،ليييٝ ٢عيييٞة اُؾضيييٞر
طزٔبػٜٔب اخز٤براً]
أقىل:

تعلٌق (:)64
مػػب ا ػ رد السػػادق نعػػأؼ دطػػالف ق لػػه [ال ػػأورة للتن ػ ؿ عػػب أك ػػأ منهػػا] ألننػػا أثةتنػػا ا ػػفل ؿ
ا طادقي دتمامه وكذلك ا فل ؿ االلت امي يسقطاف لسق ط الفليل عب ا جييف ،أي ل ةػ ت عػفـ
جييف الفليل ننه ي ةت عفـ جييف مفل له ا طادقي وعفـ جييف مفل له االلت امي.

تعلٌق (:)65
الضاهأ مب كالمك أنك تقةف انه ( ال أورة لنني وج ب ا ض ر الستماعها اختياراً)

وهػػذا يعػػين أنػػك تق ػ ؿ وتُ ةػػت (وج ػ ب ا ض ػ ر السػػتماعها اختيػػاراً) واآلف نسػػألك اي جنػػاب
الرير كيه عمع دني (ال ج ب) ودني (االختيار) ؟؟

أ -نذا قةفت ال اجب التخيلي ،أيب هي أ أاد ال اجب التخيلي اليت ميي دينها ا كلػه
واليت أ فها (استماع اخلطةتني)؟

إ ا يف لذلك يقاؿ :ما ه دليلك على هذا التخيػل ؟ ومػع عػفـ وجػ د قأينػيف وعػفـ وجػ د
التقييف على (التخيل) ،ننه ي ةت (التعيني) لمطالؽ.

ب -وإذا قةػفت ال اجػب الكنػػا ي ،أي جيػب علػى الػػةع  ،مػا هػ العػػفد ا طلػ ب كحػػف
أدىن كي يتحقق امت اؿ ال اجب الكنا ي ؟

إ ػػا يف لػػذلك يقػػاؿ :مػػا ه ػ دليلػػك علػػى الكنا يػػيف ؟ ومػػع عػػفـ وج ػ د قأينػػيف وعػػفـ وج ػ د

التقييف على (الكنا ييف) ،ننه ت ةت (العينييف) لمطالؽ.
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ادلىرد انتاسع وانعشرون:
هبٍ صــٕٕ [ٝأؽ اُذ ٖ٣هبُٞا ثٞعٞة اإلصـب اُي ٠اُخ جزيٝ ٖ٤ا طيزٔبع أُٜ٤يب،
صبؽت اُٞطب َ ،كوي ػ٘ي ٕٞاُجيبة اُزاثيغ ػريز ٓيٖ أثيٞاة صيالح اُغٔؼيخ ثوُٞيٚ
(ٝعٞة اطزٔبع اُخ جز....ٖ٤اُ )
ٝه ػِِزي ٚثؼيض اُزٝا٣يبد ُِئي ٝم هيبٍ :هيبٍ أٓ٤يز أُيسٓ٘( ٖ٤ػِ٤ي ٚاُظيالّ):
ًييالّ ٝاإلٓييبّ ٣خ ييت  ٝإُزلييبد إ ًٔييب ٣ؾييَ كيي ٢اُئييالح ٝإٗٔييب عؼِييذ اُغٔؼييخ
رًؼزيٓ ٖ٤ييٖ أعييَ اُخ جزيي ٖ٤عؼِزييب ٌٓيبٕ اُييزًؼز ٖ٤األخ٤ييزر ،ٖ٤كٜٔييب صييالح ؽزيي٠
٘٣شٍ اإلٓبّ)
ٝك ٢ا َ٣صؾ٤ؾخ اُلضَ ثٖ ػج أُِي ػٖ اإلٓبّ اُئب م (ػِ ٚ٤اُظالّ)ٝ( :إٗٔب
عؼِذ رًؼزٌُٔ ٖ٤بٕ اُخ جز،)ٖ٤
ٝك ٢صؾ٤ؾخ ػج ي ثيٖ طي٘بٕ ػيٖ أثي ٢ػجي ي (ػِ٤ي ٚاُظيالّ) كي ٢ؽي ٣ش هيبٍ:
( إٗٔييب عؼِييذ اُغٔؼييخ رًؼزييٓ ٖ٤ييٖ أعييَ اُخ جزيي ٖ٤كٜيي ٢صييالح ؽزيي٘٣ ٠ييشٍ اإلٓييبّ
كبُخ جزبٕ عش ٓؼ٘ ٖٓ ١ٞاُئالح].
أقىل:

تعلٌق (:)66
دعػػف الػػذي ذكػػأانا

ا ػ رديب السػػادقني ،يكػ ف مػػا ذكػػأا

ا ػ رد أو ػ للػػةطالف ،ذلػػك ألف

الفالل ػػيف وأهه ػػأ (إف يك ػػب نةػ ػاً ا طلػ ػ ب) م ػػب ال ػػفليل
ال ػػفليل ا ع ػػارض هن ػػاؾ أو ػ ػ
ا عارض هذا ا ػ رد وقػف أثةتنػا عػفـ صػال ييف ذلػك الػفليل ا عػارض للمعار ػيف وسػق طه عػب
ا جييف ةاألوىل نف الفليل ا عارض

هذا ا رد ال يةل للمعار يف ويسقمج عب ا جييف.

والػػفليل ا عػػارض

ا ػ رديب السػػادقني :ه ػ صػػحيحيف ادػػب سػػناف عػػب اممػػاـ الةػػادؽ (عليػػه

والفليل ا عارض

هذا ا رد ه ما ورد عب الةػفوؽ وذيػل صػحيحيف النضػل وصػحيحيف عةػف

السالـ)( ( :ال يك ف اممعيف إال ب أدرؾ اخلطةتني ))
هللا دب سناف......
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ادلىرد انثالثىن:
هييبٍ صـييـٖٕ[ ٣وييبٍ :إ ٛييذا اُٞعييٞة إٗٔييب ٛييٓ ٞؼِيين ػِيي ٠اُؾضييٞر ،ك٤غييت
اإلصـب ػِ ٖٓ ٠ؽضز اُئالح ٝأهبٜٓب ٤ُٝض ػِيٓ ٠يٖ ُيْ ٣ؾضيز ؽزي٣ ٠ظيزلب
ٓ٘ٝ ٚعٞة اُؾضٞر
كإٗيي٣ ٚوييبٍ :إ ٛييذا ِ٣ييشّ ٓ٘يي ٚاُ ي ٝر ،ألٗيي :ٚثٔٞعييت ٛييذا اإلشييٌبٍ ػِّيين ٝعييٞة
اإلصـب ػِٝ ٠عٞة إهبٓخ اُئالح،
ٝثٔٞعت ًالٓ ٚاُذٗ ١وِ٘ب ٙػِّن ٝعٞة اُؾضيٞر ػِي ٠اإلصيـب  ،ألٗي ٚهيبٍ ( إ
اإلصـب ٓب اّ ُ٤ض ٝاعجيب ً كيال رغيت إهبٓيخ اُئيالح) ،كِيً٘ ٞيب ٛٝيذا اُي ٌُ٣ َ٤يٕٞ
ٝعٞة ا طزٔبع ٓؼِوب ً ػِٝ ٠عٞة إهبٓخ اُئالح]
أقىل:

تعلٌق (:)67
ينأؽ و لمج دني أم ر منها:
الضاهأ مب كالمه الرير أف مسا ته ال ّ

ينأؽ دني (إقاميف الةالة) ودني (وج ب أقاميف الةالة).
أ -ال ّ
ينأؽ دني (امصاا ) ودني (وج ب امصاا ).
ب -ال ّ

ينأؽ دني ( ض ر اخلطةتني) ودني ( ض ر الةالة ( (الأكعتني))).
جػ -ال ّ

ينأؽ دني (وج ب ض ر اخلطةتني) ودني (وج ب ض ر الةالة ( (الأكعتني))).
د -ال ّ

ينأؽ دني ( ض ر الةالة) ودني ( وج ب ض ر الةالة).
هػ -ال ّ

ينأؽ دني ( َم ْب ضأ الةالة وأقامها) ودني (وج ب ض ر الةالة وإقامتها).
و -ال ّ
تعلٌق (:)68
دسةب ذلك اخللمج تػ هيف الػفور ،ػال ماميػيف
وت مهه.

أصػل كالمػه وال ماميػيف للػفور ػ حبسػب مةنػاا
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تعلٌق (:)69

ما ذكأا ام كاؿ حتت عن اف [ال يقاؿ ]...:يفؿ على:
(وج ب امصاا معلةق على ا ض ر (مب ضأ الةالة))

أما ما ذكأا د ع ام كاؿ حتت عن اف ( ننه يقاؿ) ،ننه ذكأ أف ام كاؿ يفؿ على:
(وج ب امصاا معلةق على وج ب إقاميف الةالة)

وال نى على كل عاقل النأؽ دني (ا ضػ ر ،مػب ضػأ الةػالة) ودػني (وجػ ب إقامػيف الةػالة)
مع األخذ دنضأ االعتةار أف الكالـ

ا قاـ ه

ال ج ب التعييين للةالة والذي دينّاا وعػ ّ ان

عنػػه سػػادقاً دػ ػ (ال ج ػ ب التعييػػين األصػػلي االدتػػفا ي ،ال ج ػ ب التعييػػين مقامػػيف الةػػالة ،وج ػ ب
عقػػف الةػػالة) ول ػػي

ال ج ػ ب التعيي ػػين ض ػ ر الة ػػالة دعػػف إقامته ػػا وانعقادهػػا (ال جػ ػ ب

التعييين للحض ر دعف امنعقاد) ودتعةػل آخػأ ،أف الكػالـ

ال جػ ب الػذي يسػةق ا ضػ ر ،أي

ال ج ب الذي لث ا كله ويف عػه ويةع ػه ويأسػله رمػ الةػالة وإقامػيف الةػالة ،قةػل النػفا

اليها واجتماع العفد الكا مقامتها.

تعلٌق (:)74
ق لػك [ومب جػػب كالمػػه الػػذي نقلنػاا علّػػق وجػ ب ا ضػ ر علػى امصػػاا ] ال أسػػاس لػػه ال مػػب
ان ييف اللن وال مب ان ييف ا عق ،هل هذا مب اخلياؿ أو ال هيف ؟!!
أ -ال كالـ السيف اخل ي (قفس سأا) يفؿ على ما ذكأت.

ب -وال كالـ صا ب ال سا ل (قفس سأا)يفؿ على ما ذكأت.

تعلٌق (:)71
ق لك [.......ألنه قاؿ (اف امصاا ما داـ لي

أساس له وذلك ألنه-:

واجةاً ال عب إقاميف الةالة] غل اتـ دػل ال

أ -ال كالـ السيف اخل ي (قفس سأا) (الذي ذكأته اي مسا يف الرير) يفؿ عليه.
ب -وال كالـ صا ب ال سا ل (قفس سأا) (الذي ذكأته اي مسا يف الرير) يفؿ عليه.
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تعلٌق (:)72

ل سلّمنا دق لك

التعليق السادق ،أي ل سلّمنا (ق ؿ اخل ي أو صا ب ال سا ل) انه:

انه :ما داـ امصاا لي

أي :إذا كاف امصاا لي

ال عب إقاميف الةالة

د اجب

ال عب إقاميف الةالة

د اجب

وهذا ( سب مةناؾ وادعا ك) :يستناد منه
أي

وجب إقاميف الةالة

إذا كاف امصاا واجةاً
إذا وجب امصاا

وجب إقاميف الةالة

وهذا يعين:

أ -أنه قف (علّق وج ب إقاميف الةالة على وج ب امصاا ).

ب -ولي كما ي ّفعي مسا يف الرير [علّق وج ب ا ض ر على امصاا ]

ال

 :النأؽ دني (وج ب إقاميف الةالة) ودني (وج ب ا ض ر)

والنأؽ دني (وج ب امصاا ) ودني (امصاا ).

تعلٌق (:)73
يق ؿ الرير تة يأ الفور:

أ[ -علّق وج ب امصاا على وج ب إقاميف الةالة]
أي وج ب امصاا

معلّق على

ب[ -علّق وج ب ا ض ر على امصاا ]
أي وج ب ا ض ر معلّق على

وأنت أيها القارئ النةيه هل طأ

ال

وج ب إقاميف الةالة....مقفميف (ٔ)

امصاا ....مقفميف (ٕ)

للك وج د دور

النأؽ دني (وج ب امصاا ) ودني (امصاا )

هذا الكػالـ،

والنأؽ دني (وج ب إقاميف الةالة) ودني (وج ب ا ض ر)
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ادلىرد احلادي وانثالثىن:
هبٍ صـيـٖٕ [ػِي ٠إٔ ٓيٖ ٣لٜيْ ُؾيٖ اُزٝا٣يبد اُزيٝ ٢ر د كي ٢اػزجيبر ٓيٖ أ رى
اُزًٞع كو أ رى اُئالح ٣ٝغٔغ ثؼضٜب اُ ٠ثؼض اُ ٠أٜٗب ُ٤ظذ كٓ ٢ويبّ اإلإ
ثززى اُخ جز،ٖ٤
ٝإٗٔب ُزكغ ر ْٛٞك ٢ا ٖٛاُظب َ ثإٔ ٖٓ كبرز ٚاُخ جزبٕ كِ٤ظيذ ُي ٚصيالح ُ ،يٍٞ
ٓب رزطخذ ك ٢أاٛبٗ ٖٓ ْٜعش ٤خ اُخ جزُِ ٖ٤رؼ٤زح أُو طخ].....
أقىل:

تعلٌق (:)74
أيب الأواايت ؟ وما مفو صحتها وماميتها ؟ وهل ينهيف منها ما ذكأته ؟

تعلٌق (:)75
ال أعأؼ كيه يةػفر م ػل هػذا الكػالـ ؟! إنػك تتحػفث عػب رواايت أي مم عػيف رواايت ودعػف
ا أاجعيف ذمف أف السا لني متعفدوف وخمتلن ف ،وكػذلك ذمػف أف اجمليػب أي اممػاـ (عليػه السػالـ)

متعفد.

كيػػه تتحػػفث عػػب الػػيف وا ػػفة واخت لػػت كػػل الػػأواايت ا ختلنػػيف

ا عػػق ( سػػب النػػأض)

حبيث ا طأرت اي جناب الرير اىل مجػع دعضػها اىل دعػ  ،كيػه تقػ ؿ [وإمنػا لأ ػع تػ هيف

ذهب السا ل].....

تعلٌق (:)76
تقأ وتسلّيف اف األ ميف (عليهيف السالـ) يقيم ا اممعيف وأف األصحاب األجػال األخيػار
أنت ّ
يقيم هػػا وأف ا تر ػػأعيف و ػػيهيف العلم ػػا

زمػػب ا عةػ ػ مني (علػػيهيف الس ػػالـ) و عةػػأ الاية ػػيف

ا تأخأ عب ذلك يقيم ها وإذا أ ننا لذلك أتناؽ وتسا العلما على ع ػفـ وج هبػا التعييػين،
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(ول تن لنا وقلنا الرهأة العضيميف انعقػفت علػى ذلػك).....أقػ ؿ دعػف ذلػك أت وتقػ ؿ [لطػ ؿ
ما تأسخت

أذها يف مب ج ييف اخلطةتني للرعلة ا قفسيف]

مب أيب ةل ال سير وال ّسر دل ط ؿ ال ّسر وال سير ؟؟!!
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ادلىرد انثاوي وانثالثىن:
هبٍ صــٖٕ[ٜ٘ٓٝب صؾ٤ؾخ اُؾِج( ٢هيبٍ :طيبُذ أثيب ػجي ي ػ ّٔيٖ ُيْ ٣ي رى اُخ جيخ
 ّٞ٣اُغٔؼخ،
هييبٍ (ػِ٤يي ٚاُظييالّ)٣ :ئييِ ٢رًؼزيي ،ٖ٤كييإٕ كبرزيي ٚاُئييالح كِييْ ٣ي رًٜب كِ٤ئييَ أرثؼيبً)
كبُزٝا٣يخ رزؾي س ػيٖ ػي ّ أ راى ٝك٤يٓ ٚييب ٣خليٓ ٠يٖ أُؼذٝر٣يخ ُٝي٤ض ػيٖ رييزى
ٓزؼٔ ]

أقىل:

تعلٌق (:)77
هاهأ س اؿ السا ل جيأي يه امطالؽ ي ةت انه امل ب يفرؾ اخلطةيف عػب عػذر وعػب غػل
عذر
وهػػاهأ ج ػ اب اممػػاـ (عليػػه السػػالـ) جيػػأي يػػه امطػػالؽ أيض ػاً إ ػػا يف اىل ك ػ ف ام ػ اب سػػب
القاعػػفة جيػػأي مػػأو السػ اؿ ويناسػػةه ،ي ةػػت امطػػالؽ ج ػ اب اممػػاـ (عليػػه السػػالـ) ،ي ةػػت
امطالؽ والرم ؿ أي
(مب يفرؾ اخلطةيف عب عذر وغلا) ( ...يفركها عب عذر وغلا).

تعلٌق (:)78
ومػع مػػا ذكػػأان يقػ ؿ الرػػير ل ػػا خاصػػيف أو مقيػفة
دق له (و يه ما ال نى مب ا عذورييف ولي

ػػاالت العػػذر قػػمج دػل وي كػػف علػػى هػػذا

عب تأؾ متعمف)
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ادلىرد انثانث وانثالثىن:
هييبٍ صـييـٕٗ [كيي ٌٖٔ٤اُويي ٍٞإٔ اُخ جييخ عييش رٌِ٤لييٓ ٢ييٖ ٝعييٞة اُئييالح ُٝيي٤ض
ٝضيؼ٤ب ً ؽزي٣ ٠ييسصز كي ٢صيؾزٜب ،كٔييٖ رزًيُ ٚـ٤ييز ػيذر أ ٝأخيَ ك٤يي ٚأصيْ ٝصييؾذ
صالر ٚإٔ اُزؾن ثبإلٓبّ هجَ إٔ  ٢ٜ٘٣رًٞػ]ٚ
أقىل:

تعلٌق (:)79
ميكب هذا الق ؿ كما ميكب غلا وغلا ،هل كلما أمكب ق ؿ ي ةت ا طل ب ؟!! إذف تةطل كػل
طأؽ االستفالؿ ا نطقييف العلمييف والرأعييف ونةقى مع االستحساانت واألوهاـ!!!!!،
عليك أف أت للفليل الرأعي العلمي مثةات م ّفعاؾ.
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ادلىرد انرابع وانثالثىن:
هبٍ صـــٕٗ[اٗ ٚرو ّ ك ٢روز٣ت ا طز ٍ ثب٣٥خ ٓب ٣ؼي ّٖ٤إرا ح اُئيالح ٓيٖ هُٞيٚ
رؼبُ( ٠اًز ي)ٗ ،ؼْ ٣زا ثبُئالح خئٞص اُزًؼز ٖ٤ؽز٣ ٠و( ٍٞه ص طز)ٙ
(إ صالح اُغٔؼيخ ؿ٤يز ٓززرجيخ ػِي ٠اُ٘ي ا ُٞضيٞػ إٔ ث٘٤يٝ ٚثٜ٘٤يب كبصيالً ٛٝيٞ
اُخ جخ)ٝ ،إٗٔب ٣زا ثبُئالح ٓغٔيٞع اُريؼ٤زح أُو طيخ أُريزِٔخ ػِي ٠اُخ جزيٖ٤
ُٔب ػِٔ٘ب ٖٓ عش ٤زٜب أُؼ٘٣ٞخ ُٜب ثؾ٤ش ٣غٞس رزًٜب اخز٤براً ك ٌٕٞ٤اُظؼُٜ ٢ب
طؼ٤ب ً ُِخ جز ٖ٤أ٣ضب ًٝ ،ثذُي روَ اُلغٞح ٓغ أُؼززي (ه ص طزٝ )ٙرٌ ٕٞصالح
اُغٔؼخ ثٔؼ٘بٛب اُٞاطغ ٓززرجخ ػِ ٠اُ٘ ا ثال كئَ]
أقىل:

تعلٌق (:)84

ذكػػأان وأثةتنػػا انػػه ال دليػػل علػػى م ػ ّفعى الرػػير سػ و االستحسػػاف أو الػ هيف ،وعليػػه ػػال يػػتيف مػػا

ذكأا

هذا ا رد.
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ادلىرد اخلامس وانثالثىن:
هبٍ صــٕٗ [ ٖٔٓٝك ٖٓ ْٜا٣٥خ اُريز٣لخ ٝعيٞة ا عزٔيبع إلهبٓيخ صيالح اُغٔؼيخ
اُريي ٤أُل ٤ي (ه ي ص طييز ،)ٙكو ي هييبٍ كييً ٢زبثيي ٚأُو٘ؼييخ :إ اُزٝا٣ييخ عييب د ػييٖ
اُئييب ه ،ٖ٤إ ي عي َّ عالُيي ٚكييزي ػِيي ٠ػجييب ٓ ٙييٖ اُغٔؼييخ اُيي ٠اُغٔؼييخ خٔظيب ً
ٝصالص ٖ٤صالح ُْ ٣لزي كٜ٤ب ا عزٔبع إ ك ٢صالح اُغٔؼخ خبصخ كوبٍ عيَ ٓيٖ
هب َ٣( ( :ب أٜ٣ب اُذ ٖ٣أٓ٘ٞا إاا ُِٗ ١ ٞئالح ٖٓ  ّٞ٣اُغٔؼيخ كبطيؼٞا اُي ٠اًيز ي
ٝارٝا اُج٤غ اٌُْ خ٤ز ٌُْ إ ً٘زْ رؼِٔ ))ٕٞاُغٔؼخ]1/
أقىل:

تعلٌق (:)81
هاهأ الكالـ أف مسا يف الرير خلمج دني أمأيب:

دني أ -جيب االجتماع مقاميف صالة اممعيف.
ودني ب -جيب اف تك ف اممعيف

مجاعيف أو ير ط

اممعيف أف تك ف مجاعيف.

والكالـ ا نق ؿ عب ا قنعيف هاهأا أف الرير ا نيف (قفس سأا) يأيف ا عق ال ػاين أي أف صػالة
اممعيف ير ط أف تك ف مجاعيف وعليه يك ف استفالله لآلييف الرػأينيف مثةػات ػأطييف امماعػيف

صالة اممعيف ،ولي

مثةات وج ب االجتماع مقاميف صالة اممعيف كما ي ّفعي مسا يف الرير،

والفالليف وا ػحيف يػث أف الرػير ا نيػف دعػف أف ذكػأ أف النػأا

للحػػفيث عػػب االجتمػػاع وامماع ػػيف

تلػػك الن ػأا

صالة اممعيف ( ( ينأض يها االجتماع إال

وػ

وثالثػ ف صػالة أنتقػل

أ ػػار اىل انػػه ال ير ػ ط امماع ػػيف إال

صالة اممعيف خاصيف)) م ذكأ اآلييف الرأينيف

نعيف ل قػاؿ الرػير ا نيػف (اف الأوايػيف جػا ت عػب الةػادقني ،اف هللا هلالج لج ػأض علػى عةػادا مػب

اممعيف اىل اممعيف وساً وثالثني صالة ،منها اممعػيف قػاؿ جػل مػب قا ػل ( (اي أيهػا الػذيب أمنػ ا
إذا ن دي للةالة مب ي ـ اممعيف )).....ألمكب الق ؿ أف الرير ا نيػف هػيف مػب اآليػيف الرػأينيف

وج ب االجتماع مقاميف صالة اممعيف.
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الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

تعلٌق (:)82

من قلت :إف ا ستناد مب الكالـ ا نق ؿ أمأاف:

األمأ األوؿ :إف صالة اممعيف واجةيف مب الةل ات اخلم
األمأ ال اين :إف صالة الضهأ
العفد ستيف وثالثني

ي ـ اممعيف غل واجةػيف (ولػ

وال الثني.

يػلاً) إذ لػ كانػت واجةػيف ألصػة

ينتا :إف صالة اممعيف واجةيف تعييناً.
قلت:
ٔ) التنػت اىل قأينػيف اآليػػيف القأآنيػيف ،يػػث أف اممػامني (عليهمػػا السػالـ) (و سػػب نقػل مسا ػػيف
الرػػير عػػب ا قنعػػيف) ذكػأا اآليػػيف الرػأينيف مثةػػات ػػأط امماعػػيف لةػػالة اممعػػيف أي يرػ ط

اممعيف امماعيف وال أقل مب هه ر الكػالـ
معلق على النفا

هػذا ا عػق يػث أف السػعي واالجتمػاع للةػالة

سب مناد اآليػيف الرػأينيف ،وال يتةػ ر أف ا عةػ ـ (عليػه السػالـ) يةػني

صػػفر كالمػػه علػػى أف صػػالة اممعػػيف واجةػػيف تعيين ػاً ( ( سػػب اسػػتضهار ا سترػػكل)) م أي
دفلي ل قأآين يعلق ا ىل تعػاىل يػه وجػ ب السػعي واالجتمػاع لةػالة اممعػيف علػى النػفا  ،وال

أقل مػب اممجػاؿ ا ةطػل لالسػتفالؿ علػى ال جػ ب التعييػين لةػالة اممعػيف كمػا يػ ّفعي مسا ػيف

الرير.

ٕ) إف قػ ػ ؿ ا ستر ػػكل

األم ػػأ ال ػػاين غ ػػل اتـ ألف القػ ػ ؿ د جػ ػ ب ص ػػالة اممع ػػيف يػ ػلاً ال

يستل ـ أف يك ف العفد ستاً وثالثني ،يث يةقى العػفد ه ( (و

وثالثني)) صالة أيضػيف،

و ي ـ اممعػيف يكػ ف ال جػ ب التخيػلي دػني صػالة اممعػيف وصػالة الضهػأ ،و النتيجػيف ػنف

ا كلػػه سػػيمت ل أ ػػف ال ػ اجةني التخليػػني يةقػػى العػػفد (ٖ٘) صػػالة أيضػػيف مػػب اممعػػيف اىل

اممعيف.

ٖ) دعف الػذي ذكػأان ا

النقطػيف السػادقيف يتةػني عػفـ ماميػيف قػ ؿ ا سترػكل

إثةات دطالف ا قفميف ال ال يف (األمأ ال اين) نف النتيجيف تك ف لطليف.
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النتيجػيف أي دعػف

الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

ادلىرد انسادس وانثالثىن:
هبٍ صـيـٕ٘[صيْ هيبٍ اُظي ٤اُخي( ٢ ٞهي ص طيز٣ٝ( )ٙي ُ٘ب ػِي ٠اُيي هُٞيّ ٚ
ػيش ٓيٖ
هب يَ( ( :اٌُييْ خ٤ييز ٌُيْ)) ......كييبٕ اُخ٤ييز ُِزلضي ،َ٤أٗيي ٚكييٓ ٢وبثيَ اُرييز ،كييال
٣ظزؼَٔ إ كٔ٤ب إاا ًبٕ ًال اُ زك ٖ٤ؽظي٘ب ً كيٗ ٢لظي ٚؿ٤يز إٔ أؽي ٔٛب أؽظيٖ ٓيٖ
ا٥خز٣ٝ ،ر ٜػِ٤ي ٚرزجيغ ٓيٞار اطيزؼٔب رٜب كي ٢اُويزإٓ اٌُيز ،ْ٣كيإاا ًيبٕ اُخ٤يز
ثٜذا أُؼ٘ ٠ك ٢ا٣٥خ أُجبرًخ ُيْ رٌيٖ كٜ٤يب أ٣يخ ُيخ ػِيٝ ٠عيٞة صيالح اُغٔؼيخ
رؼ٘٤٤ب ً ،كبٕ ٛذا اُزؼج٤يز ُظيبٕ ا طيزؾجبة ألٗي ٚأُ٘بطيت ُي ٕٝ ٚاُٞعيٞة ألٗيُ ٚيٞ
ًبٕ أٓزاً ؽزٔ٤ب ً ٝٝاعجب ً ػِ ٠أٌُِلٌُ ٖ٤بٕ ٖٓ أُ٘بطت ثَ اُالسّ إ ٣ؾذرٖٓ ْٛ
رزًٜييب ٣ٝزرييت ػِ٤يي ٚاُييذّ ٝاُؼييذاة أ ٝؿ٤ييز اُييي ٓٔييب  ٣ي ُ ْٜػِييٝ ٠عٞثٜييب ،إٔ
ٌ٣زل ٢ثو( :ُٚٞاٌُْ خ٤ز)]
أقىل:

تعلٌق (:)83
إف الػنها الةػحي واألمانػيف العلميػػيف والتحلػي األخالقػي يقتضػي نقػػل العةػارة كاملػيف دوف تقطيػػع
خاصيف إذا كانت العةارات ا ذو يف ا مفخلييف

أسػل ب النقػاش والػأدود الػذي ينتهجػه مسا ػيف

الرير وه أسل ب الأأي واالستحساف واألوهاـ الةعيف عب ال هاف وا نطق والعليف والرأع،

وأذكػػأ العةػػارات الػػيت ينقلهػػا مسا ػػيف الرػػير ،نػػي (كتػػاب الةػػالة  /التنقي /الرػػير الاػػأوي/

ص ػ )ٜٔ-ٔٛقاؿ السيف اخل ي (قفس سأا):

(ويفلنا على ذلك......أ سب مب اآلخأ ،معق اآلييف اف التجارة واف كانت ذات مننعيف مالييف

وقف ي تب عليها عل حمة ب أخأوي إال أف السعي اىل ذكأ هللا وما عنػف هللا مػب امػ ا الػفا يف،
وال ػ اب الةػػاقي خػػل مػػب تلػػك ا ننعػػيف ا اليػػيف ومػػب الله ػ وااللتػػذاذ الننسػػي الػػذي يطػػأؤا الننػػا

ويتعقةه ال واؿ دعف قليل ،ويرهف على أف لنضيف اخلل مستعمليف للتنضيل ال
م ارد استعماالهتا

القأآف الكأًن ألنك إذا ال ضتها رأيت د

األ ض ػػل واأل س ػػب عن ػػف ا ػػتماؿ ك ػػال الط ػػأ ني عل ػػى ا س ػػب
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مقادل الرأ تتةػع

ح أ ا ك لاً ما يسػتعمل مبعػق
ننس ػػه ،والس ػػيما إذا كان ػػت

الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

مستعمليف مع ام ػا يف كخػل الػأازقني أو خػل الػأامحني ،أو مػع كلمػيف (مػب) كمػا ق لػه عػ ّ مػب
قا ػػل ( (ولةخػػأة خػػل لػػك مػػب األوىل)) الضػػحى ،ٗ/لةفاهػػيف أف كػػال مػػب ا يػػاتني ذات خػػل
ومننعػػيف غػػل أف اآلخػػأة أ سػػب لةقا هػػا ودوامهػػا ،ػػنذا كػػاف اخلػػل هبػػذا ا عػػق ........نعػػيف قػػف

يستعمل اخلل

م ارد ال ج ب كما

ق له تعاىل ( ( واف تة م ا خػل لكػيف )) الةقػأة،ٕٖٛ/

ولكب ذلك إمنا ي ةت مػب اخلػارج للػفليل ،وإال كلمػيف خػل
يها مب سا أ اللاات هاهأة

ننسػها

اللاػيف العأديػيف ومػا يػأاد

االستحةاب كما ذكأانا .....ويأ فان اليػه ذيػل السػ رة ا ةاركػيف

أيضاً ( (قل ما عنف هللا خل مب الله ومب التجارة وهللا خل الأازقني))).....
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الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

ادلىرد انسابع وانثالثىن:
هبٍ صــٕ٘[ٝك -ٔ :ٚ٤إٕ ًِٔخ خ٤يز ًٔيب رظيزؼَٔ كي ٢اُزلضي َ٤كإٜٗيب رظيزؼَٔ كي٢
اُخ٤ز أُؾض ٓوبثَ اُرزً ،و( ُْٜٞػِ ٢خ٤ز ٖٓ ٓؼب٣ٝخ) ٖٓ ؿ٤ز ٓغبس٣خٝ ،ه
أػززف  ( ٞٛه ص طز )ٙثيٞرٛ ٝيذا أُؼ٘ي ٠كي ٢اُويزإٓ اٌُيز ْ٣كي ٢هُٞي ٚرؼيبُ( ٠
(ٝإٔ رئٞٓٞا خ٤ز ٌُْ)) اُجوزحٔ4ٗ/
ٌُ٘ ٚهبٍ( :إٕ ٛذا إٗٔب ٣ضجذ ٖٓ اُخبرط ثبُ ُ)َ٤
ٗٝؾٖ ٗو ٍٞأ٣ضب ً إٔ اُٞعٞة ٘ٛب صجذ ثبألٓز اُظبثن ػِٜ٤ب أُزئَ ثٜب ،ػِي ٠إٔ
اُ٘وض ُ٤ض ٓ٘ؾئزاً ثٜذا أُٞر ؽز٣ ٠غ٤ت ػِ]ٚ٤
أقىل:

تعلٌق (:)84

عجيب أمأؾ اي مسا يف الرير تعفؿ مب القأآف الكأًن اىل غلا!!!

السيف اخل ي (قػفس سػأا) يقػ ؿ (ويرػهف علػى اف لنضػيف اخلػل مسػتعمليف للتنضػيل ال
القأآف الكأًن)

الرأ تتةع م ارد استعماالهتا

وأنت تق ؿ [اف كلميف خل كما تستعمل

كق يف (علي خل مب معاوييف)]

التنضيل أ ا تسػتعمل

ودعةارة :أف السيف اخل ي (قفس سأا) (تتةع م ارد استعماالهتا
وأنت تق ؿ (كق يف)

اخلػل ا ػ

مقادػل الرػأ

القأآف الكأًن)

كيػػه تع ػػفؿ عػػب الق ػػأآف وأنػػت ص ػػا ب الكلم ػػات الأاننػػيف والر ػػعارات ا وقػػيف سػ ػ ا

الةحػػث أو غػػلا ،يػػث قلػػت

السالـ) ....]....وقلت
النقها ييف ]....وقلػت

مقادػل

ه ػػذا

صػ ػ[ٔٙومػػب يترػػةع روح القػػأآف وتعػػالييف أهػػل الةيػػت (علػػيهيف

ص ػ [ٔٛهػذا هػي مفرسػيف القػأآف وليسػت مػا تنتقػت عنػه الذهنيػيف

ص ػ[ٕٙأف ا تتةػع لطأيقػيف القػأآف الكػأًن

53

تأديػيف األمػيف ]...وقلػت

الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

ص ػ ػ[ ٖٜاننػػا ذخػػذ أ كامنػػا مػػب ا عة ػ مني وال ن كهػػا مػػب أجػػل ق ػ ؿ النقهػػا مهمػػا عضمػػت
من لتهيف]....

تعلٌق (:)85

عػأؼ أهػػل ا ػػق وأتةاعػه ننػػه ال مقارنػػيف دػػني أمػل ا ػ منني (عليػػه السػالـ) الػػذي مي ػػل امميػػاف

وامسالـ وا ق كله ودني معاوييف (لعنه هللا) الذي مي ل الرأ والكنأ والننػاؽ كلػه ،وعليػه نعػ ض
على هذا االستعماؿ ونعت ا مازاً أو خطأ لعفـ وج د ا قارنيف وا نا ليف وألف الػ (خل) تستعمل

عأ اً ولايف للتنضيل دني طأ ني يك ف كال الطأ ني سناً ننسه.

تعلٌق (:)86
العأؼ واللايف نف ا عق الضاهأ مب استعماؿ لن (خل) ه للتنضيل دني طأ ني.
تعلٌق (:)87

لػ تن ّلنػػا وس ػلّمنا كالمػػك ،ننػػه ي ةػػت اممجػػاؿ ومػػع اممجػػاؿ ال ميكنػػك االسػػتفالؿ ،أمػػا السػػيف

اخل ي (قفس سػأا) ػنف اممجػاؿ يكنػي
وج ب صالة اممعيف تعييناً.

اسػتفالله علػى أف اآليػيف الكأميػيف ال داللػيف يهػا علػى
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الفصل فً الفرٌضة المعطلة بٌن اجتهاد الخوئً و ادعاء المدّعً......

ادلىرد انثامه وانثالثىن:
هبٍ صــٕ٘ [....رظيزؼَٔ كي ٢اُخ٤يز أُؾيض ٓوبثيَ اُريز ًوي( ُْٜٞػِي ٢خ٤يز ٓيٖ
ٓؼب٣ٝخ) ٖٓ ؿ٤ز ٓغبس٣خٝ ،هي أػزيزف ٛي( ٞهي ص طيز )ٙثيٞرٛ ٝيذا أُؼ٘ي ٠كي٢
اُوزإٓ اٌُز ْ٣ك ٢ه ُٚٞرؼيبُٝ( ( ٠إ رئيٞٓٞا خ٤يز ٌُيْ)) ٌُ٘ي ٚهيبٍ :إ ٛيذا إٗٔيب
صجذ ٖٓ اُخبرط ثبُ ُ،َ٤
ٗٝؾٖ ٗو ٍٞأ٣ضب ً إٔ اُٞعٞة ٘ٛب صجذ ثبألٓز اُظبثن ػِٜ٤ب أُزئَ ثٜب ،ػِي ٠إٔ
اُ٘وض ُ٤ض ٓ٘ؾئزاً ثٜذا أُٞر ؽز٣ ٠غ٤ت ػِ]ٚ٤
أقىل:

تعلٌق (:)88
إف السػػيف اخل ػ ي (قػػفس سػػأا) يع ػ ؼ د ػ رود ا عػػق (اخلػػل ا ػ
الكػػأًن ،و يػػذكأ اآليػػيف الر ػأينيف مثةػػات ذلػػك ا عػػق دػػل ه ػ
مػ ارد ال جػ ب ،وكأنػػه (قػفس سػػأا)

للتنضػيل (ال
ينق

مقادػػل الرػػأ)

القػػأآف

مقػػاـ ديػػاف اسػػتعماؿ (خػػل)

مقػػاـ د ػع إ ػػكاؿ منػػادا ( (إذا كانػت (خػػل) تسػػتعمل

مقادػل الرػػأ) وكػاف مناسػػةيف هػذا ا عػػق أف يسػتعمل

عليه دق له تعاىل ( (واف تة م ا خل لكيف)) يث استعملت

مػ ارد االسػتحةاب ننػػه

م ارد ال ج ب)).

وقف د ع السيف اخل ي (قفس سأا) هذا ام كاؿ ،اف ال ج ػ ب ثةػت مػب خػارج اآليػيف دػفليل،
أي أف م رد النق

يه قأينيف خارجييف تفؿ على ال ج ب والقأينيف تق ّفـ على ذي القأينيف.

تعلٌق (:)89
[ورمػػب نق ػ ؿ أيضػاً أف ال ج ػ ب هنػػا ثةػػت لألمػػأ السػػادق عليهػػا ا تةػػل هبػػا] هػػذا الكػػالـ ػػارغ
وغأيب لكب ال غأاديف

صفورا مػب مسػا تكيف ،سما ػيف الرػير يقػ ّفـ ذا القأينػيف علػى القأينػيف،

وال يقػػفـ القأينػػيف علػػى ذي القأينػػيف وهبػػذا أي دنػػت جفيػػف خػػاله يػػه كػػل الق ػ انني والض ػ ادمج
والق اعف اللا ييف والعأ ييف والعقال ييف

ا اورات والتخاطب وام هاـ والتنهييف وسياقات الكػالـ

دني الناس كل األمةار واألعةار!!!
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تعلٌق (:)94

ق لػك [علػى أف الػػنق

منحةػأاً هبػػذا ا ػ رد ػ جييػب عليػه ] غأيػػب لكػب ال غأادػػيف

لػي

ص ػػفورا م ػػب مس ػػا تكيف ،األ س ػػل ب وا ػػنها العلم ػػي واألمان ػػيف العلمي ػػيف واألخالقي ػػيف ا تةع ػػيف

ادعػا ا،
ا ارات والنقا ات والةح ث االستفاللييف م ل هػذا ا قاـ أف أي ا ّفعي مبا يُ ةػت ّ
ةػفؿ أف تقػ ؿ [الػنق لػي منحةػأاً هبػػذا ا ػ رد ].....كػاف عليػك أف أت ل ػ رد أو ا ػ ارد

األخأو اليت تأيف أف تنق

هبا السيف اخل ي (قفس سأا) ومةناا،

أما السػيف اخلػ ي (قػفس سػأا) وكمػا أ ػأان سػادقاً ذكػأ انػه ي جػف مػ ارد قػف اسػتعمل يهػا لنػ

(خل) وهي م ارد يستناد منها ال ج ب ،وذكأ أف ذلػك يُعػأؼ مػب القأينػيف القأينػيف هػي ا تّةعػيف
سب الق انني والق اعف اللا ييف والعأ ييف والعقال ييف ،وذكأ اهفاً وم رداً مب تلػك ا ػ ارد وهػ

ق له تعاىل ( (واف تة م ا خل لكيف))

يث قاؿ السيف اخل ي (قفس سأا) ( التنقي  /الةالة /الاأوي ( :)ٜٔ /نعػيف قػف يسػتعمل

اخلل

م ارد ال ج ب كما

ق له تعاىل ( (واف تة م ا خل لكػيف)) ولكػب ذلػك إمنػا ثةػت مػب

اخلارج للفليل وإال كلميف خل
االستحةاب كما ذكأانا).

ننسها

اللايف العأدييف وما يأاد يها مب سا أ اللاات هػاهأة
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ادلىرد انتاسع وانثالثىن:
هييبٍ صـييـ[ ٕٙإ أُززجييغ ُ ز٣وييخ اُوييزإٓ كيي ٢رزث٤ييخ األٓييخ ٣غ ي أٗيي٣ ٚوزئييز كيي٢
رؾزٗ ٌْٜ٣ؾي ٞاُٞاعجيبد ثبُزؾيذ٣ز ٓيٖ ػوٞثيخ رزًٜيبٗٝ ،ؾي ٞأُظيزؾجبد ثج٤يبٕ ٓيب
كٜ٤ب ٖٓ صٞاة،
ثَ أٗ٣ ٚؾزى ٓربػز اُززؿ٤ت ٝاُزز٤ٛيت ٓؼيب ً ًوُٞي ٚرؼيبُ( ( ٠مػا كػا َف ِأل ََ ْه ِػل ال َْم ِفينَ ِػيف

ِ
ِِ ِ
اب أَ ْف يػت َخلة ُنػ ا َعػب رسػ ِؿ ةِ
ِ
ػك ِاَنةػهػيف ال ي ِ
ةػيةُػ ُه ْيف
َوَم ْب َ ْ َُ ْيف م َب األْ ََ ْعأ ِ َ َ
اّلل َوال يَػ ْأغَةُػ ا ِاَنْػ ُنسػ ِه ْيف َع ْػب نَػ ْنسػه ذل َ ُ ْ ُ
ْ َُ
ِ
يل ةِ
ِ ِ
ِ
ةيفٌ ِ َسةِ ِ
ػب َُ ْػيف
ب َوال َخمْ َم َ
هَ َمأٌ َوال نَ َ
ةٌ
ػار َوال يَنػالُ َف م ْػب َعػ ُف ٍّو نَػ ْػيالً إِالة ُكت َ
اّلل َوال يَطَُ َف َم ْ طئاً يَاػي ُ الْ ُك ةن َ
ضػػيع أَجػػأ الْمح ِسػػنِني * وال يػنْ ِن ُق ػ َف نَػ َن َق ػيفً صػػاِلةً وال َكةِػػلةً وال يػ ْقطَع ػ َف ِ
ِِ
ِ
وادايً إِالة
ػل صػػالِ ٌ إِ ةف ة
َ َ َ ُ
اّللَ ال يُ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ
َ َ َ
دػػه عَ َمػ ٌ
ِ
ب َُ ْيف لِيَ ْج ِيَػ ُه ُيف ة
اّللُ أَ ْ َس َب ما كانُ ا يَػ ْع َملُ َف)) اُزٞثخ،ٕٔٔ-ٕٔٓ/
ُكت َ
ِ
يل ةِ
ّلل ورس ػ لِ ِه و ُع ِ
ِ
اه ػ ُفو َف ِ َس ػةِ ِ
اّلل ِا َْم ػ الِ ُك ْيف َوأَنْػ ُن ِس ػ ُك ْيف ذلِ ُكػ ْػيف َخيْ ػ ٌػأ لَ ُكػ ْػيف إِ ْف
ٝهُٞيي ٚرؼييبُ( ( ٠تُػ ْ منُػ َف ِل ة َ َ ُ َ
ُك ْنػتُ ْيف تَػ ْعلَ ُم َف )) اُئق،ٔٔ/

ك َٜاإلٔ٣بٕ ثبهلل ٝرطٓ ُٚٞظزؾت ثوز٘٣خ اُذ َ٣ؿ٤يز اُخيبص ثبُغٜيب اُيذٌٔ٣ ١يٖ
إٔ ٓ ٌٕٞ٣ظزؾجب ً  ٌٖٔ٣ٝإٔ ٝ ٌٕٞ٣اعجبً]....

أقىل:

تعلٌق (:)91
ق لػػك [ال يقتةػػأ] يػػفؿ علػػى إمكػػاف هػػذا وإمكػػاف ذاؾ ،والنتيجػػيف (علػػى هػػذا) هػػي اممجػػاؿ
وثة ت اممجاؿ يك ف دليالً للسيػف اخل ي (قفس سأا) ويك ف جيف ودليالً عليك ولػي

لػك،

كما أ أان اىل هذا ا عق سادقاً.

تعلٌق (:)92
اذا ععل ا ق عضني وتسلك طأيق مب جعل وجيعل القأآف عضني اي مسا يف الرير ؟!!
السيف اخل ي (قفس سػأا) أ ػاد كالمػه (وكمػا ديّنػا سػادقاً) اىل أف األصػل
ه للتنضيل (ولي

اخلػل ا ػ

اسػتعماؿ (خػل)

مقادػل الرػأ) وأ ػار اىل أف هػذا يناسػب االسػتحةاب ،و
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نن

ا

ع أ ار اىل أف (خل) استعملت

وعأؼ مػب
م ارد ال ج ب لكب ال ج ب استنيف ُ

اخلارج مب قأينيف خارجييف ،وذكأ آيػيف الةػياـ كم ػاؿ وتطةيػق ومةػفاؽ علػى ذلػك ،ومػا ذكأتػه اي

مسا ػػيف الرػػير هنػػا أي اآليػػيف  ٔٔ/مػػب سػ رة الةػػه تعتػ م ػػاالً وتطةيقػاً ومةػػفاقاً علػػى ذلػػك،

لكنك تنهيف أو ال تأيف أف تنهيف ،ليف تلتنت أو تذكأ اآلييف اليت سةقت اآلييف اليت أتيػت هبػا،
واآلييف السادقيف قأينيف وا حيف على أف ا رد ه ال ج ب يث ترل اآلييف اىل النجاة مب عػذاب

ألػػييف ،واآليػػيف هػػي ق لػػه تعػػاىل ( (اي أيهػػا الػػذيب أمن ػ ا هػػل أدلكػػيف علػػى عػػارة تنجػػيكيف مػػب عػػذاب
ألييف)) الةه ،ٔٓ/و

مع أض عفـ وج د هذا اآلييف نف القأينيف اخلارجييف مب آايت قأآنيػيف

أينيف ومب سنيف ػأينيف للمعةػ مني وجػفهيف النػك الكػأًن (صػل ات هللا وسػالمه علػيهيف أمجعػني)

ترػػل وللقطػػع اىل وج ػ ب امميػػاف لهلل تعػػاىل ورس ػ له الكػػأًن (صػػل ات هللا وسػػالمه عليػػه وعلػػى

آله) ،وهبذا ي ةت مةفاقييف ومامييف وكالـ السيف اخل ي (قفس سأا) يػث قػاؿ (قػفس سػأا) (
(نعيف قف يسػتعمل اخلػل
كلميف خل

ننسها

مػ ارد ال جػ ب ....ولكػب ذلػك إمنػا ي ةػت مػب اخلػارج للػفليل ،وإال

اللايف العأدييف وما يأاد يها مب سا أ اللاات هاهأة

ذكأانا)) التنقي  /الةالة /الاأوي /صػ .ٜٔ-ٔٛ
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ادلىرد األربعىن:
هبٍ صــ -ٗ[ٕ1إ ٛذ ٙا٣٥خ ُْ رسطض ٝعيٞة صيالح اُغٔؼيخ ألٜٗيب ًبٗيذ ٓوبٓيخ
هجييَ ٗييش ٍٝاُظييٞرحٝ ،إٗٔييب ٛيي ٢رأً٣ ٤ييخ ٓٝؼبُغييخ ُؾبُييخ ٓؼ٘٤ييخ ،كييال ٌٔ٣ييٖ ٗوييض
اُغٞاة ثوزا ٖ ٓٞع ٞح ك ٢ا٣٥خ]
أقىل:

تعلٌق (:)93
إذا كاف ال ج ب اثدتاً قةل ن وؿ هذا اآلييف الرػأينيف ػال تةػل هػذا اآليػيف للتأكيػف ،دػل هػي مػب
حتةيل ا اصل ،وحتةيل ا اصل يستحيل صفورا مب ا ىل ا كييف (جلت قفرته).

تعلٌق (:)94

لػ تن لنػػا وسػلّمنا أ ػػا أتكيفيػػيف ،لكػػب مػػا هػػي ا الزمػػيف دػػني كػ ف اآليػػيف أتكيفيػػيف ودػػني عػػفـ إمكػػاف
نق

ام اب دقأا ب م ج دة

دفاهيف أننا دعف أف نال

اآلييف؟؟!!!

اآلييف وما لته هبػا مػب قػأا ب متةػليف أو قػأا ب مننةػليف ودعػف الت صػل

اىل ا نػػاد امػػفي النهػػا ي منهػػا ،ػػنف هػػذا يك ػ ف جػػيف ػػنذا ثةػػت أف اآليػػيف تػػفؿ علػػى ال ج ػ ب
التخيػػلي ومادامػػت هػػي أتكيفيػػيف ( سػػب مةنػػاؾ) ننػػه ي ةػػت اف ا كػػيف ا كػػف ه ػ ال ج ػ ب

التخيلي

وإذا ثةػػت أف اآليػػيف تػػفؿ علػػى االسػػتحةاب أو عػػفـ ال ج ػ ب ،أنػػه ي ةػػت أف ا كػػيف ا َ ةكػػف ه ػ

االستحةاب أو عفـ ال ج ب.

تعلٌق (:)95

إف الكػالـ والةحػث

اآلييف ال ت س

اثةػات ال جػ ب التعييػين لةػالة اممعػيف أو عفمػػه ،وأنػت تػ ّفعي أف هػػذا

كمػاً أي ت سػ

وجػ ب تعييػين لةػالة اممعػيف وذلػك ألف ا كػيف (ال جػ ب
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التعييين لةالة اممعيف) اثدت ويفؿ عليه إقامػيف النػك األعضػيف (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ػا ،وهػذا امدعػا يس ػتل ـ

العفيف مب ا ذورات ا خالنيف ألدسمج وأو

الضأورات والةفيهيات،

نذا كاف إقاميف النك األكأـ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) لةالة اممعيف يفؿ على وج هبا التعييين،

(أي جيب إقامتها مجاعيف تعييناً ألف النك (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) كاف يقيمها)

نف إقاميف النك (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) صالة الةة والضهأ والعةأ وا اأب والعرا مجاعيف يفؿ علػى وجػ ب

إقاميف صػالة الضهأ مجاعيف وكذلك الكالـ

العةأ وا اأب والعرا .

واف إقاميف النػك (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) صػالة الليػل وأدا ػه ػا يػفؿ علػى وج هبػا التعييػين أي جيػب علػى امميػع
إقام ػػيف وأدا ص ػػالة اللي ػػل( ( ،للتأكي ػػف هن ػػا الة ػػالة ل ػػي
مجاعيف))
ونن

الكالـ جيأي

مجاع ػػيف ألف الن ػػك (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يقيمه ػػا

لقي الةل ات أو العةادات اليت كػاف ي ديهػا ا ةػطنى األمػف (صػل ات

هللا وسالمه عليه وآله وسليف)،

هل تأ ى هبذا النتيجيف اي مسا يف الرير ؟!!

وهل تأ ى هبذا النتيجيف أيها العاقل النةيه ،أيها الةا ث والقارئ ؟!
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ادلىرد احلادي واألربعىن:
هييبٍ صـييـ( [ٕ4ا٣٥ييخ اُضبٗ٤ييخ) ،هُٞيي ٚرؼييبُ( ( ٠ؽييبكظٞا ػِيي ٠اُئييِٞاد ٝاُئييالح
اُٞط ٝ ٠هٞٓٞا هلل هبٗز ))ٖ٤اُجوزحٕٖ4/
ٝهزثذ ُزٜب ثٞع ، ٞرٝا٣خ كٓ ٢غٔغ اُج٤بٕ اُ جزط ٢ػٖ ػِ( ٢ػِ ٚ٤اُظيالّ):
( إ اُئالح اُٞط  ٢ٛ ٠صالح اُغٔؼخ  ّٞ٣اُغٔؼخٝ ،اُظٜز ك ٢طب ز األ٣بّ).
ٝصؾ٤ؾخ سرارح هبٍ :طأُذ أثب عؼلز (ػِ ٚ٤اُظالّ) ػ ّٔب كزض ٚي ػش ٝعَ ٖٓ
اُئالح ....اُ ٠إٔ هبٍ (ٝهبٍ رؼبُ( ٠ؽبكظٞا ػِ ٠اُئِٞاد ٝاُئيالح اُٞطي ))٠
 ٢ٛٝصالح اُظٜز ٢ٛٝ ،أ ٍٝصالح صالٛب رط ٍٞي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ٝ ٢ٛٝط اُٜ٘بر،
صييْ هييبٍٝ :أٗشُييذ ٛييذ ٙا٣٥ييخ ٣يي ّٞاُغٔؼييخ ٝرطيي ٍٞي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) كيي ٢طييلز ٙكو٘ييذ كٜ٤ييب
رط ٍٞي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ٝرزًٜب ػِ ٠ؽبُٜب ك ٢اُظلز ٝاُؾضيز ٝأضيبف ُِٔوي ْ٤رًؼزي،ٖ٤
ٝإٗٔييب ٝضييؼذ اُزًؼزييبٕ اُِزييبٕ اضييبكٜٔب اُ٘جيي( ٢ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ٣يي ّٞاُغٔؼييخ ُِٔويئٌُ ْ٤ييبٕ
اُخ جزٓ ٖ٤غ اإلٓبّ ،كٖٔ صِ ّٞ٣ ٠اُغٔؼخ ك ٢ؿ٤ز عٔبػخ كِ٤ئِٜب أرثغ رًؼبد
ًئالح اُظٜز ك ٢طب ز األ٣بّ)
ٝاُزٝا٣خ األٓ ٠ُٝزطِخ كيال ٣ئيؼ ا ػزٔيب ػِٜ٤يبٝ ،اُزٝا٣يخ اُضبٗ٤يخ صيز٣ؾخ كي٢
صالح اُظٜز ٝإ ٗشُذ  ّٞ٣اُغٔؼخ،
ًٔب إٔ أًضز ٖٓ هز٘٣خ ر٘لًٜٗٞ ٢ب ك ٢صالح اُغٔؼخ ٜٓ٘ب
إٔ اُ٘ج( ٢ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ًبٕ ٓظبكزاً ثٜب ٝصالح اُغٔؼخ ؿ٤ز ٝاعجخ ػِ ٠أُظبكز].......،
أقىل:

تعلٌق (:)96

كالمػػك [اف النػػك (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) كػػاف مسػػا أاً هبػػا وصػػالة اممعػػيف غػػل واجةػػيف علػػى ا سػػا أ] يكرػػه

ال هيف واخللمج عنفؾ دني أمأيب:

دني أ -مرأوعييف صالة اممعيف،

ودني ب -وج ب إقاميف صالة اممعيف ،أو وج ب ض ر صالة اممعيف دعف إقامتها
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هل تق ؿ اي مسا يف الرير اف صالة اممعػيف غػل مرػأوعيف أصػالً علػى ا سػا أ ،ػال يةػ مػب

ا سػا أ إقامػيف صػالة اممعػيف وال ي ػة مػب ا سػا أ ص ػالة اممعػيف الػيت ضػأها دعػف أف أقيمػػت

؟؟!!!

تعلٌق (:)97
للتأكيػػف ودكػػل أتكيػػف ػػنف طأيػػق ال ػأأي واالستحسػػاف ي ػ دي دةػػا ةه اىل اال ػػطأاب وعػػفـ
الضػػةمج والتنػػا  ،أنػػت هنػػا تننػػي أف تك ػ ف هػػذا اآليػػيف ن لػػت

صػػالة اممعػػيف دقأينػػيف أف النػػك

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) كػاف مسػػا أاً وا سػا أ ال عػػب عليػه صػػالة اممعػيف ،وقةػػل صػنحتني ( هػػامش ص ػ)ٕٚ

أ ػػأت اىل أف النػػك (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) صػػالها

السػػنأ يػػث قلػػت [ألف النػػك (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) صػػلى أوؿ مجعػػيف

مبجأد هجأته اىل ا فينيف وقةل أف يةل اليها ،يث أدركته وه دني مسجف قةا وا فينيف]
والكػالـ وا ػ خاصػيف مػع مال ضػيف أنػه أ ػار
هللا عليػػه وآلػػه وسػػليف)

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ) كانت

ا ػامش اىل أف أوؿ مجعػيف صػالها النػك (صػػلى

السػػنأ أي أف أوؿ مجعػػيف أقيمػػت

امسػػالـ مػػب قةػػل النػػك األعضػػيف

السنأ [صلى أوؿ مجعيف مبجأد هجأته اىل ا فينيف وقةل أف يةل اليها]

ومال ضػػيف كالمػػه

هػػذا ا ػ رد [ ػػاف األمػػأ ل ا ضػػيف عليهػػا ال يعػػين أزيػػف مػػب االلت ػ اـ هبػػا علػػى

النح الذي أعت عليه س ا كانت واجةيف تعييناً أو يلاً].

تعلٌق (:)98
ق لك [والأواييف ال انييف صأليف

صػالة الضهػأ] يكرػه عػب الضػعه والأكاكػيف والػ هب والػ هيف

النكأ والةحث واالستفالؿ وال هاف ،نذا كػانت الأوايػيف صػأليف

صػالة الضهػأ ،كيػه أت

هبا كفليل (ول على رم اال تماؿ ا ناسب للةحث) على أ ا ترل اىل صالة اممعيف ؟!!!
هل هذا ت جفيف مب ت اتك امفيفة على هذا النح ؟

أق ؿ ت جفيف ،ألين أجف ( نتيجيف استقأا سأيع) عا اً متهفاً،
(وللتأكيف أجف عا اً متهفاً أجف عا اً متهفاً) يذكأ هذا الأواييف
واالستفالؿ

أ كاـ صالة اممعيف!!!!!.
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ػل اللهػػيف علػػى نةيػػك األمػػني وعلػػى خػػل ال صػػيني
وا مػػف هلل األوؿ واآلخػػأ الضػػاهأ والةػػاطب وصػ ِّ
وعلى سيفة نسا العا ني وعلى األ ميف ا فاة ا يامني وخامهيف ا نة ر ا يػف ل ال كػيف الةػا ني

واألخيار ا نق ديب.

الحسـنً
جمادي آخرة النبات ...النبات...النبات0091 /هـ
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