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چکیــده: »تحصیــل النجــاة فــی اصــول  الدیــن« از جملــه تالیفــات فخرالمحققیــن )771-
کــه در مــورد اصــول اعتقــادی نگاشــته شــده اســت. ایــن اثــر بــه درخواســت  682 ه. ق( اســت 
ناصرالدیــن حمــزه بــن حمــزه بــن محمــد العلــوی الحســینی تالیــف و بــه دســت ســید 
کتابــت  غیاث الدیــن عبدالکریــم )متوفــی 770ه.ق( یکــی از پنــج خواهــرزاده عالمــه حلــی 
کــه در ایــران شناسایی شــده اســت،  کتــاب  شــده اســت. تنهــا نســخه  باقی مانــده از ایــن 
متعلــق بــه دانشــگاه تهــران بــه شــماره 1771 اســت. ایــن نســخه دارای آب خوردگــی اســت و در 
کار تصحیــح   کلمــات و جمــالت قابل خوانــدن نیســت. از ایــن  جهــت  بعضــی از صفحــات، 

ــد. ــر را دشــوار می نمای ایــن اث
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Abstract:  Tahsīl on-Nijāt fi Osool ed-Dīn, by 
Fakhrolmuhaqiqīn (682—771 A.H.), is written 
about the principles of Islamic beliefs. This book is 
produced at the request of Nāsireddīn Hamze bin 
Hamze bin Muhammad bin al-Alavi al-Husseini, and 
is written down by Seyyed Ghiyāthoddīn Abdulkarīm 
(death, 770 AH) who is one of Allāme Helli’s five 
nephews. The only surviving copy of this book, 
which has been identified in Iran, belongs to the Uni-
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wet, so some of its pages, words, and sentences are 
not readable and this makes it difficult to correct the 
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صول الدين( لفخر املحّققني
ُ
كتاب )حتصيل النجاة يف أ يف وبيبليوغرافيا   تعر

مصطىف أمحدي

صول الدين هو أحــد كتب فخر املحّققني )682 
ُ
كتــاب حتصيــل النجاة يف أ

صول العقائد.
ُ
فه يف جمال أ

ّ
- 771 هـ  ( والذي أل

وقــد جــاء تأليــف هــذا الكتــاب تلبيًة لطلب ناصــر الدين محزة بــن محزة بن 
 كتابته الســّيد غياث الديــن عبد الكرمي )م 

ّ
حمّمــد العلوي احلســيين، وتوىل

 اخلمسة.
ّ

770 هـ  ( أحد أبناء شقيقة العاّلمة احليل

والنسخة الوحيدة الباقية من هذا الكتاب هي النسخة املوجودة يف جامعة 
طهران برقم 1771.

ومتتاز هذه النســخة بتأثير الرطوبة يف بعض املواضع مهنا، ووجود الكلمات 
يد من صعوبة  واجلمل غير القابلة للقراءة يف بعض صفحاهتا، األمر الذي يز

العمل يف تصحيح هذا الكتاب.

صول الدين، فخر املحّققني، غياث 
ُ
املفردات األساســّية: حتصيل النجاة يف أ

الدين بن عبد الكرمي، ناصر الدين محزة بن محزة بن حمّمد العلوي احلسيين.
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تحصیل النجاة في اصول  الدین، 
فخرالمحققین، معرفی نسخه و 
کتابشناسی

که در ایران شناسایی  شده است، متعلق  تنها نسخۀ  باقی مانده از کتاب »تحصیل النجاة فی اصول الدین« 

بــه دانشــگاه تهــران به شــمارۀ 1771 اســت.1 این نســخه دارای آب خوردگی اســت و در بعضــی از صفحات، 

کار تصحیح  این اثر را دشوار می نماید. کلمات و جمالت قابل خواندن نیست. از این  جهت 

گردان خودش به نام »ناصرالدین حمزة بن حمزة بن محمد العلوی  این کتاب را فخرالمحققین برای یک از شا

گردان فخرالمحققیــن و از معاصران  کابر ســادات و از شــا الحســینی« نگاشــته اســت. ناصرالدیــن حمــزه از ا

ی اهل ناحیۀ جاست )جاسب( وابسته به شریف آباد قم است.2 »المسائل الناصریات«  شهید اّول است. و

گرد است که فخرالمحققین به خط خود به آنها پاسخ داده و نسخه ای از خط مؤلف  پرســش های همین شــا

یخ  یخ استنســاخ »تحصیل النجاة« و تار کتابخانۀ ملک وجود دارد. با توجه به نزدیکی تار به شــمارۀ 649 در 

کتابت »المســائل الناصریات«، می توان حدس زد این دو مجموعه در یک بازۀ زمانی مشــخص تحریر شــده 

اســت. راقم ســطور تا کنون اثر دیگری از ناصرالدین حمزه ندیده اســت. صورت اجازه نامۀ فخرالمحققین در 

گونه اســت: »أجــزت روایة أجوبة هذه المســائل عّني للســید المعظم العالم  اول المســائل الناصریــات بدین 

الزاهد ناصر الدین حمزة بن حمزة بن محمد العلوي الحســیني أدام اهلل أیامه، فلیر وذلك لمن شــاء وأحب، 

ینبغي أن یقبلوا قوله فیما ینقله عنا من االحکام الشرعیة، وکتب محمد  ولیفت بذلك لجماعة المؤمنین، و

یة صلوات اهلل  ثین وسبعمائة بالحضرة المقدسة الغرو بن المطهر في ســابع ]و[ عشــري رجب لسنة ســت وثال
علی مشرفها حامدا مصلیا«.3

کتاب تحصیل النجاة ثبت  شده است  همچنین اجازه نامه ای از فخرالمحققین به ناصرالدین حمزه در اول 

که تاریخ آن نیز بیســت و هفتم رجب ســال 736 اســت. صورت این اجازه نامه نیز بدین شرح است: »قرأ علّی 

ة والدین حمزة بن حمزة بن محّمد العلوی الحسینی المصّنف 
ّ
موالنا الســّید المعّظم ملک الســادة ناصر المل

لــه هــذا الکتاب من أّوله إلی آخــره، قراءة بحث وتحقیق ونظر وتدقیق. وقد أجزت لــه روایة هذا الکتاب عّنی، 

فتــه ورویته وُاجیــز … روایتــه، وکذا أجزت لــه أن یــروی عّنی جمیع 
ّ
وکــذا أجــزت لــه روایــة جمیــع ما صّنفتــه وأل

مصّنفات والدی قّدس اهلل ســّره، وأجزت له روایة مصّنفات الشــیخ الســعید ... نجم الدین أبی القاسم جعفر 

بــن ســعید طــاب ثراه، عّنی، عن والــدی، عنه، وکذا أجزت لــه روایة جمیع مصّنفات کتــب أصحابنا الفقهاء 

ی فی سابع 
ّ
المتقّدمین رضی اهلل عنهم أجمعین وکتب محّمد بن الحسن بن یوسف بن علی بن المطّهر الحل

ی اهلل علی سّیدنا محّمد وآله«.4
ّ
ثین وسبعمئة؛ والحمد هلل وحده، وصل عشرین رجب المبارک لسنة ستة وثال

1. فنخا، ج 7، ص 247.
2. مقدمة کتب تحصیل النجاة: »أّما بعد فهذا کتاب »تحصیل النجاة« في أصول الدین وفروعه صّنفته خدمة السّید المعّظم الشریف المکّرم ساللة 
ة والحّق والدین حمزة بن حمزة العلوي المتوّطن بقریة شریف آباد من ناحیة جاست 

ّ
األئّمة المعصومین خلف أجداده الطاهرین السّید ناصر المل

من أعمال قم، متقّربًا بذلك إلی رّب العالمین، جعله اهلل ذخرًا لیوم الدین بمحّمد وآله الطاهرین«.
یسه بابت در اختیارگذاشتن این نسخه تشکر می کنم. 3. از استاد عزیزم جناب دکتر احمدرضا رحیمی ر

یاض العلماء و حیاض الفضالء، ج 2، ص 200. 4. ر

 مصطفی احمدی
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مرحــوم افنــدی ایــن کتاب )تحصیــل النجاة( را جزء تملکات شــهید ثانی رحمه اهلل می داند.5 این ســخن با 

کتابت شده مطابقت  که در باالی صفحۀ اول به خط »علی بن محمد بن الحسن بن زین الدین«  نوشته ای 

کرده باشد و بعدها  کتاب را شهید ثانی در یکی از سفرهای خود به منطقۀ عراق تهیه   دارد. بعید نیست این 

یخ تملکی به سال 923ق در صفحۀ اول ذکر  این نسخه از شهید ثانی به فرزندانش رسیده باشد. در فنخا تار
که راقم این سطور آن را نیافت.6 کرده 

کاتب این نســخه ســیدغیاث الدین عبدالکریم )متوفی 770ق( یکی از پنج خواهرزادۀ عالمه حلی اســت.7 

کتاب را نزد او خوانده اســت.8 از ســیدغیاث الدین اثر و تألیفی در  گرد فخرالمحققین بوده و همین  ی شــا و
کرده است.9 کاتب معرفی  منابع یاد نشده است. در فهرست فنخا در توضیح نسخه، آن را بدون 

کتابت این گونه ذکرشــده است: »فرغ من نسخها أضعف عباد اهلل تعالی عبدالکریم  یخ  در انتهای نســخه تار

یة صلوات اهلل علی مشّرفها فی آخر نهار السبت رابع ]و[  بن محمد بن أعرج الحسینی بالحضرة الشریفة الغرو

عشری رجب ]المبارک[ من سنة ست وثالث وسبعمئة والحمدهلل…«.

گزارش آن را در حاشــیۀ برگ آخر ذکر نموده است.  ی این نســخه را با نســخه ای به خط مؤلف مقابله کرده و  و

ي صلوات اهلل علی مشــّرفها فی  »بلغت المقابلة بنســخة األصل بخط المصّنف فی المشــهد المقّدس الغرو

یخ سنة ست وثالث وسبعمئة هجریة والحمد هلل رب العالمین«. تار

بدین جهــت در حاشــیۀ بــرگ آخــر تأییدیه ای به خــط مؤلف وجــود دارد. عبارت مؤلف بدین صورت اســت: 

»انهاه أیده اهلل تعالی قراءة وبحثًا وفهمًا وضبطًا واستشراحًا وذلک فی مجالس آخرها سابع ]و[ عشری رجب 

ــی اهلل علی محمــد النبی وآله، وکتــب محمد بن 
ّ
ســنة ســت وثــالث وســبعمئة والحمدهلل تعالــی وحده وصل

المطهر«.

این نکته حائز اهمیت است که هر دو اجازه )اجازۀ اول کتاب تحصیل النجاة و نسخۀ المسائل الناصریات( 

یخ صادرشــده اســت. این یعنی فخرالمحققین به درخواســت ناصرالدین حمــزه کتاب را تألیف  در یــک تار

یخ 27 رجب ســال 736 ق نوشــته اســت. در همین زمان  کتــاب بــرای او اجازه نامــه ای در تار کــرده و در اول 

که از قبل ســؤاالت آن را به خط خود نوشــته بوده اســت به  ناصرالدین مجموعه ای از ســؤاالت فقهی خود را 

یخ  فخرالمحققین عرضه نموده و او به آنها پاســخ داده اســت و اجازه ای هم در ابتدای آن نوشــته اســت.10 تار

این اجازه نامه نیز 27 رجب سال 736ق است.

گزارش می  دهد: »ســید حمزه ســؤاالتی چند از استادش فخرالمحققین نموده و او هم به خط شریف  افندی 

کتاب تحصیل  خود آنها را پاسخ داده است و من این سؤاالت و جواب ها را به خط هر دو تن، در آخر نسخۀ 

النجاةـ  یادشــدهـ  دیده ام و این ســؤال ها دلیل بر فضل و دانش ســؤال کننده است و به دنبال جواب ها، شیخ 
فخرالّدین به خط خود می نویسد: »به سید معظم و عالم زاهد ناصرالّدین ، حمزة بن حمزة بن محّمد علوى 

یاض العلماء و حیاض الفضالء، همان. 5. ر
6. فنخا، همان.

7. طبقات أعالم الشیعة، ج 5، ص  194.
8. طبقات أعالم الشیعة، ج 5، ص 121.

9. فنخا، همان.
10. به نظر می رســد ناصرالدین حمزه ســؤاالت خود را در کاغذی نوشــته و جای هر ســؤال را خالی گذاشــته تا اســتاد به تناســب به هر یک از پرسش ها 
ی  که به قلم فخرالمحققین طوالنی شده و ادامه اش در حاشیه نوشته شده است. و که برخی پاسخ ها  پاسخ دهند. از این جهت مشاهده می شود 
کتاب »تحصیل النجاة«  کتابی در زمینۀ اصول عقاید می کند و فخرالمحققین برای او  بعد از تحویل سواالت خود به فخر المحققین، درخواست 
گرانمایه جناب  یخ اتمام کتاب و اجازه نامۀ المســائل الناصریات در یک زمان اســت. )از راهنمایی های اســتاد  را تحریــر می کنــد. بــه این دلیل تار

یسه تشکر می کنم(. آقای دکتر رحیمی ر
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که می خواهد و دوســت  حســینی )ادام اهلل ایامه( اجازه دادم تا پاســخ ســؤاالت را از ســوى من براى هرکســی 

کتب محّمد بن  کرده اســت و  که خواهان این حقایق اند فتوا دهد و امضا  گروه مؤمنان  کند و به  دارد روایت 

یه صلوات اهلل علی مشرفها  یخ بیســت و هفت رجب ســال 736 هجرى در حضرت مقدسه غرو مطهر در تار

)نجف اشرف( حامدا مصلیا«.11 

که االن  کتاب تحصیل النجاة دیده اســت، همان المســائل الناصریات بوده اســت  آنچه افندی در انتهای 

به  صورت رســالۀ شــش برگی مستقل در کتابخانۀ ملک وجود دارد، اما انتهای نسخه کتاب تحصیل النجاة 

کرده و بیان داشته صاحب  یحانة االدب این نسخه را معرفی  خالی از این پرسش و پاسخ است. صاحب ر

یاض همین نســخه را دیده اســت،12 در حالی  که ذکر شــد، انتهای نســخه خالی از پرســش و پاســخ مذکور  ر
است.

کاغذ  که نســخۀ المســائل الناصریات جداشــده از تحصیــل النجاة باشــد منتفی اســت؛ زیرا  ایــن احتمــال 

کتابت شــده این دو نســخه باهم تفاوت دارند، مگر اینکه این دو نســخه در دو کاغذ مجزا کتابت شــده )چرا 

که بیان شد ناصرالدین حمزه سؤاالت خود را از پیش نوشته بود( و در زمانی خاص شخصی که هر دو نسخه 

یــاض این مجموعه را  را داشــته آنهــا را در یــک مجموعه قرار داده اســت. این  زمانی بوده اســت که صاحب ر

دیده است.13 در نسخۀ المسائل الناصریات نیز نوشته ای دال بر تملک »علی بن محمد بن الحسن بن زین 

ی بر هر دو نسخه تملک داشته است. که نشان می دهد و الدین« وجود دارد 

که در  کتاب را همان طور  که فخرالمحققین اصل  کرد این اســت  که می شــود در اینجا مطرح  مطلب دیگری 

مقدمۀ کتاب ذکر کرده برای ناصرالدین حمزه نوشــته اســت، ولی اصل کتاب را نگه  داشــته و دستور کتابت 

نسخه ای را به خواهرزادۀ خود غیاث الدین عبدالکریم داده است. نسخۀ کتابت شده به دست غیاث الدین 

گزارش و خبری در دست نیست. کنون در دست ماست، ولی از نسخۀ اصل هیچ  هم ا

در مورد این نسخه دو احتمال به نظر می رسد:

احتمال اول این اســت که نســخۀ اصل وجود نداشته است. فخرالمحققین به درخواست ناصرالدین حمزه 

ی دست نوشــته های خــود که شــاید ســیاهه ای از معــّرب »الفصول النصریــه« را هم در  ی از رو پاســخ داده و و

اختیار داشــته، دســت به تألیف تحصیل النجاة به  صورت نســخه ای مسوده زده است.14 در ادامه به دستور 

ی غیاث الدین عبدالکریم آن را به رشــتۀ تحریر درآورده اســت و در آخر آن را به ســمع و نظر فخرالمحققین  و

گرفتــه اســت. بــا اینکه در چندین جای نســخه نشــان بالغ وجــود دارد، ولی  ی تأییدیــه ای نیــز  رســانده و از و

شــماره گذاری های عناوین فصول در چندین مورد به اشــتباه نامگذاری شده است. این عدم دقت شاید به 

که در سه روز انجام  شده است. علت تسریع در مقابله بود 

احتمال دوم این است که نسخه اصل به دست مؤلف تألیف شده، ولی به دالیلی از دادن آن به درخواست کننده 

منصــرف شــده اســت. بدین  جهت به غیاث الدین عبدالکریم ســفارش کتابــت آن را داده و وی این کتاب را 

استنساخ کرده و در مدت زمان سه روز آن را مقابله نموده است. در آخر نیز فخرالمحققین هم آن را تأئید نموده 

است و هم اینکه اجازه نامه ای را در اول کتاب برای سیدنظام الدین حمزه صادر نموده است.

یاض العلماء، ج 2، ص 290. 11. ترجمۀ ر
یحانة االدب، ج 4، ص 308. 12. ر

کاغذ المسائل الناصریات دولت آبادی است. کاغذ تحصیل النجاة سمرقندی و  13. نوع 
کتــاب نشــان می دهد که فخــر المحققین در چندیــن مورد عینــًا از عبــارات الفصول النصیریــه که رکن الدیــن جرجانی آن  14. مــرور اجمالــی بــر ایــن 
کتــاب و همچنین بحث »هدایــة« در انتهای فصــل اول کاماًل برگرفتــه از الفصول  کــرده اســت بهــره برده اســت. مثاًل فصــل دوم از مقدمۀ  را معــرب 

االنصیریة است.
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كتاب متن 
کتاب همۀ مباحث  کرده اســت. فخرالمحققین در این  کتاب یک دوره عقاید شــیعه را بازگو  مؤلف در این 

ی در  اعتقــادی را بــه  صــورت خالصــه آورده و از آوردن اســتدالل های تفصیلــی اجتنــاب نموده اســت، اما و

بحــث امامــت به صورت تفصیلی وارد شــده و عــالوه بر اثبات امامــت امیرالمؤمنین)ع(، بــه اثبات هریک از 

ی را در این  کرده و نظرات و کتاب بارها از پدر خود عالمه حلی یاد  ی در این  ائمۀ دیگر نیز پرداخته است. و

کتاب نقل نموده است.

کتاب از یک مقدمه و پنج اصل تشکیل شده است. مقدمه خود دارای دو فصل است. فصل اول »فی النظر« 

که دارای چند مبحث است. مباحثی چون: تعریف نظر، تعریف علم، تقسیم بندی علم و ... . فصل  است 

دوم مشتمل بر پنج مبحث شامل مواد ثالث، حدوث و قدم، احکام اجسام، ابطال دور و تسلسل است.

مصنف بعد از ذکر مقدمات شروع به تبیین هر یک از اصول اعتقادی می پردازد.

األصل األول في التوحید
کاتب دارای بیست و دو فصل است، اما  که طبق شماره های نام گذاری شده توسط  اصل اول »فی التوحید« 

دقت در عناوین بحث تعداد آنها را به 23 فصل می رســاند؛ زیرا فصل ســوم که در مورد »علم« خداوند اســت 

که خود چند بحث دارد  به اشتباه و تکرار فصل دوم نامگزاری شده است. اصل توحید در آخر با یک خاتمه 

به اتمام می رسد.

تفصیل فصول این بخش )توحید( عبارت است از:

که برگرفته از فصول  الفصل األول: في إثبات الصانع )دو برهان ذکر می شود( به اضافه عنوانی به نام »هدایة« 

خواجه نصیرالدین است.

کــه دو دلیل برای معنای مورد  الفصــل الثانــی: فــي أّنه تعالی قادر )دارای دو بحث اســت: اول معنای قدرت 

نظر می آورد و بحث دوم در مورد عام بودن قدرت خداوند(.

الفصــل الثالــث: فــی أّنــه تعالی عالم )ایــن فصل نیز دارای دو بحث اســت: بحــث اول درمــورد اثبات علم و 

بحث دوم درمورد تعلق گرفتن علم خداند به هر معلومی(.

الفصل الثالث: في أّنه تعالی حّي.

الفصل الرابع: في أّنه تعالی مرید.

الفصــل الخامــس: فــي أّنه تعالی ســمیع بصیر )در این فصــل تنبیهی در مورد مدرک بودن خداوند بیان شــده 

است(.

م.
ّ
الفصل السادس: في أّنه تعالی متکل

الفصل السابع: في أّنه تعالی یخالف غیره من الماهیات لذاته.

الفصل الثامن: في أّنه تعالی غیر مرّکب.

الفصل التاســع: في أّنه تعالی واحد )در این فصل دو دلیل برای واحدبودن خداوند آورده می شــود. دلیل اول 

عقلی و دلیل دوم نقلی است(.

الفصل العاشر: في أّنه تعالی ال مثل له.

 في غیره.
ّ

الفصل الحادي عشر: في أّنه تعالی لیس متحّیز وال حال

ً للحوادث. ّ
الفصل الثاني عشر: في أّنه تعالی یستحیل أن یکون محال

الفصل الثالث عشر: في نفي االّتحاد المعقول.

الفصل الرابع عشر: في أّنه تعالی غنّي.
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ة واأللم عنه.
ّ

الفصل الخامس عشر: في نفي اللذ

الفصل السادس عشر: في أّنه تعالی غیر مرئي.

الفصــل الســابع عشــر: فــي أّنــه تعالــی لیــس بموصــوف 

باأللوان والطعوم والروائح.

الفصل الثامن عشر: أّن وجوده تعالی نفس حقیقته.

الفصل التاسع عشر: في أّنه تعالی باق

الفصل العشــرون: في أّن حقیقتــه تعالی ال یمکن العلم 

بها.

الفصل الحادي والعشرون: هذه الصفات الثبوتیة نفس 

ذاته.

الفصــل الثانــي والعشــرون: في أّنــه ال یکون واجبــًا بذاته 

وبغیره.

فصــل توحیــد بــا یــک خاتمــه بــه پایــان می رســد. ایــن 

خاتمــه مشــتمل بــر هفت مبحث بــه این ترتیب اســت: 

اول: بحــث درمــورد لفظ اهلل. دوم: معنــای جود و غنی و 

اینکه نیاز به اضافه نیست. سوم: توضیح درمود صفت 

ملــک. چهــارم: تــام و تمام بــودن ذات واجــب. پنجــم: 

حق بــودن خداونــد. ششــم: خیــر محض بــودن خداوند. 

یت خداوند. هفتم: توضیح درمورد صفت جبار

األصل الثانی في العدل
که با حروف  اصل دوم »في العدل« است. این اصل دارای نه فصل است. هر فصل دارای بخش هایی است 

ابجد شماره گذاری شده است.

کون الفعل حسنًا. الفصل االول: معنی 

الفصل الثانی: فی أنه تعالی ال یفعل القبیح وال یخل بالواجب.

الفصل الثالث: أنه تعالی یفعل لغرض.

یکره المعاصی. الفصل الرابع: في أنه تعالی یرید الطاعات و

الفصــل الخامــس: فــی أّنــا فاعلــون. ایــن فصــل دارای یک تنبیــه نیز می باشــد که بیــان می کند افعال انســان 

متصف به حسن و قبح عقلی می شود.

الفصل السادس: فی التکلیف )این فصل دارای سه بخش است: اول: تعریف تکلیف. دوم: تکلیف حسن 

است. سوم: وجوب تکلیف بر خداوند(.

الفصل السابع: فی اللطف )این فصل نیز دارای سه مبحث با عناوین تعریف لطف، وجوب لطف و اقسام 

لطف است(.

الفصل الثامن: فی األلم.

الفصل التاسع: فی األعواض.

االصل الثالث فی النبوة

اصل ســوم »فی النبوة« اســت. این اصل دارای ســه فصل اســت. فصل اول درباره تعریف نبی اســت. فصل 
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دوم در مــورد وجــوب عصمــت بــرای نبی بحث می کند. در این فصل در مورد معجزه نیز بحث شــده اســت. 

کــه عینًا عبارت فصــول خواجه نصیرالدین طوســی  فخــر المحققیــن در ایــن فصــل مقدمه ای را آورده اســت 

اســت. فصل ســوم اثبات نبوت خاصه است )عبارت های این قســمت نیز برگرفته از فصول خواجه است(. 

در بحــث از نبــوت خاصه، فخرالمحققین حدود بیســت معجزه بر نبوت پیامبر ذکــر می کند. مؤلف در انتها 

ئکه و دیگر انبیــا و در آخر بحث از  ســه تنبیــه را در موضوعاتــی چــون وجه اعجــاز قرآن، افضلیت انبیاء بــر مال

خاتمیت را ذکر می کند.

االصل الرابع فی االمامه
کــه مفصل ترین بخش کتاب را شــامل می شــود »فی االمامة« اســت. فصول اصلــی این بخش  اصــل چهــارم 

عبارتنــد از: تعریــف امامــت، وجــوب امامت، عصمت امــام، طریقه شــناخت امام و افضلیــت امام. مؤلف 

درمورد افضلیت امیرالمؤمنین )ع( شانزده دلیل از قرآن و سنت ذکر می کند.

خاتمه این اصل در مورد امامت دیگر ائمه است. فخرالمحققین برای هر یک از ائمه محل تولد، زمان تولد، 

ی  زمان شهادت، محل شهادت و دالیل امامت را بیان می کند. از جمله دالیل امامت ائمه معجزه است. و

یخ والدت  کــدام از ائمه چندین معجزه بیــان می کند. فخرالمحققین در این بخش عــالوه بر ذکر تار بــرای هــر 

ائمــه، بــه نصــوص امامت هر یک از ائمه پرداخته و در آخر بــرای اثبات امامت هر امام چندین معجزه را بیان 

ئکه و همچنین عصمت حضرت زهرا )ســالم اهلل  ی در آخر نیز دالیلی را برای افضلیت امام بر مال می کند. و

علیها( ذکر می کند.

االصل الخامس فی الوعد و الوعید

کوتاه است.  کتاب و شامل پانزده فصل  کمترین بخش های  که جزء  اصل پنجم »فی الوعد و الوعید« است 

کاتب دوازده فصل عنوان گذاری شــده اســت. عناوین این  کتاب به اشــتباه  ایــن بخــش همچون بخش اول 

اصــل این گونــه اســت: اول: فناء العالم. دوم: معاد جســمانی. ســوم: امکان خلق عالم دیگــر. چهارم: انقطاع 

تکلیــف. پنجــم: عــذاب قبر. ششــم: مخلوق بودن بهشــت وجهن. هفتــم: وجوب عوض بر خداوند. هشــتم: 

کبیره. یازدهم: توبه. دوازدهم:  ثواب و عقاب. نهم: انقطاع عذاب فاســق. دهم: جواز عفو خداوند بر مرتکب 

کفر و فسق. پانزدهم: امر به معروف و نهی از منکر. شفاعت. سیزدهم: تعریف ایمان. چهاردهم: تعریف 

این نسخه در آینده ای نه چندان دور به دست راقم سطور تحقیق و تصحیح خواهد شد..
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