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 ِبسِم اهلل الرَّْحَمن الرَّحيم

ى اهلل عليك سيدي يا بقية اهلل
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ل
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 .بنائي بناتي سالمٌ عليكم مجيعاًإخوتي أخواتي أ

 التنزيلِ والتأويل ملفُّ

 م31/3/2013  احللقة الثالثة

ّكالميمّالكالُمّيفّاحللقتنيّاملاضيتنيّوأهمُّّمطلٍبّحتدثُتّعنهّفيماّتقدّ تقدّ  هوّاملرادّمنّالتنزيِلّّأنّ ّ،مّمن

ّمرتبةّالتأويلّبدأتّبشكٍلّرمسيّ ّ،املرادّمنّالتأويلّمرحلة ّأخرىّوأنّ ّ،مرحلةّ  منذّّواضحٍّّوبشكٍلّشرعيّ ّوأنَّ
ّالغدير ّمنظومةّ ّ،بيعة ّالنبّ ّ،متكاملةّالتنزيُل ّزمان ّيف ّالديُن ّهو ّالتنزيُل ّأخرى ّوآلهصلّ ّبعبارٍة ّعليه ّاهلل ّ،ى

ّ ّالعقيدُة ّهو ّالنبويّ التنزيُل ّالفهم ّأفق ّيف ّالقرآن ّواألخالُقّّوهو ّوالشريعُة ّاألحكاُم ّوهو ّاملرحلة ّتلكم يف
ّكلّاألجزاءّوكلّاألحناءّاليتّتُّ هّيفّولكنّ ّ،التأويلكذاكّهوّوّ،جتاهاتهِّإلّالدينّبكلّكّ شّ والسلوُكّوالفكرّإىل

ّلّالتأويلّيتكاملّشيئاًّفشيئاً.مٍةّوالّزامرحلٍةّمتقدّ 

قّالتعمّ ّ،قنيّيفّآخرّالزماننزلتّللمتعمّ إمامناّالسجادّصلواتّاهللّوسالمهّعليهّبأنّسورةّالتوحيدّأُّّأملّيقلّ 

تتكاملّشيئاًّّ،اهللّوسالمهّعليهّبظهورّإمامّزمانناّصلواتّمّشيئاًّفشيئاًّوالّتتكاملّهذهّاملرتبةّإال ّيعينّالتقدّ 
ّوأضعافّ بتكاملّالعقولّوالقلوبّحىتّيُظهرّمنّالعلومّومنّاملعارِفّومنّاحلقائِقّأضعافّوأضعاف  فشيئاًّ

ّمنّالكالِمّيفّاحللقتنيّاملاضيتنيّووعدتكمّيفّّ،ماّظهرّمنذّأنزلّاهللّآدمّإىلّاألرض ّماّمرَّ هذهّخالصُة
ّتطبيقيّ احللقةّالسابقةّأنّتكونّحلقتناّ ّ.فيهّالشهادةّالثالثةّأخذتُّّ،الثالثةّمثال 
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(ّ ّحلقتنا ّالتأويلالشهادة الثالثة بني التنزيل والتأويلعنوان ّمرحلة ّوبني ّالتنزيل ّمرحلة ّبني ّأي )،ّ
ّّ،الشهادةّالثالثةّعنوان ّمهم ّووسيع ّجداًّيفّمضامنيّالكتابّوالعرتةّيفّمستوىّالتأويل إذاًّاحلديُثّعنّعلي 

ّومهماّاقرتبناّفإنّ وحنُنّم نتهاناّصلواتّاهللّوعلي ّمُّّناُمبتداعلي ّّ،اّنطوُفّحولّعليّ هماّابتعدناّنعودّإىلّعلي 
ّ.وسالمهّعليه

ّأذكُرّسيّ ّ:أشرُيّإليهاّأول نقطة   ّكثريةحني  منّهذهّاألشياءّاليتّتتبادرّّ،دّاألوصياءّتتبادُرّإىلّالذهِنّأشياُء

ّصلواتّاهللّوسالمهّعليهّاتُّإىلّالذهنّهوّعمليّ  فرتةّالتنزيلّّاتّمستمرة ّمنذُّهذهّالعمليّ ّ،طمِرّذكرّعلي 

أمثلة ّوالّأريدّاإلطالةّيفّهذهّّ،بشكٍلّرمسيّ ّبدأّالتأويلُّّمنذُّّ،بيعةّالغديرًّةّمنذُّولكنهاّصارتّواضحًةّوجليّ 

ّ:ةالقضيّ 

ّالقومّفإنّ ّ،هذاّهوّصحيحّالبخاري ّأذكُرّأحاديث  ّكماّحني  عتمادّعليهاّوالّأنتفعّمنهاّتعرفونّالّأريُدّاإلين

ّعقائديّ  ّيفّتشكيلّمضموٍن ّمطلقاًّّالّأعتمدُّّ،وحىتّتأرخييّ ّأوّفكريّ ّأبدًا ّهباّّ،عليها والّأريدّأنّأحتجَّ
ّالباحثِّّ،عليهم ّكشأن ّهو ّاحملققِّّّ،وإمنا ّالطبيبّّ،كشأن ّاملختربيةّّ،كشأن ّالعلوم ّيف ّاملتخصِص ّ،كشأن

يستعملونهّيفّتسميدّّالنجاساِتّوحىتّالغائطّالبشريّ نّيفّبعضّاألحيانّقدّيستعملونّالزارعونّوالفالحّو
امليكروباتّإىلّهذهّاألطعمةّبسببّتلكمّّوويفّبعضّاألحيانّتنتقلّبيوضّالديدانّالفايروساتّاملزروعاتّ

ّاملرضّهناّألجلّأنّيّفيأيتّالباحثّ،بّلهّاألمراضاألمسدةّوماّحتتويهّوتنتقُلّإىلّاإلنسانّفتسبّ  عاجلّهذا

وردّهذهّالنصوصّفالّمنّبابّحنيّأُّّ،الذيّجاءتّمنهّهذهّامليكروباتّلدراستهايذهبّإىلّاملوطنّاألصليّ 
إمناّهوّالبحُثّيفّتلكمّّ،حتجاجّهباّعلىّالقوموالّحىتّمنّبابّاإلعتمادّعليهاّوالّمنّبابّوثاقتهاّاإل

ّ.الفايروساتّاليتّخنرتناّوخنرتّالواقعّالفكريّالشيعي

يفّّ،هجري1425ّّ،ميالدي2004ّّ:عةّدارّصادرّبريوتّالطبعةّاألوىلّسنةهذاّهوّصحيحّالبخاريّطب
ّواألربعني ّالتاسعة ّواحلجارةّ،الصفحة ّواخلشب ّوالقدح ّيفّاملخضب ّوالوضوء ّاملرقّ ّ،بابّالغسل مّاحلديث

ّ_ّل النبيّ ق  لما ث    بن عتبة أن عائشة قالتقال أخبرني عبيد اهلل بن عبد اهلل :بسندِهّعنّالزهريّ ّ،198
ستأذن أزواجه في إبه وجعه  واشتدّ  ل مَّا ث  ق ل النبيّ ّهناّالصالةّالبرتاءّ_ّأناّأقولّوإال ّ،ىّاهللّعليهّوآلهصلّ 
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ّكانّذلكّولكنض في بيتي أن يمرَّ  ّما ّهيّتقولّواحلقيقة له  نَّ فأذ  معّاحلديثّ_ّّ_ّيفّبيتّعائشة
فخرج _ّ_ّإىلّآخرّاحلديثّّاس  ورجل  آخررجاله في األرض بين عبّ  بين رجلين تخطّ  فخرج النبيّ 

_ّّالنبّ ّ_ّيعينّالعباسّعمّ اس  رجاله في األرض بين عبّ  بين رجلين تخطّ _ّصلىّاهللّعليهّوآلهّ_ّّذالنبي
ّذكرتّإ_ّورجل  آخر ّّقال عبيد اهللمسهّ_ّما قال عبيد اهلل بنّعتبةّ_ّإبنّعبدّاهللّ_ّعبيدّاهللّهذا

_ّلكنّعائشةّتريدّّقال هو علي   ،ن الرجل اآلخر ؟ قلت الفقال أتدري م  اس بن عبّ  عبد اهلل فأخبرت  
ّكتابّالبخاريّأنّّ،198حديثّّ،هذاّاحلديثّموجودّيفّالبخاريّ،أنّتطمرّذكره وملنّالّيعرفّطبيعة

ّكثرية ّمواطن ّيف ّاحلديث ّنفس ّيورد ّتكرّ ّ،البخاري ّاحلديث ّهذا ّالطبعة ّهذه ّيفحبسب ّرقمّر ّالبخاري
ّ،3099ّ،2588ّ،716ّ،713ّ،712ّ،687ّ،683ّ،679ّ،664،665ّ،198ّ:احلديث

ّكتابّالبخاريثالثّعشرّمرّ ّ،3384،4442 ّصلواتّاهللّّ،ةّهذاّاحلديثّوردّيف عائشةّتطمرّذكرّعلي 
ّ.وسالمهّعليه

ّنذهبّإىلّتأريخّالطربيّ  ّالقومّّهوّأهمّ ّصحيحّالبخاريّ ّ،إذا تأريخّّ"وتأريخّالطربيّ ّ،كتبّاحلديثّعند
بنّجريرّالطربيّوهذاّهوّاجلزءّاألولّبتحقيقّنوافّدّحملمّ ّ،كتبّالتأريخّعندّالقومّّهوّأهمّ ّ"األمِمّوامللوك

ّبريوتاجلرّ  ّصادر ّدار ّسنةّ،اح ّاألوىل ّسنة2003ّالطبعة ّالثانية ّوالطبعة يفّّ،ميالدي2005ّّ:ميالدي
بينّهاشمّحنيّنزلتّىّاهللّعليهّوآلهّلقومهّصلّ ّأقامهاّالنبّ ُثّعنّوليمةّالدارّاليتّوهوّيتحدّ 333ّّ:صفحة

333ّّ:هذاّيفّصفحةّ،وآلهّىّاهللّعليهموطنّالشاهدّإىلّأنّقالّصلّ ّ} وَأَنْذِر عَشِريَتَكَ األَقْرَبِني {اآليةّ

ى كم يؤازرني على هذا األمر علفأيّ طبعةّدارّصادرّبريوتّ_ّّاجلزءّاألولّبنّجريرّالطربياملؤلفّحممدّ
اهلل أكون  أنا يا نبيّ  وقال فأحجم القوم وقام أمير المؤمنين:قال ،ي وخليفتي فيكمأن يكون أخي ووصيّ 

ي وخليفتي فيكم فاسمعوا له إنَّ هذا أخي ووصيّ  :فأخذ برقبتي ثم قال_ّعلىّهذاّاألمرّ_ّّوزيرك عليه
_ّالكالمّّبنك وتطيعقال فقام القوم يضحكون ويقولون ألبي طالب قد أمرك أن تسمع إل ،وأطيعوا

ّ.ي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعواإنَّ هذا أخي ووصيّ  واضحّ_



 1 ج (  الشهادة الثالثة بين التنزيل والتأويل 3لقة ) الح                                            ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي

- 4 - 
 

ّالطربيّ  ّاملنفس ّاحملرِّّهذا ّالطربيّ ّ،فد لِّس ّبتفسري ّاملعروف ّالبيان ّجامُع ّتفسريُه ّهو ّأشهرّّهذا ّمن وهو
ضبطّوتعليقّحممودّّ،هذهّالطبعةّهيّطبعةّدارّإحياءّالرتاثّالعريب،سريهمّوهذاّهوّاجلزءّالتاسعّعشرتفا

،ّالعشرينوهذاّاجلزءّيشتملّعلىّاجلزءّالتاسعّعشرّوعلىّاجلزءّّ،عاشورّالطبعةّاألوىلّشاكرّتصحيحّعليّ 

كم فأيّ _يذكرّالقصةّالطربيّ ذِر عَشِريَتَكَ األَقْرَبِني {} وَأَن:يفّذيلّاآلية141ّيفّاجلزءّالتاسعّعشرّصفحةّ

_وكذاّوكذاّهوّنفسّالكالمّهناّذكرهّيفّتأرخيهّّوكذا وكذا يؤازرني على هذا األمر على أن يكون أخي
ّي وخليفتي فيكم على أن يكون أخي ووصيّ _ ّوكذا ّوكذا ّالكالمّووضعّحمله قام أمير __ّحذفّهذا

 كذا وكذاإنَّ هذا أخي و  :ثم قال_ّ_ّنفسّالنصّ ّاهلل أكون وزيرك فأخذ برقبتي المؤمنين أنا يا نبيّ 
املضمونّالذيّذكرهّالنصّيفّتأرخيهّ_ّّ،إنّهذاّأخيّوكذاّوكذاّ،فامسعواّلهّوأطيعوا_ّفاسمعوا له وأطيعوا 
ّ_  ي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعواإنَّ هذا أخي ووصيّ  ّلذكرّعلي  احلذفّواضحّوالطمرّواضحّ

ّ.وإمناّجئتّهبذاّمثاالًّّ،صلواتّاهللّوسالمهّعليه

واألخريّويفّالتسليمّويفّسائرّاملواطنّّدّالوسطيّ قامةّويفّالتشهّ اإلىلّالشهادةّالثالثةّيفّاألذانّّوحنيّنأيتّإ
ّيُّّ،واملواردّاألخرى ّكتابًا ّكتبّاملخالفنيّجندّأن ّالكتابّمن ليسّّوقالّلهّ)ّالسالفةّيفّأمرّاخلالفةّ(ّهذا

ّاآلن ّعنهّ،موجودًا ّنقلوا ّالذين ّعن ّنقل ّمن ّوهناك ّعنه ّنقل ّمن ّعلمائنا ّمن ّهناك واخلرباءُّّ،ولكن

ّالظاهريّ  ّاملكتبة ّيف ّخمطوطة ّنسخة ّمنه ّالكتاب ّيقولونّبأنّهذا ّولكنّالّباملخطوطات ّدمشق ّيفّمدينة ة

ّكتابّ)ّالسالفةّيفّأمرّاخلالفةّ(ّلعبدّاهللّاملراغيّاملصريّّ،موجودةّإىلّيومناّهذاّأوّالّأدريّأهيّ  وهوّيف
علىّماّأنكرواّهذهّاحلقائقّمثلّخالفونّينكرونّذلكقطعًاّاملّ،منّعلماءّاملخالفنيّيفّالقرنّالسابعّاهلجري

ّكماّطمرتّ ّذكرّسريةّعائشة ّكماّطمرّذكرّعليّ ّوعلي  هناكّروايتانّ،ةّواضحةالقضيّ ّ،علىّسريةّالطربي

ّالفارسيّ  ّسلمان ّأن ّاحملمديّ ّ،رواية ّيؤذّ ّسلمان ّكان ّويُّحينما ّن ّكان ّأذانِهّقيم، ّيف ّالثالثة ّالشهادة يذكر
عند رسول  واحتجَّ من احتجّ يفّاألذانّواإلقامةّ_ّّ_ّفيهماّأيّ ّذكر فيهما ان الفارسيّ أن سلموإقامتهّ_ّ

يفّاحللقتنيّّحتدثتُّّ،_ّهذاّالذيّمسعتموهّمنّسلمانّاهلل فقال صلى اهلل عليه وآله وسلم سمعتم خيرا  

دّأمثالّسلمانّوأيبّذرّومهّ ّجمموعةًّّيفّزمانّوجودهّيفّاملدينةّفأعدّ ّاملاضيتنيّبأنّمرحلةّالتأويلّبدأهاّالنبّ 
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ّكماّيفّروايةّالسالفةّيفّأمرّاخلالفةّويبدوّأنّ ّ،ةّبشكٍلّعامّإىلّأنّجاءتّبيعةّالغديرلألمّ  ّكانّيُعِلُن ّأباّذر
ّاملصري ّاملراغي ّاهلل ّّأنّ _ّالكتابّاملخالفّلعبد ّالثالثة ّكانّيعلنّالشهادة ّذر ّبيعةّأبا ّبعد ّأذانِه ّيف أيضًا

ّالثالثةّيفّّهعندّرسولّاهللّصلىّاهللّعليهّوآلهّعلىّفعلّأيبّذرّأنّ ّالغديرّوجاءّمنّاعرتض يعلنّالشهادة
مواله فعلي  مواله فمن ينكث   من كنت   نسيتم قولي في غدير خمّ أو   :قال ماذاّقالّرسولّاهللّ؟ّ،األذان

ّكتبّالقومّوإىلّّوالكتابّطُمرّولوّأردتّ ّ_ّهذهّالرواياتّطُمرتّفإنما ينكث  على نفسه أنّترجعّإىل
ّكتبهم ّوالّّالّوجدتّ ّ،فهارس ّإنّ ّ،أثرمنّذلكّالّعينًا فرتياتّالرافضةّوالّذلكّمنّمُّّولوّسألتهمّلقالوا
العراقيّيفّّعروفّالشيخّعبدّالنبّ املهناكّجمموعةّمنّعلمائناّذكرواّهذاّاملطلبّمنهمّالفقيهّّ،شأنّلناّهبم

ّإىلّهاتنيّالروايتني ّاملوضوعّأشار ّحولّهذا ّتقريراتّأحباثه ّاخلارجّويف ّعنّّ،حبثه ّالكالم ّهذا ّنقل وأيضًا

ّكتابمرجعّالطائفةّالشيخّحممدّطهّجنفّوكذلكّالسيّ  )ّالفقهّ(ّيفّموسوعتِهّالفقهّذكرّّهدّحممدّالشريازيّيف
قنيّومجع ّمنّاحملقّ لكّأيضاًّيفّرسالتهّحولّالشهادةّالثالثةّقّرضاّأستاذيّذكرّذوالشيخّاحملقّ ،هاتنيّالروايتني

ّكتايبّّ،والباحثني الطبعةّالسابعةّذكرتّذلكّيفّيفّّالشهادة الثالثة المقدسةمجعُتّطائفًةّمنّأمسائهمّيف
ّ.عّكلّالتفاصيلالّأجدّوقتاًّلتتبّ ّ،وماّبعدها410ّّصفحة

ّكتابّ) منّالّحيضرُهّالفقيهّ(ّلشيخناّالصدوقّرضوانّّعلىّنفسّهذاّالنسقّشيء ّغريبّحنيّأذهبّإىل
ّأحدّالكتبّاألربعة ّفيهاّّ،اهللّتعاىلّعليه ّروايًة ّبعدّأنّيورد ّاألولّيفّبابّاألذانّواإلقامة ّهوّاجلزء هذا

ضة لعنهم هذا هو األذان الصحيح ال ي زاد  فيه وال ي نقص منه والمفوّ :قّيقولفصولّاألذانّواإلقامةّيعلّ 
م  ح مٌَّد وآل م  ح مَّد خير البرية مرتين  وفي بعض رواياتهم بعد  :أخبارا  وزادوا في األذاناهلل قد وضعوا 

أشهد أن م  ح مَّدا  رسول اهلل أشهد  أنَّ ع ليَّا  وليُّ اهلل مرتين ومنهم من روى بدل ذلك أشهد  أنَّ عليَّا  أمير 
عتقادُهّإ،هوّهكذاّيعتقدّ،ضةاّرواياتّوضعهاّاملفوّ هوّقالّبأهنّ،وملّيوردّالروايات_  المؤمنين حقَّا  مرتين

ّكتابّالفقيهّباعتبارّقدّجندّلهّحجّ ،هّملّيوردهاالغريبّأنّ ّ،أنّهذهّالرواياتّضعيفةّيعينّيفّنظرهّ،هذا ًةّيف

ّكتبِهّةّفيماّبينهّوبنيّاهللّولكنّيفّبقيّ ّماّهوّحجّ هّأخذّعلىّنفسِهّعهداًّأنّالّيوردّيفّهذاّالكتابّإال ّأنّ  ة
ّالرواياتّ ّملّيوردّهذه ّكثريةّمنّالرواياتّومنّاألحاديثّملاذا ملّيوردّهذهّ؟ّالشيخّالصدوقّمجعّأصنافًا

ّذكرّ  ّاليت ّبأنّ الروايات ّاألذانّوت ّأجزاء ّمن ّأه ّاألذان ّفصول ّولّ من ّعليًَّا ّأن ّيّوّ،اهللّشهد ّمل ّهذهّملاذا رد
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فقطّأشارواّّ،ثيّالشيعةّملّيوردواّهذهّالرواياتحمدّ مجيعّّوأغربّمنّذلكّأنّ ّ!الرواياتّفقطّأشارّإليهاّ؟
ويفّعلمّّ،هّوصفهاّبالشذوذقالّبأنّهذهّالرواياتّصحيحةّلكنّ ّوتهاّعرتفّبصحّ إإليهاّمعّأنّالعديدّمنهمّ
األحاديثّاليتّتوصفّبالشذوذّهيّأحاديثّصحيحةّولكنّألنّاألصحابّملّ،الدرايةّويفّعلمّاحلديث

ّيصفّو ّهبا ّبالشذوذهنيعملوا ّأنّ ّ،ا ّّوالغريب ّالتعريف ّأنّ هذا ّاملخالفني ّوعند ّالشيعة ّعند ّمنّّموجود  املراد
ّالثقاةذّ األحاديثّالشا ّفتُّةّهيّاألحاديثّاليتّرواها ّإذّقدّيتصوّ ىّأحاديثّشاذّ سمّ ولكنّملّيُعملّهبا رّة

ّموثوقّهّملّيأتِّبأنّ ّحديثّشاذّ البعضّحنيّيسمعّ ّأردّ ّ،منّطريٍق ّأنا ّهنا ّكالمهمّوإوطبعًا ينّالّّفإنّ ال ّد
ضحّذاكّجاءناّمنّاملخالفنيّألهلّالبيتّوستتّ ّكلّ ّّ،أعتقدّالّبعلمّالرجالّوالّبعلمّالدرايةّوالّبعلمّاحلديث

ّنّيقول.دّماّيقولهّمّ ينّأردّ لكنّ ّ،هذهّاحلقيقةّيفّاحللقاتّالقادمة

طُمرتّهذهّالروايات ّكانّهناكّمنّعذٍرّللشيخّالصدوقّّ،أيضاًّ أنّالّيذكرّهذهّالرواياتّألهناِّلماذاّ؟ّإذا
ّ ّالكتابّباعتبارّأنّ ضعيفةّيفّنظرِه ّيفّهذا ّيفّنظرِه ّالكتابّمثلّّوهوّالّيريدّأنّيُثبتّروايًةّضعيفًة هذا

ّكتبِهّملّيُّيفّبقيّ ّ،()منّالّحيضرهّالفقيهرسالةّعمليةّ ةُّوالّمنّبعيدّوبقيّ ّرّإىلّهذهّالرواياتّالّمنّقريبشِّة
اّالبعضّماّربّ ّ،اّقدّوردتّيفّاألصولّاألربعمئةةّهذهّالرواياتّوبأهنّ حونّبصحّ مّيصرّ معّأهنعلمائناّأيضًاّ

أينّذهبتّهذهّالرواياتّ؟ّّ!أينّذهبواّهباّ؟الذينّعثرواّعليهاّّ:السؤالّهناّماّعثرّعليهاّولكنّ ّهذكرهاّألنّ 
ّوآلُّمـح مَّدّخريّالربيةّ:بأنهّمنّأجزاءّاألذانّهناكّرواياتّتقولّ،الكالمّواضحّو وهناكّرواياتّّ،ُمـح مَّد 

ّعليًَّاّولُّّاهلل:تقولّبأنهّمنّأجزاءّاألذان ّعليًَّاّأمريّاملؤمننيّ،أشهدّأنَّ ّ،يعينّرواياتّعديدةّ،ّحقاًّأشهُدّأنَّ
ّمنّاألخبار ّأيّ ّ،جمموعة ّهلا ّيبقى ّومل ّطُمرت ّعمليّ ّملاذا ّتالحظون ّ؟ ّموجودةأثر ّالطمر ّهّ،ة ّ،ناموجودة

ّهناّالّحنُّهاتّختتلفّهذهّقضيّ النواياّختتلفّالتوجّ ّ،موجودةّهناك ّوالّاكمّةّأخرىّحنُن حنكمّعلىّالنوايا
ّوالّأثرّهلاّيفّكتبّاحلديث؟ّملاذاّطُمرتّهذهّالرواياتّ،علمائناّوإمناّحقائقّأعرضهاّبنيّأيديكمّوتساؤالت

ّكالمّالشيخّالصدوقّّّ،تهاّفألغوهاعدمّصحّ ّدّالعلماءّمنتأكّ ّرواياتّ قدّيقولّقائلّبأنّهذهّالرواياتّ أواًل
ّبه ّخاص  ّواستنتاج  ّبأنّ ّ،كالم  ّيعتقد ّمِّّهو ّالروايات ّوّ هذه ّالغُّضّ ن ّواملفوّ ع ّرأيهّ،ضةالة ّحيتملّ،هذا ورأيه

ّوحيتملّاخلطأ ّوارد،فالصواب ّأنّ ّ،احتمالّاخلطأ ّباعتبار ّالفقيه ّكتاب ّيف ّكتابّملّيوردها ّهو كتابّالفقيه

ّكتابّفُّّ،للعملّعمليّ  ّ!ّةّالكتبّماذاّ؟ولكنّيفّبقيّ ّ،يفّذلكّلهّاحلقّ ّ،رسالةّعمليةّوتياّهو
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 :ثوا عن هذه الروايات أذكر نماذج من كلماتهممن علمائنا الذين تحدّ 

ّاجمللسيّ ّ:مثالًّ (ّ)ّ ّاجمللسيّ الاألول ّتقي ّحممد ّالبحارّشيخ ّصاحب ّشرحّّ،والد ّالفقيه ّلكتاب ّشرحِه يف
ّكالمّالشيخّالصدوقّخبصوصّلّ وهوّيع245ّّ:معروفّ)ّروضةّاملتقنيّ(ّيفّاجلزءّالثاينّصفحة هذهّقّعلى

_ّيعينّبزيادةّّاألخبار بزيادة هذه الكلمات والظاهر  أنّ شيخّحممدّتقيّاجمللسيّ_ّالماذاّيقولّّ،األخبار
 األخبار بزيادة هذه الكلمات والظاهر  أنّ انّومنّاإلقامةّ_ّبأنّالشهادةّالثالثةّمنّاألذّ:هذهّالكلمات

ّّأيضا  كانت في األصول ّاألربعمئة ّاألصول ّيف ّيعين _ّ وكانت صحيحة  أيضا  كما يظهر  ذلك من _
هم فإنّ  رحمهم اهلللّ_ّ_ّالشهيدّاألوّ ّوالشهيديّ_ّمةّاحللّ _ّالعال ّمة والعاّل _ّّيقّاحللّ _ّاحملقّ قالمحقّ 

ّكماّيقولّالشيخّحممدّتقيّاجمللسيّ ّّوالشاذّ ّ،ماّهوّ_ّوالشاذّ ّإلى الشذوذ_نسبواّهذهّاألخبارّ_ّّنسبوها
عندّالشيعةّوعندّّ،عندّعلماءّاحلديث_ّوهذاّهوّتعريفّالشاذّ ّوالشاذ  ما يكون صحيحا  غير مشهور_ّ

وما75ّّّ:منّصفحةّسةالمقدّ كتاب الشهادة الثالثة أيضًاّيفّّالقولّيفّتعريفّالشاذّ ّلتُّوقدّفصّ ّ،السنة
ّكتبّاملخالفنيّّ،ميكنكمّأنّتراجعواّتعريفّالشاذّ ّ،بعدهاّ ّكتبّاملعاصرينومن ّكتبّالقدماءّومن نقلتُهّمن

ّصحيحّ ّالشاذّ ّ،أيضاًّ ّحديث  ّبهموثوقّ ّّوهو ّالعمل ّتُرك ّالطوسيّّ،ولكن ّالشيخ ّوغري ّالطوسي ّالشيخ وهنا
ّاألخبارّبالشذوذ ّهذه ّأيّأهنّ ،وصفوا ّصحيحة ّاألخبارّ؟ّهذهّّ،ولكنّتُركّالعملّهباا لكنّأينّهيّهذه

ّعابرّعنها.األخبارّليستّموجودًةّيفّكتبّاحلديثّجمرّ  ّدّحديث 

ّالطمرّأالّيُّّ!لماذا ط مرت هذه األخبار ؟ ّ؟أالّيشابهّهذا ّعلينا ّالذيّمرَّ ّلنفسّالطمر ّالطمر شابهّهذا
ّكتابّالسالفةّيفّأمرّاخلالفة؟لنفسّ ّصلواتّاهللّوسالمهّعليهّ؟ّرملاذاّهذاّالطمّطمر هذاّالطمرّالّلعلي 

ّوأناّهناّالّأسيءُّّ،يؤثُرّيفّذكرّعليّ  ّملنّحياولّأنّيطمرّذكرّعلي  ّالطمرّهوّيفّاحلقيقةّطمر  الظنّّهذا
الظنّباملنهجّّأناّأسيءُّّ،أبداًّّ،بنواياهمّالظنّ ّالّأسيءُّّ،باملنهجّالظنّ ّبأحٍدّمنّعلماءّالشيعةّأبداًّإمناّأسيءُّ

الظنّهبذاّّأسيءُّّ،معّحديثّأهلّالبيتّصلواتّاهللّوسالمهّعليهمّأمجعنيبالطريقةّاليتّيتعاملونّهباّّ،بعاملتّ 
ّعنّأهلّالبيت ّومنحرف  ّبعيد  ّمنهج  ّبأنه ّباإلّ،املنهجّوأصفُه ّكالميّبأنينّأصُفّالعلماء ّ،حنرافالّيُفهم

ّكالميّألنّ  ّالكثريّمنّعلماءّّ،ُثّعنّاملنهجأحتدّ ّأناّ،أبعادّوأبعادينّأعلمّسُيعطى ّيتعاملّفيه هناكّمنهج 
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ضحّالصورةّوستتّ ّ،الشيعةّيفّتضعيفّوتقطيعّوإبعادّحديثّأهلّالبيتّصلواتّاهللّوسالمهّعليهمّأمجعني
ّ.أكثرّفأكثر

ّنريدّأنّنسلّ  ّالثالثةحينما ّالشيعةّمنّالشهادة ّإليهأوّ ّ،طّالضوءّعلىّموقفّعلماء ّننظر ّهيّ:لّشيء ّما
يفّّ،دّموقفهمهذهّاملعطياتّيتحدّ ّمعطياهتمّ؟ّهناكّمجلةّمنّاملعطياتّمتوفرةّعندّعلماءّالشيعةّوعلىّضوءِّ

هناكّجمموعةّّ،البدايةّلنلقيّنظرةّسريعةّعلىّآراءّعلماءّالشيعةّيفّقضيةّالشهادةّالثالثةّيفّاألذانّواإلقامة

ّ:الثةّيفّاألذانّواإلقامةعلىّذكرّالشهادةّالثّدواّالنكريّ منّعلماءّالشيعةّممنّشدّ 

ّكالمهّيفّكتابِهّ)ّالفقيهّ( ّ.منهمّالشيخّالصدوقّومرَّ

ّبالواليةّمنّأصولّاإلميانّوليستّمنّفصولّ ومنهمّأيضاًّالشيخّالطوسيّوكلمتُهّمشهورةّبأنّالشهادةّلعلي 
ّ.األذان

هذاّهوّاجلزءّ،فريقمنّهذاّالّهوّأيضاًّةّالشيخّأمحدّاإلحسائيّالذيّتنتميّإليهّاملدرسةّالشيخيّ ّوالغريُبّأن
حسائيّرضوانّاهللّتعاىلّجمموعةّمؤلفاتّالشيخّاإلالسابعّمنّ)جوامعّالكلم(ّوهوّاجلزءّالسابعّعشرّمنّ

ّالكويت ّاإلحقاقيّيف ّمؤسسة ّطباعة ّالرسالةّعليه، ّ)خمتصر ّالكلم ّمنّجوامع ّالسابع ّاجلزء ّيبدأ ّأولّما ،

ا بعد فيقول العبد المسكين أحمد أمّ :،ّالشيخّاإلحسائيّيقول7ّصفحةالةّ(ّةّيفّفقهّالصالةّاليوميّ احليدريّ 
ّكتبّرسالًةّعمليّ بن زين الدين اإلحسائي  ةّيفّفقهّهاّخمتصرّالرسالةّاحليدريّ ةّومس ا_ّإىلّأنّيقولّبأنهّقد

به البلوى في فقه الصالة اليومية  ا يعمّ ف له رسالة  تحصل بها الكفاية ممّ أن أؤلّ :ّيقولّ،الصالةّاليومي ة
ا ينبغي اإلتيان  بِه على وما سنح من مندوبات ذلك ممّ وشروطها ومقدماتها وفقه باقي الصلوات الواجبة 

ّ._ّإىلّآخرّالكالمّيعينّرسالةّعمليةدليلدة  عن السبيل الفتوى مجرّ 

م  ح مٌَّد وآل  أنَّ عليَّا  وليُّ اهلل و ل أشهد  ا قو وأمّ :منّخمتصرّالرسالةّاحليدريةّيقول277ّو276ّّّ:يفّصفحة
يعينّإمناّهوّبدعةّّوليس من فصول األذان وإن كان حّقا  _ة في األذان فال ي عمل  عليهم  ح مَّد خير البريّ 
ّالّجيوزّالعملّهب ّكالمّالشيخّالطوسيّبأنّ بالرغمّمنّأنهّحق  ّكماّهو بالواليةّمنّالشهادةّلعليّ ّيفّمضمونه
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_ّيعينّالشيخّضةإنه من موضوعات المفوّ :بل قال ابن بابويهوليستّمنّفصولّاألذانّ_أصولّاإلميانّ
ّكتابّبنّبابويهّالقمّ ّدّبنّعليّ حممّ ّوهوّالصدوق الكالمّواضحّوصريحّللشيخّاإلحسائيّيفّالفقيه.ّيّيف

ّ.رفضِهّللشهادةّالثالثةّيفّاألذانّواإلقامة

ونّيفّةّيصلّ دّاخلالصيّوالّزالّأتباعُهّيفّالكاظميّ الشيخّحممّ وهوّرةّمّيفّعصرناّيفّالفرتةّاملتأخّ نّهُّوهناكّممّ 

ّالكاظميّ  ّللحضرة ّالاملسجدّاملعروفّباملسجدّالصفويّاجملاور ّإىلّاآلنّيرفعونّأّ،شريفةة ذاهنمّمنّالّزالوا
ّ.دونّذكرّالشهادةّالثالثة

يّإىلّالشهادةّالثالثةّيفّاإلقامةّيؤدّ دّحسنيّفضلّاهللّالذيّيُفيتّبأنّذكرّويلتحقّهبذاّالركبّالسيدّحممّ 
ّ!طالنّالصالةِّلم اّيفّذلكّمنّمفسدةبُّ

ّ،هلذاّاملوضوعّالّسلباًّوالّإجياباًّضواّجمموعة ّمنّعلماءّالشيعةّملّيتعرّ أيضاًّيفّإيرانّويفّمناطقّأخرىّوهناكّ
ّ ّالشيخّاملفيد ّالشيعةّوأمثال ّمنّعلماء ّغفرية ّوجمموعة ّاملرتضى ّوقدالسيد ّكتايبّلتّفصّ ّ. ّيف ّالكالم هذا

ّ.للهجرة1413ّسنةيفّطُبعّّالذي(ّ)الشهادةّالثالثةّاملقدسة

ّجائزّوالّبأسّبهوصفواّذكرّالشهادةّالثالثةّيفّاألذانّواإلهناكّجمموعة ّأخرىّ ّ.قامةّبأنهّأمر 

الشيخّّو،اعتربهاّليستّمنّفصولّاألذانالذيّالشيخّالطوسيّكدّالنكريّّهناكّمنّشدّ ّأتالحظونّالفارق؟
ّ ّلعن ّّالذينالصدوق ّبذلك ّمفوضةووصفقالوا ّبأهنم ّّ،هم ّاعترب ّاهلل ّفضل ّمُّوالسيد ّللصالةذلك ّ،فسدًا

ّذلكّبأنّ  ّالشيخّالصدوقكرّ وّّضةهّمنّموضوعاتّاملفوّ والشيخّاإلحسائيّعدَّ ّكالم ّذكرتّّ،ر ّما وجمموعة
ّ.وجمموعةّأخرىّوصفتّالشهادةّالثالثةّبأنّذكرهاّجائز ّوالّبأسّبهّ،شيئاًّالّسلباًّوالّإجياباًّ

يعينّأنّالشهادةّالثالثةّالّعالقةّّ،هباّيفّاألذانّواإلقامةّبعنوانّالقربةّاملطلقةّخرىّقالواّجبوازّاإلتيانأجمموعة ّ
ّيدخلّيفّعناوينّالقرباتّالّباألذانّوالّباإلقامةّهلاّ ّ.املطلقةوإمناّذكُرّعلي 

ّراجح ّوح س نّيفّنفسِهّ ّ.اإلقامةهّباألذاِنّّوالّعالقةّلّوجمموعةّأخرىّأفتواّجبوازهاّمنّجهةّأهناّأمر 

ّ.جمموعة ّأخرىّقالواّبأنهّجيوزّاإلتيانّهباّبقصدّأهناّشرط ّيفّقبولّالشهادتنيّاألوىلّوالثانية
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ّ ّجيوز ّبأنه ّقالوا ّأخرى ّللتربّ جمموعة  ّهبا ّالتشيّ اإلتيان ّكلمة ّالواليةكّوإلعالء ّولبيانّفضلّصاحب علي ّّ،ع
ّ.صلواتّاهللّعليه

ّ.جمموعة ّأخرىّقالواّبأنهّينبغيّإكمالّالشهادتنيّبالشهادةّالثالثة

ّ.ةّوهمّاألكثرمعّعدمّقصدّاجلزئيّ ستحبابّجمموعة ّأخرىّقالواّباإل

ّتفرّ  ّاحلكيم ّبالسيد ّالد ّملرأي ّاإلميانحيث ّشعائر ّمن ّألهنا ّوجوهبا ّ،ّيستبعد ّالطباطبائيّّالسيدأم ا حمسن
ّالوثقى ّالعروة ّمستمسك ّيف بقصد  (بالشهادة الثالثة)كما أنه ال بأس باإلتيان بها _ّيقولّاحلكيم

ّيقولاالستحباب المطلق ّأن ّإىل ورمٌز إلى ار معدوٌد من شعائر اإليمان بل ذلك في هذه األعص:_
ّ.بعنوان الجزئية من األذانيكون من هذه الجهة راجحا  شرعا  بل قد يكون واجبا  لكن ال التشيع ف

ّوهناكّمنّالعلماءّمنّملّيستبعدّاجلزئيةّولكنهمّقالواّباجلزئيةّاملستحبةّمثلّالشيخّحممدّتقيّاجمللسيّوالد
ّاجمللسي ّباقر ّحممد ّالشيخ ّومثل ّالبحار ّاحلاديّّصاحب ّاجلزء ّهو ّهذا ّاألنوار ّحبار ّيف ّالبحار ّيف قال

منّاجلزءّاحلادي111ّّّ:يفّصفحةدارّإحياءّالرتاثّالعريبّومؤسسةّالتأريخّالعريبّوالثمانونّحبسبّطبعةّ
ّقالّ،والثمانني ّ؟ ّقال ّمثّّالمستحبة لألذاند كون الشهادة بالوالية من األجزاء ال يبع  :ماذا _

_ّالشهيدّاألولّ_ّّوالشهيد_ّالعالمةّاحلليّ_ّّوالعالمة_ّيعينّالشيخّالطوسيّ_ّّلشهادة الشيخ:يقول
ّاألخبارّواردةّهباّلذلكّالشيخّاجمللسيّيفّالبحارّغيرهم بورود األخبار بهاو  ال يبعد كون الشهادة :_ّأنَّ

ّ.بالوالية من األجزاء المستحبة لألذان

ّ ّالبحراين ّيوسف ّالشيخ ّاجمللسيأيضًا ّباقر ّحممد ّالشيخ ّالثاين ّاجمللسي ّقول ّبنفس ّيوسفّّ،قال الشيخ
ّ._ّيشريّإىلّكالمّالشيخّاجمللسيّونعم ما قال:البحراينّيفّاحلدائقّحيثّقال

ّ.إن ما ذكره شيخنا في البحار قوٌي ونعم ما قال:يقولالشيخّاحلرّالعامليّيفّرسالةّاهلدايةّ

ّالك ّيُفه ُم ّاملستوأيضًا ّالشيخّالنراقيّصاحب ّمن ّحسنّّ،ندالم ّحممد ّالشيخ ّيقول ّأيضًا ّاجلواهر صاحب
ّ.ألمكن دعوى الجزئية_ّتساملّاألصحابّعلىّعدمّاجلزئيةّ_ّّبل لوال تسالم األصحابالنجفيّ_ّ
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ّ.وأمساءّأخرىوكذلكّالشيخّحممدّحسنيّكاشفّالغطاءّوالسيدّعليّمددّالقائيينّ

ّ ّاألذان ّفصول ّمن ّوفصل ّواقعي ّجزء  ّالثالثة ّالشهادة ّأن ّاستقربوا ّأيضًا ّالعلماء ّمن ّجمموعة  ولكنّوهناك
سبب تركِه التقية كما وقع ويمكن أن يكون واقعا  ويكون :يقولّالشيخّحممدّتقيّاجمللسيّ،بسببّالتقية

ّ.في كثير  من األخبار ترك  حيَّ على خير العمل تقية  

ّاإلميانّ_ّ الذي يقوى في النفس شيخّحممدّرضاّالنجفيّينقلّعنهّالسيدّعبدّالرزاقّاملقرمّيفّرسالتِهّسرُّ
_ّوآخرونّمنّأرادّالتفصيلّفلريجعّإىلّّأن السر في سقوط الشهادة بالوالية في األذان إنما هو التقية 

ّ.كتابّالشهادةّالثالثةّاملقدسة

من أعتقد بجزئيتها الواجبة وأنها  وهناكّمنّاعتقدّجبزئيتهاّالندبيةّاملستحبةّولكنهّاعتقدّجبزئيتهاّالواجبةّ_ّ
بالجزئية ل األذان واإلقامة األصلية لكن لم يفتي بالوجوب والجزئية الواجبة وإنما أفتى كسائر فصو 

ذلكّالع ل مّهوّالشيخّّ،_ّوهناكّمنّصرَّحّالندبية مجاراة  مع الشائع والمشهور لئال يخالف المشهور
ّ.عبدّالنبّالعراقي

ّ.ة كسائر الفصولالظاهر أنها جزٌء من األذاِن واإلقام:السيدّحممدّالشريازيّصرَّح

ّ:سآخُذّمثالنيّ،تالحظونّاالختالفّالواسعّبنيّكلماتّهؤالءّاألعالم

ّكتابُهّ)ّاآلدابّاملعنويةّللصالةّ(ّإمناّاخرتُتّالسيدّ مثاًلّماّذكرهّالسيدّاخلميينّرضوانّاهللّتعاىلّعليهّوهذا
فهوّأعمُقّّ،خرونّعنهيتحدثّاآلثةّحتدثّبعىًنّعميقّملّاخلميينّألنهّحنيّحتدثّعنّمعىنّالشهادةّالثال

ّاألعالم ّهؤالء ّسلسلة ّيف ّاملوضوع ّهذا ّعن ّحتدث ّآباديّ،من ّالشاه ّأستاذِه ّعن ّيفّّ،ينقل ّالكالم هذا
إنَّ الشهادة بالوالية منطويٌة في الشهادة بالرسالة ألن الوالية هي باطن :ينقلّعنّأستاذهِّّ،265ّ:صفحة

_ّإنَّ الشهادتين منطويتان جميعا  _ّيعينّنفسُهّالسيدّاخلميينّ_ّّويقول الكاتب_ّوهوّيعلقّ_ّالرسالة 
ّوالثالثة ّالثانية ّالشهادة لوهية وفي الشهادة بالرسالة أيضا  الشهادتان األخريان في الشهادة باال_ّيعين

_ّيعينّالشهادةّاألوىلّتشتملّعلىّّمنطويتان كما أن في الشهادة بالوالية الشهادتان األخريان منطويتان
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ّوهيّ ّالثالثة ّوالشهادة ّالثالث ّالشهادات ّمعاين ّعلى ّتشتمل ّالثانية ّوالشهادة ّالثالث ّالشهادات معاين
الشهادةّبالواليةّتشتملّعلىّمعىنّالتوحيدّوالنبوةّوالواليةّوهذاّمنّأعمقّاملعاينّاليتّقيلتّلكنّيفّاجلهةّ

ّعليه ّتعاىل ّاهلل ّرضوان ّاخلميين ّالسيد ّكالم ّيف ّواضح ّالرتدد ّصفحةّ،الفقهية ّيف ّإىل264ّّّّ:يقول انتبهوا
أن _ّّ_ّهوّأيضًاّوصفّهذهّالرواياتّبأهناّغريّمعتربةّقد ورد في بعض الروايات غير المعتبرة:كالمهِّ

_ّملّيُوردّهذهّالرواياتّألهناّأصاًلّطمرتّوغريّموجودةّفكيفّميكنّاحلكمّّي قال بعد الشهادة بالرسالة
وحتدثّاآلخرونّأينّهيّهذهّالرواياتّوإمناّحتدثّعنهاّالشيخّالصدوقّباجلملةّّعليهاّوهيّغريّموجودة

وإمناّاعتمادًاّعلىّّهذهّالرواياتّ_ّهوّوصفهاّهبذاّهوّملّجيدّقد ورد في بعض الروايات غير المعتبرة_
ذان في األ أن ي قال بعد الشهادة بالرسالةقد ورد في بعض الروايات غير المعتبرةمنّوصفهاّمنّقبلهّ_

أشهد  أن عليَّا  وليُّ اهلل مرتين وفي بعض الروايات أشهد  أن عليَّا  أمير المؤمنين حقا  مرتين وفي بعض  
الروايات من موضوعات  هذهوقد جعل الشيخ الصدوق رحمه  اهلل آخر م  ح مٌَّد وآل م  ح مَّد خير البرية 

عدمّّ_ّعدم االعتماد لهذه الرواياتبها والمشهور بين العلماء رضوان اهلل عليهم المفوضة وكذّ 
ّالعُّ ّهذه ّولكن ّالروايات ّهذه ّعلى ّاألماالعتماد ّاللغة ّهي ّالعربية ّلغتُه ّتكن ّمل ّملن ّطبيعية ّمسألة ّ،جمة

ّكتبّعلمائنا وجعل بعض المحدثين هذه الشهادة جزء  _ّعدمّاالعتمادّعلىّهذهّالرواياتّ،موجودةّيف
ّكالمُهّيفّاجلزءّاحلاديّوالثماننيّمنّحبارّيشريّإىلّالشيخّحممدّباقرّاجمللسيّّ_ّبعضّاحملدثنيّستحبا  م ومرَّ

وهذا ستحبا  من جهة التسامح في أدلة السنن وجعل بعض المحدثين هذه الشهادة جزء م األنوارّ_
التنقلّالرتددّليسّّ_ّوإن كان أدائها بقصد القربة المطلقة أو ال وأحوطالقول  ليس ببعيد  عن الصواب 

ّكانّواضحاًّجداًّّ،هناكّمنّوضوحّيفّالقضية وهذهّالظاهرةّموجودةّعلىّطولّاخلطّمعّأنّالسيدّاخلميين
ولكنّحنيّرجعناّإىلّاملنهجّالذيّهيّتشتملّحقيقًةّعلىّالتوحيِدّوالنبوةّّ،يفّبيانّمضمونّالشهادةّالثالثة

ّيفّالتعاملّمعّرواياتّأهلّالبي ّعلىّطولّاخلطّورأيتمّمنّيعملّبهّعلمائنا ّالرتددّواضح  تّجندّأنّهذا
علماءّاستنكرواّاألمرّوعلماءّسكتواّوعلماءّأفتواّباجلوازّوأنهّالّبأسّيفّذلكّوعلماءّأفتواّبالقربةّاملطلقةّ

ّعلينا ّمرت ّاآلراء ّوعلماء ّّ،وعلماء ّالقضية ّهذه ّيف ّاالختالف ّهذا ّجليةملاذا ّقضية  ّواضحة ّقضية  ّوهي
_وإن كان أدائها بقصد القربة المطلقة أو  قولّالشيخّاجمللسيليس ببعيد  عن الصواب_  وهذا القول  _
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ّصفحةّال وأحوط ألنه يستحبُّ بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالوالية ّيف ّيقول ّأن _265ّّّ:_إىل
ّالنهايةّ_ّوبالجملة   وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحب بعد الشهادة بالرسالة مطلقا  وفي_ّهذه

فصول األذان ال يبعد استحبابه  بالخصوص وإن كان االحتياط يقتضي أن يؤتى بِه بقصد القربة المطلقة 
ّّال بقصد الخصوصية في األذان _ّ ّ؟ ّملاذا ّتالحظونّّلتكذيب العلماء األعالم تلك الروايات_ _

ّفقطّإمناّذكرتّّ_ّوهذاّالكالمّليسّخمصوصًاّبالسيدّاخلميينوبالجملة تالحظونّعدمّالوضوحّ_ّّ،التنقل
ّيتحدثّ ّمل ّحديث ّبأعمق ّالثالثة ّالشهادة ّمضمون ّعن ّحتدث ّاخلميين ّالسيد ّألن ّاخلميين ّالسيد كالم

ّالعمقّ ّهبذا ّاآلخرون ّوبالجملة _ _ّ _ّ ّكلماتِه ّإىل وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحب بعد انتبهوا
ّغريهِّالشهادة بالرسالة مطلقا   ّويف ّاألذان ّيف ّيعين ّيقولّ،_ فصول األذان ال يبعد استحبابه   وفي:مث

_ّيعينّيفّالبدايةّقالّيستحبّبعدّالشهادةّبالرسالةّمطلقًاّمنّدونّختصيصهّباألذانّمثّرجعّبالخصوص 
ّ ّورجعّعنّذلكّ_وفي فصول األذان ال يبعد استحبابه  بالخصوصوإن كان _ وإن كان االحتياط _

لتكذيب العلماء _ملاذاّ؟ّ_ّّصوصية في األذانيقتضي أن يؤتى بِه بقصد القربة المطلقة ال بقصد الخ
بأنّعلمائناّيضعونّهذاّالذيّأشرُتّإليهّيفّالليلتنيّاملاضيتنيّّ،_ّتالحظونّالرتددّاألعالم تلك الروايات
ّالتنزيلّ ّيفّمرحلة ّالتنزيلقدمًا ّالتأويلّويفّبعضّاألحيانّيضعونّالقدمنيّيفّمرحلة ّيفّمرحلة إمناّّ،وقدمًا

ّالسي ّكالم ّأكثرّاخرتت ّمن ّاخلميين ّالسيد ّبأن ّأعتقد ّوألنين ّقلت ّكما ّعليه ّتعاىل ّاهلل ّرضوان ّاخلميين د
ّ.العلماءّعمقاًّيفّمعرفةّأهلّالبيتّكماّيبدوّمنّكتبهِّ

ّكتبواّعنّبدائماًّأقولّ أهلّالبيتّأعمقّمنّأنينّمنّخاللّمطالعايتّومتابعايتّملّأجدّمنّعلماءّالشيعةّممن
ّمنّأقطابّالشيخّاإلحسائيّرضوانّاهللّ ّومنّالسيدّاخلميينّوهو ّالشيخية ّاملدرسة ّوهوّسيد تعاىلّعليه

حتدثتّبعمقّيفّاجلانبّالفقهيّوبوضوحّعنّالشهادةّأمَّاّيفّاجلانبّالفقهيّأوضحّعبارةّّ،املدرسةّالعرفانية
ّكاظمّ ّكتابِهّالفقهّوهوّيعلقّعلىّالعروةّالوثقىّللسيد أوالًّّ،اليزديالثالثةّهيّعبارةّالسيدّحممدّالشريازيّيف

ّكالمه وأما الشهادة بشكلّصريحّماذاّقالّ؟ّ_ّّ،لنقراّعبارةّالسيدّحممدّالشريازيّمثّنعرجّعلىّتضاعيف
فالظاهر أنها جزٌء من األذان واإلقامة كسائر _ّهذاّقولهّ_ّّلعليٍّ عليه السالم بالوالية وإمرة المؤمنين

ّالّالفصول ّالثالثة ّالشهادة ّأن ّوصرحية ّواضحة ّعبارة ّالعبارة_ وأما الشهادة لعليٍّ عليه السالم  :حظوا
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_ّّيعينّمثلّماّالفصولّّبالوالية وإمرة المؤمنين فالظاهر أنها جزٌء من األذان واإلقامة كسائر الفصول
هذهّعبارةّصرحيةّوواضحةّلكنّّ،أجزاءّمنّاألذانّواإلقامةّوهيّفصولّوأجزاءّواجبةّالشهادةّالثالثةّأيضاًّ

ّتضاع ّيف ّذهبنا ّأيضاًّإذا ّسيرتدد ّفإنه ّكالمه ّالسيدّّ،يف ّسيرتدد ّللعلماء ّوكلمات ّروايات ّيُورد ّأن بعد
ّفيقول ّالكالم ّآخر ّإىل ّيصل ّأن ّإىل ّأيضًا ّوإالّثم إنه يتأتى المستحب:الشريازي ّإىلّاملستحب _ّحتولنا

ّ.جليةّوبينةالعبارةّيفّالبدايةّعبارتهّصرحيةّوواضحةّ

ّهوّان ّينعكسّعلىّطريقتهّيفّالتعبريهناكّقضيةّمهمةّالبدّمنّدراستها حنيّّ،فعالّالعالِـمّبالدليلّوهذا
ّالكالمّينفعلّبالدليلّبشكلٍّ ّكلّّ،قويّخيرجّهذا ّكلّباحثّمن الشيءّالذيّيؤثرّيفّالعالِـمّبشكلّعام

العاملّالذايتّلهّالتأثريّالكبريّيفّحتديدّّ،األمرّاألولّالعاملّالذايتّالتكوينّالذايتّوالنفسيّ:دينّهناكّأمران
ّالبحثّوالباحثّوالعاملّالثاينّهوّمقدارّاالنفعالّ ّيواجهانّنفسّّ،باملعطياتاجتاه ّاثنانّمنّالعلماء ربا

ّكلّواحدّينفعلّبطريقٍةّوبأخرى ّكلماتّالعلماءّيفّهذهّالقضيةّّاملعطياتّولكن وقدّالحظتمّاالختالفّيف
ّغريها ّأّ،ويف ّأردنا ّإذا ّكتبها ّاليت ّالنصوص ّحنلل ّالشريازيّن ّالسيد ّجند ّحينما ّنفسيًا ّحتلياًل العلماء

ّهلدي_ّالدليلّالذايتّواالنفعالّباألدلةّاملتوفرةّّالظاهر أنها جزٌء من األذان واإلقامة كسائر الفصول:يقول
ّ ّالعلمائي ّاملنهج ّطوايا ّيف ّغاص ّحني ّولكن ّهذا ّيقول ّليقولجعلته ّالشريازي ّالسيد إنه يتأتى ثم :رجع

العبارةّجداًّواضحةّّ،كانّكسائرّالفصولّّيفّالبدايةّ،_ّيُقالّمرةّواحدةالمستحبُّ بذكرِه عليه السالم مرة 
ثم إنه يتأتى المستحبُّ  مرتنيّ_ّ،_ّالفصولّتتكررّمرتنيّجزٌء من األذاِن واإلقامة كسائر الفصول_ّ

يعينّانسحابّّ،لكنّاملستحبّيتأتىّبذكرهّمرةّ_وإن كان ذكره  مرتين ال بأس به بذكرِه عليه السالم مرة
ّ ّمنّفقه (ّ ّكتابِه ّيف ّالذيّذكرُه ّنفسّالكالم ّوهو ّاليتعنّالكالم ّمنّالكتبّاملتأخرة )ّ ّيفّّّالزهراء كتبها

_ّّونظرا  لهذا الكلي:يقول163ّّ:أخرياتّأيامّحياتِهّوهذاّهوّاجلزءّالثالثّمنّطبعةّدارّالعلومّصفحة
ّمنّالرواي ّ_ّهوّذكرّجمموعة ّوآهلما ّصلىّاهللّعليهما ّالنبّمعّذكرّعلي  ّذكر ّيُقرنّفيها اتّبشكلّعام

التزمنا تبعا  لعدد  من الفقهاء باستحباب الشهادة الثالثة أشهد أن ونظرا  لهذا الكلي ولروايات  عديدة 
_ّهذاّّبالجزئية المندوبةولكن _ّالتزمناّجبزئيتهاّ_ّّعليَّا  وليُّ اهلل في األذاِن واإلقامة بل وجزئيتها أيضا  
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ّوجيه ّيُطرحّهنا القضيةّمرتبطة ّّ،التنقلّوالرتددّيفّأقوالّالعلماءّعمومًاّويفّأقوالّنفسّالعالـِمّملاذاّ؟ّسؤال 
ّ:املعطياتّاملوجودةّوبشكلّموجزّ،باملعطياتّماّهيّاملعطياتّاملوجودةّبنيّيديّعلمائناّيفّهذهّالقضية

ّمنّاألحاديثّومنّ ّجمموعة ّكتابّالتهذيبّيفّالكتبّاألربعةالرواياتّجاءتّأواًل ّيف ّكتابّالفقيه ّ،يف
فألنّهذهّالرواياتّاليتّجاءتّّ،حتدثتّعنّفصولّاألذانّواإلقامةّوماّذكرتّهذهّالرواياتّالشهادةّالثالثة

ّكانّهذاّاملعطىّاأل قوىّيفّالكتبّاألربعةّوذكرتّفصولّاألذانّواإلقامةّوماّذكرتّالشهادةّالثالثةّمنّبينها
ّ.أمامّهؤالءّالعلماء

هذهّالروايةّذكرهاّالشيخّالطربسيّيفّاالحتجاجّعنّالقاسمّّ،املعطىّالثاينّهناكّروايةّصرحيةّوواضحةّجداًّ

ل ق  ليَول اهلل فَ سُا اهلل مُـحَمَّدٌ رَلَّه إِ لَكم ال إِدُحَأَ الَا قَذَإِفَ)ّّ:ابنّمعاويةّعنّاإلمامّالصادقّصلواتّاهللّوسالمهّعليه

ّوجاءواّّنينِاملؤمِ عليٌّ أمريُ ّضعيفة ّبأهنا ّفحكموا ّاملعروفة ّالطريقة ّعلى ّسندها ّناقشوا ّالرواية ّهلذه ّفجاءوا )

ّ ّالثالثة ّبأنّالشهادة ّفقالوا ّباألذانّواإلقامة ّملّتكنّخمصوصة ّبأهنا ّمتنها ّواإلقامةّناقشوا ليستّمنّاألذاِن
ّكالمّالسيدّوحىتّالذينّاستقربواّجزئيّ،ولكنّبعنوانّالقربةّاملطلقةُّتذكرّالّبقصدّاجلزئية ّيف تهاّمثلّماّمرَّ

أماّالرواياتّاليتّأشارّإليهاّالشيخّالصدوقّّالقربةّاملطلقةّعنوانواّأنُّتذكرّبلرجعواّبعدّذلكّوفضاخلميينّ
ّ.وطُمرتوغريهّفتلكّوضعوهاّجانباًّوحذفهاّمنّحذفهاّ

ّكلّاحلكايةّوكلّالقصة ّكم ّهائلّمنّالنصوصّّاليتّتناوهلاّالعلماءّواملعطياتّهذه يتحدُثّعنّبينماّهناك
ّالثالثةّ ّوضعّعلىّجنبّوتُركّبالشهادةّاألوىلّوالثانيةّاقرتانّالشهادة ّ؟ّألنّاملنهجّاملتبعّيقتضيّهذا ملاذا

ّ.ستتضحّالصورةّشيئاًّفشيئاًّ،هذاّاملنهجّهلّأخذُهّالعلماءّمنّأهلّالبيتّ؟ّأبداًّّ،ذلك

إذاّأردناّأنّنرجعّإىلّّ،إذاّأردناّأنّنقفّعندّهذهّاملعطياتّلوّأردناّأنّنقفّعندّهذهّاملعطياتوحنُنّحىتّ
ّكتابّ)ّمنّالّحيضرهّالفقيهّ(ّالشيخّالصدوقّوهوّيذكُرّروايةّ الكتبّاألربعةّنفسّالشيخّالصدوقّوهذا

ه حكى هلما األذان فقال اهلل أكرب أنعن أبي عبد اهلل عليه السالم وروى أبو بكرٍ احلضرمي وكليبُ األسدي :األذان
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ّآخرهِّ.أربعاً ّالكالمّ،..إىل ّآخر ّ_ّواإلقامة كذلك:يف ّوعنّاإلقامة ّتتحدثّعنّاألذان ّالرواية ّيعينّهذه _

يفّالبدايةّالتكبرياتّأربعةّويفّالنهايةّالّإلهّإالّاهللّ_ّبينماّالذيّجاءّمذكوراًّيفّهذهّالروايةّّواإلقامة كذلك

يفّقضيةّاألذانّواإلقامةّفكيفّجعلهاّالشيخّالصدوقّأساساًّللفتياّرّقدّقامتّالصالةّمرتانّوماّجاءّمذكّو

على أثرِ حيَّ على خري العمل الصالة خريٌ صالةّالصبح_ّّ_ّيعينّوال بأس أن يقال يف صالة الغداةوتتمةّللروايةّ_ّ

الشيخّالصدوقّهيّهذهّالروايةّالوحيدةّّ،الشيخّالصدوقّحيملّعلىّاملفوضة_ّبعدّهذاّّمن النوم مرتني للتقية

ّالفقيهّعنّاألذان ّكتابِه التكبرياتّيفّالبدايةّأربعةّالّإلهّإالّاهللّيفّآخرّالفصولّمرتانّمنّّ،اليتّذكرهاّيف
ّكذلكّوتبعهاّهبذاّاحلديثّبأنّالصالةّخري ّمنّالنومّتقالّدونّقدّقامتّالصالةّوقالّبأنّاألذانّ واإلقامة

ّهذهّالروايةّروايةّللتقيةّ،كّألجلّالتقيةالّبأسّبذلمرتانّ ّكانتّروايةّللتقيةّهلّيصحّأنُّيستندّّ،فإذًا إذا
ّرواياتّمفوضةّوغالة ّبأهنا ّالثالثة ّوأنّتوصفّالرواياتّاليتّذكرتّالشهادة قدّيقولّالبعضّبأنهّّ،عليها

ولكنينّأريدّأنّأحتدثّوصفّتلكّالرواياتّبأهناّرواياتّمفوضةّالّعلىّأساسّهذهّالروايةّوأناّأقولّكذلكّ
وهوّأيضًاّهوّإقامةّّبأنههذاّمعطًىّمنّاملعطياتّأذانّوقالّعنهّاإلمامّّ،عنّاملعطياتّاليتّهيّبيدّالعلماء

على أثرِ حيَّ على خري العمل الصالة وال بأس أن يقال يف صالة الغداةوالروايةّيفّجمالّالتقيةّ_ّّ،خالفّاملعروف

ّ.خريٌ من النوم مرتني للتقية

إذاّذهبناّإىلّالكايفّأصالًّيفّّ،إذاّذهبناّإىلّ)ّالكايفّ(ّوهذاّهوّاجلزءّالثالثّطبعةّدارّالتعارفّللمطبوعات

مسعت أبا  :عن إمساعيل اجلعفي قال:تذكرّفصولّاألذانّواإلقامةّوإمناّجاءتّالروايةّجمملةالكايفّملّت رِدّروايةّ

األذان مثانية عشر  ،وثالثون حرفاً فعد ذلك بيده واحداً واحدا األذان واإلقامة مخسة :جعفر صلوات اهلل عليه يقول

واإلقامة سبعة عشر ألذان مثانية عشر حرفًا _ّاّواإلقامة سبعة عشر حرفاً_ّيعينّمثانيةّعشرّمجلةّ_ّحرفاً 

ّكلّالتفاصيلّإمناّأريدّأنّحرفاً  ّوردّونقاشّولكنينّالّأريدّالدخولّيف _ّطبعًاّهذهّالقضيةّأيضًاّفيهاّأخذ 
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حينماّحتدثواّإمناّالذيّيتضُحّفيهاّأنّاألئمةّّ،أقولّبأنّاملعطياتّاملوجودةّبنيّيديّالعلماءّملّتكنّواضحة
ّ.قيةعنّاألذانّواإلقامةّحتدثواّبشكٍلّيوحيّإليناّبأهنمّيفّمقامّالت

ّ،هذاّالفقيهّهذاّالكايفّوهذاّهتذيُبّاألحكامّ،ألحكامّ(ّهذهّهيّاألصولّاألربعةإذاّذهبناّإىلّ)ّهتذيبّا
64ّّ:إذاّنذهبّإىلّصفحةّ،وهذاّهوّاجلزءّالثاينّمنّطبعةّعليّأكربّالغفاريّبتصحيحّعليّأكربّالغفاري

صيغةّثالثةلألذانّأيضًاّيبتدئّّ،خرىّلألذانهذهّصيغةّأّ،يذكرّاألذانّويبتدئّبتكبريتنيّاهللّأكربّاهللّأكرب
صيغةّأخرىّأيضًاّوردتّبذكرّّ،مثّيشريّإىلّاإلقامةّقدّقامتّالصالةّقدّقامتّالصالةّ،اهللّأكربّاهللّأكرب

ّعلى ّذكرّحيَّ ّعلىّالفالحّوما ّعلىّخريّالعملّالصالةّحيَّ الروايةّاخلامسةّمنّبابّعددّفصولّّ،حيَّ
يريدونّشريّإىلّأيّشيٍءّ؟ّيشريّإىلّأنّاألئمةّصلواتّاهللّوسالمهّعليهمّأمجعنيّكلّهذاّيّّ،األذانّواإلقامة

ّيقولونّبأنّاألذانّواإلقامةّّ،أنّيشريونّإىلّأنّاألذانّواإلقامةّحننّنذكرُهّيفّمقامّالتقية يبتدئانّبأربعّمرًة
الصالةّخريّمنّالنومّّويعقبّاإلمامّبأنهّتقولتكبرياتّوينتهيانّبتهليلنيّومنّدونّذكرّقدّقامتّالصالةّ

ّعلىّّ،يقولّبأنّاألذانّيبتدئّبتكبريتنيّاهللّأكربّاهللّأكربمرةّأخرىّّ،مرتنيّللتقية مرةّأخرىّالّيذكرّحيَّ
وجندّأنّاألئمةّلوّتتبعناّرواياتّاألذانّواإلقامةّعنّاألئمةّجندّهذهّالقضيةّواضحةّّ،خريّالعملّومرةّومرة

ّياّشيعتناّحننّنت ّاملعطىّاألولّفهلّميكنّالبناءّعلىّهذاّّ،كلمّمعكمّبلسانّالتقيةيريدونّأنّيقولوا هذا
ّكاماًلّوأنّنعتربّأنّفصولّاألذانّواإلقامةّ وعدمّّ،هيّهذهّفقطّاليتّوردتّيفّهذهّالرواياتاملعطىّبناًء

ّ.ذكرّالكليينّلفصولّاألذانّواإلقامةّبألفاظهماّصرحياًّفيهّإشارةّواضحةّإىلّذلك

القاسمّابنّمعاويةّاليتّرواهاّشيخناّالطربسيّيفّاالحتجاجّفكيفّتعاملواّمعّهذهّوايةّأماّإذاّرجعناّإىلّّر
حننّإذاّّ،وقالواّبأنّالقاسمّابنّمعاويةّجمهولّ،ضعيفةّالسند؟ّأواًلّتعاملواّمعّهذهّالروايةّعلىّأهناّالروايةّ

ّكتابّاالحتجاجّيفّمقدمةّالكتابّلنق ّكتابّاالحتجاجّماذاّقالّصاحب وال :قالّ،رأّماذاّقالرجعناّإىل
ّكتابّاالحتجاجّبأسنادهِ نأتي في أكثر ما نورده  من األخبار  إما لوجود ملاذاّ؟ّ_ّّ،_ّيفّهذاّالكتابّيف

اإلجماع عليه أو موافقتِه ِلم ا دلت العقول إليه أو الشتهارِه في السي ِر والك ت ب بين  الم خاِلِف والم ؤاِلف 
إال ما أوردته  عن أبي م  ح مَّد  الحسن العسكري عليه السالم فإنه ليس في االشتهار على حد ما سواه 
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وإن كان مشتمال  على مثل الذي قدمناه فألجل ذلك ذكرت أسناده  في أول جزء  من ذلك دون غيرِه 
اّوهذهّرواياتّمعروفةّبّأناّمتأكدّمنّصحتها_ّيعينّالطربسيّيقولّهذهّالرواياتّاملوجودةّيفّهذاّالكت

وأناّهناّالّأريدّأنّأبينّعلىّوثاقةّهذهّالرواياتّعلىّهذهّالكلماتّفقطّلكنينّّ،ومتساملّعليهاّبنيّالشيعة
أماّالقاسمّابنّمعاويةّالقاسمّابنّّ،أمتاشىّمعّاملنهجّمعّاملنهجّاملتعارفّوإالّسأناقشّالقضيةّبنحٍوّآخر

ّفيهّيفّكتابّ)ّالشهادةّالثالثةّمعاويةّهناكّأكثرّمنّاحتمالّولقدّفصلتُّ وما87ّّّ:املقدسةّ(ّصفحةّالقول 
ّأمسهّالقاسمّابنّمعاويةّوانتهىّّ،بشكلّسريعّأقولّبعده القاسمّابنّمعاويةّإماّهوّشخصّجمهولّهكذا

ّاملنهجّ ّمع ّأمتاشى ّولكنين ّالرجال ّبكتب ّأعتقد ّال ّأين ّمع ّالرجال ّكتب ّيف ّيُذكر ّمل ّجمهول  ّوهو الكالم
ّكتبّالرجالّ،املتعارف ّفاسقّحنُنّالّنردّخربهّّملّيذكرّيف ّجاءنا حينئٍذّسيكونّجمهواًلّوالقرآنّصريحّإذا

منّالفاسق نتبنيّمضمونّاخلربّالذيّجاءّبهّالقاسمّّ،وإمناّنتبنيّهذاّهوّمنهجّالقرآنّواجملهولّأحسنّحاالًّ
أوّحيتملّأنّالقاسمّهذاّهوّالقاسمّابنّمعاويةّّ،ابنّمعاويةّمضمونّتؤيدُهّمئاتّمنّاألحاديثّوالروايات

ّكتبّهذهّّ،الدهينّوهذهّعائلةّعلميةّابنّعمارّابنّأيبّمعاويةّخبابّابنّعبدّاهلل عائلةّعلميةّذكرتّيف
ّكتبواّعنهّ،الرجال ّكانّثقًةّعندّالعامةّهكذا ّكتبّالرجالّهذهّالعائلةّجدهاّعمار هذاّّ،منّخاللّتتبعيّيف

ّكتابّعمارّجدّالقاسمّومع اويةّأبوهّماذاّقالّعنهّالنجاشيّ؟ّالنجاشيّقالّعنّمعاويةّيفّرجالهّوهوّليس
ّمعّاالسمّاآلنّاملعروفّ_ّ ّكتابّالفهرستّولكنّمتاشيًا _ّيعينّعمارّّوكان وجها  في أصحابناالرجال

ّاحلديث ّينقل ّكان ّالعامة ّعند ّثقًة ّكان ّّ،اجلد _ّ ّالنجاشي ّيقول ّكما  ناوكان وجها  في أصحابومعاوية
وم قدَّم ا  كبير الشأن عظيم المحل ثقة وكان أبوه عمار ثقة  في العامة وجها  يكنى أبا معاوية وأبا القاسم 

معاوية كان له من الولد القاسم وحكيم ومحمد _ّملنّ؟ّلعمارّوملعاويةّ_ّّلدوأبا حكيم وكان له من الوِ 
عندناّعمارّّ_ّيعينّاآلنّعندناّعائلةّمعبد اهلل وأبي الحسن موسى عليهما السالأبي وروى معاوية عن 

ّكانّثقًةّعندّالعامةّوكانّوجهًاّمعروفًاّعند ّكلمةّّ،العامةّووجهاًّّوكانّأبوهّعمارّثقةّيفّ،الشيعةّاجلد هذه
ّعندّالشيعةّ ّعندّالعامةّأوّوجهًا ّاملرادّوجهًا ّإما ّعندّالعامةّيكىنّأباّمعاويةّ_ّوجهًا ّكانّثقًة وأما فلنقل

وجها  في أصحابنا ومقدما  كبير الشأن عظيم المحل ثقة وكان له أوالد منهم القاسم عمار فكان 
ابنّمعاويةّوهوّحكيمهوّأيضًاّراويةّحديثّذكرّذلكّّ،_ّالقضيةّالّتقفّعندّهذاّاحلدّوحكيم ومحمد
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مّينقلّمعاويةّينقلّاحلديثّوابنّمعاويةّحكيمّأخوّالقاس،عمارّينقلّاحلديثاآلنّعندناّّ،الكشيّيفّرجالهِّ
ّالقاسمّابنّمعاويةّ_ّّابن حكيم وأما ابن أخيه معاويةاحلديثّ_ّ قال عنه _ّيعينّيكونّابنّأٍخّهلذا

_ّيعينّّبأنه قد روى أربعة  وعشرين أصال  :_ّمثّقالّالنجاشي ثقٌة جليٌل في أصحاب الرضا عليه السالم
ّكبارّاحملدثني ّكبار أنّالّينقلّأوّالّيعلقّيفّذهنِهّحديثّفهلّيعقلّّ،القاسمّهوّأحدّأفرادّهذهّاألسرة،من

ّفالقضيةّالّتدورّحولهّإمناّنقلهاّعنّأصحابّاخلربةّعنّأصحابّاحلديثّوهمّأهله ّ،؟!ّفإذاّنقلّحديثًا
اماّاالحتمالّالثالثّوهوّاألرجحّأنهّالقاسمّابنّمعاويةّهوّالقاسمّابنّبريدّّ،هذاّاحتمالّمنّاالحتماالت

ّمنّّابنّمعاويةّالعجليّوهوّممنّقال ّكتابّأيضًا عنهّالنجاشيّثقة ّروىّعنّأيبّعبدّاهللّعليهّالسالمّله
ّكتبّالرجالّّ،أصحابّاألصول ّكتبّاحلديثّيف القاسمّابنّبريدّابنّمعاويةّالعجليّوهذاّموجود ّبكثرةّيف

ويفّبعضّاألحيانّوهذاّجاٍرّعندّالعربّوماّهوّبغريبّّ،يفّكتبّالسريّيسقطونّاألبّفينسبونّالولدّللجد
نفسّالقاسمّابنّبريدّابنّمعاويةّوردّذكرهّالقاسمّابنّّ،سقطّاسمّاألبّتصحيفًاّمنّالُكتابّمنّالنساخي

ّ.يزيد

ّكتابّ إذاّّ،هوّاجلزءّاخلامسّعشرّاذ(ّوهمعجمّرجالّاحلديثّللسيدّاخلوئيّ)ّّ(ّالرجال)ّإذاّنذهبّإىل
القاسمّابنّيزيدّقال9590ّّرقمّّ،70ّ:صفحةّ،هيّالطبعةّاخلامسةوهذهّالطبعة70ّّّ:نذهبّإىلّصفحة

ّابنّبريد ّالراويّعنّاإلمامّّ،تقدمّيفّقاسم ّالثقة ّالعجليّهو ّابنّمعاوية ّابنّبريد ّنذهبّإىلّالقاسم إذا
ّ.الصادق

ّعنّاإلمامّ ّوأنّالرواية ّاالسمّخصوصًا ّمنّبريدّإىلّيزيدّميكنّأنّيسقطّهذا ُّصحِّفّاسمّأبيه فمثلّما
ّتؤيدهاّوتساندهاّعشراتّبلّمئاتّمنّأحاديثّأهلّالبيتالصادقّوهيّروايةّذاتّمضمونّعا ّ،لّجدًا

_ّول اهلل سُا اهلل مُـحَمَّدٌ رَلَّه إِلَم ال إِك دَحَأَ الَا قَذَإِفَالنصّالذيّجاءّيفّالروايةّنصّواضحّوصريحّماذاّيقولّ؟ّ_ّ

اإلنسانّولكنّاحلديثّهناّقطعاًّمّلِّاملتبادرّإىلّالذهنّمىتّتُقالّهذهّالكلمةّ؟ّتُقالّهذهّالكلمةّحينماُّيسّ 
الّإلهّإالّاهللّّ،ليسّعنّهذاّاملقطعّمنّحياةّاإلنسانّحنيُّيسلمّحينماّيكونّمنّديٍنّآخرّوّيأيتّفُيسلم

ّيُتبادرّإىلّاُمـحّ  ّليسّعندّاألكلّالّبأسّبذلكّّ،لذهنّأين؟ّيفّاألذانّواإلقامةمَّدّرسولّاهللّأولّما قطعًا
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ّيتبادرّإىلّوالّعندّالنومّميكّ،شيءّحسن ّولكنّاملتبادرّاألولّأولّشيء نّأنّيكونّذلكّوردتّأدعية

_ّفليقلّّفإذا قال أحدكم ال إله إال اهلل مُـحَمَّدٌ رسول اهلل فليقل عليٌّ أمري املؤمننيالذهنّهوّاألذانّواإلقامةّ_ّ

ّلألمر ّيكونّفعاًل ّاألمرية ّفعلّمضارعّمسبوقّبالالم ّأمريّاملؤمننيّفعلّأمرّهذا ّعلىّّعلي  ّأمرّداللة هذا
ّعلىّّ،فليقلّ،الوجوب ّحقيقي ّبنحٍو ّدال  ّفهو ّاألمرية ّالالم ّأو ّالطلبية ّبالالم ُّسبق ّإذا ّاملضارع الفعل
ُّحرِّفّإىلّاالستحبابّ؟ّملاذاّ؟ّكيفّّ،الوجوب

وَإِذّا  }حنُنّاآلنّإذاّأردناّأنّنرجعّإىلّالقرآنّنذهبّإىلّسورةّالبقرةّإىلّاآليةّالسادسةّوالثماننيّبعدّاملئةّ

هذاّّة الدَّاعِي إذا دَعَانِي فَليَسْتَجِيبوا لِي وَليُؤمُِنوا بِي لََعلَّهُم يَرشِدُون {عوَسَأَلَكَ عَِبادِي عَنِّي فَِإنِّي قَرِيب أ جِيبُ دَ

فعلّمضارعّمسبوقّّ} فَليَسْتَجِيبوا لِي وَليُؤمِنُوا بِي {فعلّمضارعّمسبوقّبالالمّأالّيدلّعلىّالوجوبّ!!ّ

ّ.فليقل عليٌّ أمري املؤمننيلالمّاألمريةّ_ّبا

اآليةّالثانيةّّ،إذاّنذهبّإىلّسورةّالنساءّوهذهّاآليةّوردّفيهاّاستعمالّالالمّمعّالفعلّاملضارعّبشكلّمتكرر

} معّالالمّاألمريةّفلتقمّفعلّمضارعّّ} وَإِذّا ك نْتَ فِيهِم فَأََقمْتَ لَهُم الصَّالة فَلْتَق م َطائَِفةٌ مِْنهُم مََعك {:بعدّاملئة

ّّوَليَأخُذ وا { ّالوجوب ّعلى ّدال  ّوكله ّاألمرية ّالالم ّمع ّمضارع } وَليَأخُذ وا أَسْلِحَتَهُم فَإِذَا سَجَدوا فعل

} طَائِفَةٌ فعلّمضارعّمعّالالمّاألمريةّّ} وَلْتَأتِي {فعلّمضارعّمعّالالمّاألمريةّّفَلْيَك ون وا مِنْ وَرَائِك م {

ّّلُّوا فَلْيَُصلُّوا مََعك {أ خْرَى لَمْ يُصَ ّاألمرية ّالالم ّمع ّمضارع فعلّّ} وَلَْيأخُذ وا حِذْرَهُم وَأَسْلِحَتَهُم {فعل

ّعلىّ ّدالة  ّاألمرية ّالالم ّمع ّمضارع ّفعل ّأحد ّعليها ّخيتلف ّال ّاألفعال ّهذه ّكل ّاألمرية ّالالم ّمع مضارع
ّ.الوجوب
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ا عضَم بَك عضِبَ اءِعَدُم كَك ينَبَ ولِسُ الرَّ اءَ عَوا دُل عَجْتَ } الَ:لستنيإذاّنذهبّأيضاًّإىلّسورةّالنورّإىلّاآليةّالثالثةّوا

فِتْنَة أو يُصِيبَهُم عَذَابٌ أَلِيم {} م هُيبَصِت  نْه أَرِمْأَ نْون عَف الِ خَيُ ينَذِر الّحذَليَا فَواذَم لِك نْون مِل لَّسَتَيَ ينَذِاهلل الّ مُلَعْيَ دْقَ

ّ.فعلّمضارعّمعّالالمّاألمريةّوأمرّمشددّيَُخالِف ون عَنْ أَْمرِه {فَليَحذَر الّذِينَ 

ّنذهبّإىلّسورةّالطالقّعلىّسبيلّاملثالّ إىلّأنّّ} أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيثُ سَكَنْت م {:يفّاآليةّالسابعةإذا

لينفقّّا آتَاهُ اهلل ال يُكَلِّفُ اهلل نَفْسَاً إلَّا مَا آتَاَها {} لِيُنْفِق ذ و سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه وَمَنْ ق دِرَ عَلَيهِ رِزْق ه فَليُنفِق مِمَّ:يقول

ّ.فلينفقّفعلّمضارعّمعّالالمّ،فعلّمضارعّمعّالالم

ّكلهاّدالةّعلىّأنّهذهّاألوالّخيتلفّاملفسرونّالّمنّالشيعةّوالّمنّغريهمّ فعالّاملضارعةّمعّالالمّاألمرية
ّعلىّالوجوبّّالوجوب اإلمامّّ،الّإشكالّيفّذلكّالقضيةّواضحةألنّالفعلّّاملضارعّمعّالالمّاألمريةّدال 

ّ.} فَإذا قال أحدكم ال إله إال اهلل مُحَمَّدٌ رسول اهلل فليقل عليٌّ أمري املؤمنني {:يقول

 من أين وقع هذا االضطراب في كلمات العلماء ؟ 

ّ:وقعّهذاّاالضطرابّيفّكلماتّالعلماء

ّ.أوالًّمنّعلمّالرجالّألهنمّجعلواّعلمّالرجالّميزاناًّيفّتقييمّاحلديث

ّ ّإىلّالرواياتّاآلمرة ّحينماّجاءوا ّكانّالقميونّقدّثانيًا ّالذوقّالشخصيّوالذي ّالثالثةّجاءّهذا بالشهادة
هذاّّهوّنفسّالشيخّالصدوقّويفّنفسّ،والشيخّالصدوقّأمسهّحممدّابنّعليّابنّبابويهّالقميّ،اشتهرواّبه

ّالن ّبأنّالذيّيعتقدّبعدمّسهو ّعدَّ ّكتابّالفقيه ّالغالةّ،بّمغالالكتابّيف ّهؤالء الذينّيتحدثونّّفلربا
لشيخّهذاّهوّاّ،صلىّاهللّعليهّوآلهيعتقدونّبعدمّسهوّالنبّّنعنهمّوحتدثّهوّعنهمّهمّمنّهؤالءّالذي

ّكالمهّيفّنفسّهذاّالالصدوقّويفّنفسّهذاّالكتابّ كتابّيفّنفسّهذاّاجلزءّينقلّعنّيتحدثّوسيأتينا
بأنّالذيّيعتقدّبأنّالنبّالّيسهوّفهوّمغالّوهذهّأولّّ،شيخِهّوهوّمنّمشايخّالقمينيّحممدّابنّالوليد



 1 ج (  الشهادة الثالثة بين التنزيل والتأويل 3لقة ) الح                                            ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي

- 22 - 
 

ّالثالثةّيفّاألذانّواإلقامةّهمّمنّهؤالءّمنّّ،درجاتّالغلو ّرواياتّالشهادة ّالذينّنقلوا ّالرواة ّهؤالء فلربا
واستحقواّاللعنةّمنّالشيخّالصدوقّيسهوّفصارواّبذلكّمنّالغالةّواملفوضةّّالذينّيعتقدونّبأنّاملعصومّال
ّمنّعلماءّاحلديث هذهّاملشكلةّاألوىلّواملشكلةّّ،مشكلتناّيفّعلمّالرجالإذا  مشكلتنا أين ؟ ،ومنّغريِه

خاصةّبالشخصّولكنهاّّ،الثانيةّيفّالذوقّالشخصيّيفّموازينّشخصيةّهيّاستحساناتّشخصيةّخاصة
ّ.تفرضّبعدّذلكّعلىّمنهجّكاملّهوّمنهجّأهلّالبيتّويقطعّحديثّأهلّالبيتّهبذهّالطريقة

ّاألذانّ ّيف ّالعديدة ّالروايات ّلنا ّينقلون ّحينما ّاحلديث ّيف ّالبيت ّأهل ّذوق ّفهم ّعدم ّهو ّالثالثة والقضية
ّامةّوهيّخمتلفةّوهيّبلسانّالتقيةواإلق ّحينئٍذ ّكيفّتكونّأساسًا ّبأنّالصوابّيفّمعّأنّاألئ، مةّأخربونا

ّيتحدثونّحبديثٍّخالفهم ّبأهنم ّلنا ّوقالوا ّالّ، ّإليه ّاحلديثّالتفتوا ّبلغكمّهذا ّحديثّاملخالفنيّإذا ّيشبه
ّبهّإنّالصوابّيفّخالفهِّ ّكلماتّأهلّبيتّالعصمة،ّهذهّاملضامنيمتعملوا ،ّاضطرابّاملنهجّّواضحةّيف

،ّأنتمّالحظتمّهناكّاضطرابّيفّأقوالّإىلّاضطرابّقولّالعالِـمّنفسهدىّأدىّإىلّاضطرابّأقوالّالعلماءّوأ
ّا ّنفس ّأقوال ّيف ّاضطراب ّوهناك ّاإلحسائياجلميع ّالشيخ ّكالم ّذكر ّومرَّ ّالعالِـم، ّنفس ّالشيخّلعلماء ،

ّاإلحسائيّيت ّيتعاملّمعّالرواياتّالفعاملّمعّالرواياتّيفّبابّالعقائدّبطريقٍة قهيةّبقيّعلىّلكنهّحينما
يفّحبثِهّوإمناّّلشيخّاإلحسائيّملّتكنّموجهًةّيفّحبثِهّالفقهيّ ،ّلذاّاالنتقاداتّاملوجهةّلاملنهجّاألصولنفسّ

ّهذاّ،رفّيفّالبحثّالعقائديالعقائديّفهوّخالفّاملنهجّاملتعا ّكانّاملنهجّاملوجودّيفّالبحثّوغريب  ،ّإذا
،ّملاذاّلماذاّالّيسريّعلىّاجلانبّالفقهيفالشيخّاإلحسائيّهوّاملنهجّالصحيحّالعقائديّالذيّسارّعليهّ

ّمُّ ّالفقهي ّاجلانب ّباملرّ قيّ يبقى ّخيتلف ّبسلٍك ّادًا ّسلكه ّالذي ّاملسلك ّعن ّحبثِهّة ّيف ّاإلحسائي لشيخ
ّ.العقائدي

ّكثريةّقدّالّيسعّاجملالّلطرحهاّبكلّتفاصيلهاّولكنينّأحاولّأنّأمللمّأطرافّاحلديث ّوقضايا ّ.تساؤالت 

ّكتا طبعةّمؤسسةّالنشرّاإلسالميّالتابعةّّمن134ّيفّالصفحةّّبّ)ّمعاينّاألخبارّ(الشيخّالصدوقّيف

روايةّطويلةّعنّّ،بابّمعىنّحروفّاألذانّواإلقامةّ،130صفحةّالةّيفّوبالدقّ ّ،فةمّاملشرّ سنيّبقُّجلماعةّاملدرّ 
ّمعاينّاألذانّ ّيذكرّفيها ّعليه ّالكاظمّصلواتّاهللّوسالمه ّالمنّاإلمام ّ،134ّصفحةالإىل130ّّصفحة
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ّعلىّخريّالعملّماّذكرتّهذهّالروايةّلكنّ  ك الراوي لهذا الحديث ر  ما ت   إنّ ّ:الشيخّالصدوقفيعل قّّ،حيَّ
ّكانتّالرواياتّهكذاة حيَّ على خير العمل للتقيّ  ذكر   .ّةّبنظرّاالعتبارذّهذهّالقضيّ ؤخّ فلماذاّالّتُّّ،_ّإذا

ئل عن معنى حيَّ على الصادق عليه السالم س   أنّ  آخر وي في خبر  وقد ر  ّ:قلشيخّالصدوقّنفسهّيعلّ ا
ّ_ّعليهم السالم هارُّ فاطمة وولدِ بِ  :خير العمل ،وفي خبر  آخر، العمل الوالية خير   :فقال ،خير العمل

ّ.)الفقيه(كتابهّاّيفّّالروايةّاليتّذكرهيفّّةّيفّالشهادةّالثالثةتقيّ أيضاًّهناكّّ،ةّيفّهذافمثلماّهناكّتقيّ 

ّ ّكتابه ّأيضاًّوهذا )ّ ّالتوحيد ّّطبعةّ،) ّاإلسالمي ّالنشر ّبقُّمؤسسة ّاملدرسني ّجلماعة ّاملشرفةالتابعة يفّّ،م
ّال ّواإلقامةّ،232صفحة ّحروفّاألذان ّّ،بابّتفسري ّالكاظم ّعنّاإلمام ّذكرها قّعليهاّوعلّ نفسّالرواية

وي في خبر  آخر ر  وقد  ةحيَّ على خير العمل للتقيّ  ك الراوي لهذا الحديث ذكر  ر  إنما ت   _نفسّالتعليقّ
وفي خبر  آخر  ،ئل عن معنى حيَّ على خير العمل فقال خير العمل الواليةأن الصادق عليه السالم س  
ّ.ةّواضحةهناكّتقيّ ّ_ عليهم السالم هاخير العمل برُّ فاطمة وولدِ 

ّوأناّهناّأخذتّأمري املؤمنني {} فَإذا قال أحدكم ال إله إال اهلل مَُحمَّدٌ رسول اهلل فليقل عليٌّ ّوالكالمّهناّواضح

ّكاملةًّّأتيناتسّوّ،املقطعّفقطّهذا ضحّالتوافقّفيماّبنيّالتكوينّوالتشريعّيفّونقرأهاّبتمامهاّحيُثّيتّ ّالرواية
طّبنيّعلمائناّ؟ّوملاذاّهذاّلكنّملاذاّهذاّالتخبّ ّ،واضحةّ ّوهيّ.وهذهّالروايةّمنّرواياتّاألسرارّ،الروايةهذهّ

ّ؟ّّالِـمّنفسهطّيفّقولّالعالتخبّ 

ّّيفّأنّ ّ،اإلشكالّيفّمنهجّعلمّالرجال يفّتقييمّاألحاديثّمنّدونّأسسّالعالِـمّيعطيّلنفسهّصالحية
ّ ّالبيتمستلّ وموازين ّأهل ّحديث ّمن ّأنّ ّوّ،ة ّمتأثراًّّيف ّالبيت ّأهل ّحديث ّخارج ّمن ّبقواعد ّيأيت العالـِم

ّ.حيكمّهباّعلىّحديثّأهلّالبيتّوباملخالفنيّ

تهم عَنَّا قَدرِ مَا يُحْسِنُوَن مِن روايَعْرِف وا مََنازِلَ شِيعَتِنا عَنْدنَا بِ} إصافّهبذهّالصفةّتّ عدمّاإلاإلشكالّهناّيفّ

ّ.دّأنّيكونّالفهمّمستالًّمنهمّصلواتّاهللّوسالمهّعليهمّأمجعنيفالب وَفَهمِهِم مِنَّا {
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لقيّالنظرّعلىّرواياتّأهلّحنُنّإذاّأردناّأنّنُّّ:ّأقولولكين ّّفّاملطلبّحباجةّإىلّتوقّ وإال ّهذهّجولةّسريعةّ
ّ:يفّموضوعّالشهادةّالثالثةالبيتّ

ّرتّالشهادةّالثالثةّمنّأجزاءّاألذانّكّ واًلّعندناّجمموعةّمنّالرواياتّذّ أ العلماءّطمروهاّوماّذكروهاّولكن 
ّ.هذاّمعطىّ،هذهّجمموعةّمنّالرواياتّ،ضةالةّومفوّ اّرواياتّغُّووصفوهاّبأهنّ 

تعةّالنكاحّومتعةّمُّّ،ةّاملتعتنييّ ةّحلّ يفّقضيّ ّبهّبعضّالشيعةّلُّّستدِّستداللّالذيّيّ حيضرينّاإلّ:املعطىّالثاين

ّ.مرمهماّعُّنيّحرّ اللتّ ّاحلجّ 

ّّمهما؟مرّقدّحرّ عُّّبأنّ حتجَّّالبعضّعلىّبعضّالشيعةّماذاّقالُّعمرّحينماّإ

ّ؟هذاّالشيعيّماذاّقالّلهّ،منّيفعلهماهماّويعاقبّقدّحرمّ رسولّاهللّوهوّعهدّكانتاّعلىّقال:ّّ

ّمنّعمرّحىتّحُيرِّمّ؟!ّ،هوّيقولّكانتاّعلىّعهدّرسولّاهللّ،تهماّبنفسّقولّعمريّ حبلّ ّّأستدلُّّإينّ ّقال:

ّ ّعندنا ّلكنّ اآلن ّروايات، ّهناك ّيقولون ّعلماء ّوصفوها ّالّّصحيحّ ّوالشاذُّّ،ةشاذّ ّرواياتّابأهنّ هم ولكن
ّكانتّرواياتّصحيحةّملّيعملواّهباناّإذاّوماّشأنُّّ،يعملونّبه منّّ،ّفعندّالصدوقالصدوقّاّقولُّوأمّ ّ.إذا

الذينّوضعوهاّّيصفّهذهّالرواياتّبأنّ فكالمهّأيضًاّالّنأخذّبهّحنيّّ،فهوّمغالّعدمّسهوّالنبّ يعتقدّبِّ
ّوالغالة ّاملفوضة ّثقةّ ّ،هم ّولكنّ ّالصدوق ّاألحاديث ّنقل ّيف ّبه ّمُّنثُق ّلسنا ّنا ّيقتنُع ّبا ّبهلزمني للشيخّ،

ّكبريّيفّنقلّحديثّأهلّالبيت علىّنقلّحديثّّرصهالصدوقّوحِّّلكنّوثاقةُّّ،عليهّظواحلفاّالصدوقّفضل
آرائهّله،ّاألئمةّوضعواّلناّمنهجاً،ّأملّيقلّاألئمةّعنّّآرائهّوقناعاتهّالشخصيةّشيء ّآخر.أهلّالبيتّشيءّّو

ّم.قاتّرواياهتمّصحيحةّولكنّآرائهمّألنفسه(ّهؤالءّثّوا مَا رَأواخُذوا ما رَوَوا وَذَربنوّفضَّالّ)

ّ.انقلّلناّمضموهنوهوّّ،بنفسّكالمّالصدوقّمنّوجودّرواياتّإذاًّحننّنستدلُّّ

ّكماّحدثّالطَّلكنّ نفسّالعلماءّشهدواّهباّإذاًّعندناّجمموعةّمنّالرواياتّ مُرّيفّصحيحّالبخاريّهاّطُِمرت
ّكماّطّ  ّيفّتفسريهِّّذكرّ ّالطربيّ رّمّ كماّطّ ّّ،عليّ ّرتّعائشةّذكرّ مّ بروايةّعائشة ّكتابّالسالفةّّّ،علي  كماّطُِمر
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ّاخلالفة ّأمر ّالرواياتّ،يف ّهذه ّّ،طُِمرت ّاإلمجال ّمضموهنا ّولكن ّروايات ّعندنا ّعندنافإذًا هذاّّ،معروف 
ّ.واحد

ةّفيهاّلسانّالتقيّ بِّمّاألئمةّلَّرواياتّاألذانّواإلقامةّوكيفّأهناّجاءتّخمتلفةّوتكّ مر تّعليناّّ،املعطىّالثاين
ّربّصكّ عتّ فالّتُّ ّثابتًا ّإمنّ ًا ّأنّنبدأ ّوعلينا ّباجلملة ّنأخذها ّهوّا ّما ّملوازينّأهلّالبيتّفنرفعّمنها ّوفقًا تنقيتها

ّ ّالعامةالعامّ يوافق ّخيالف ّهو ّبا ّونأيت ّّ،ة ّالواضحات ّأوضح ّمن ّلعلي  ّالشهادة ّللعامّ أهنّ بوقطعًا ّخمالفة ةّا
ّ.فالصوابّفيها

ّكتابّ)حّعناوينهاّفلقدّمجعتُّردتّعنّأهلّالبيتّنتصفّ الرواياتّالكثريةّاليتّوّ اّوأمّ  الشهادةّّالكثريّمنهاّيف
ّ(.سةاملقدّ ّالثالثة

ّكلِّّّ:اجملموعةّاألوىلّمنّهذهّالروايات ّكلِّّّالشهادةّالثالثةّاملقدسةّمع الرواياتّّ،املوجوداتّاملخلوقاتّويف
ّ:هكذاّقالت

ّعنّالصادق ّالسالم:ّالرواية ّاإِلهلّعليه مُـحَمَّدٌ  ،مَسْط ورٌ بِخَطٍ جَليل حَولَ العَرش ال إِلَه إِلَّا اهلل}ّييفّالع رِش

ّتتحدّ ّو عَليٌّ أَمِري الْمُؤمِنِني { ،رَسُول  اهلل ّجدًا ّكثرية ّأنّ ّثروايات ُّكِتبّ ّعن ّهذهّّتقد ّالعرش على

ّ.هبذاّاملضمونّكثريةّ ّّواملصادرُّ {، عَليٌّ أَِمري اْلمُؤمِنِنيمُـحَمَّدٌ رَسُول  اهلل ،إِلَّا اهلل ال إِلَه}الشهادات

ّ{عَليٌّ ويلُّ اهلل،اهلل  مُـحَمَّدٌ رَسُول  ،إِلَّا اهلل ال إِلَه يةانِمَة الثَنَّ واب اجلَبْن أَابٍ مِبَ لِّلى ك عَوَ} ّةّوعنّالنبّ أيضًاّاجلنّ 

ّ.والرواياتّكثريةّأيضاًّ

وبٌ ت كْا مَ يهَ ا فِإذَيه فَاحَنَجَ رَشَد نَقَيل وَائِربَي جَانِتَ} أَ:صلىّاهللّعليهّوآلهّبنيّعنّالنبّ املقرّ علىّأجنحةّاملالئكةّ

ّ.{ يّصِليٌّ الوَاهلل عَإلَّا ه لَر ال إِخَى اآللَوبٌ عَكت مَ ي وَبِا اهلل مُـحَمٌَّد النَّلَّه إِلَال إِ
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ّ ّعلىّالسماواتّوأبواهبا ّاملقدّ مكتوب  ّاإلهليّاملباركّ،ةسوحجبّالنور ّعلىّاللواء ّعلىّّ،مكتوب  مكتوب 

ن اجٌ مِتَ كَأسِى رَلَعَ ،ورن نّ ةٍ مِلِ جَى عَلَعَ كَى بِيؤتَ  ةامَيَالقِ ومُ يَ انَذا كَ} إِ:يقولّلعليّ ّالنبّ ّ،النوريّ ّالتاجّالعلويُّّ

ي رسّك  كَع لَم يُوضَث  ،يلُّ اهللعليٌّ وَ ،ول اهللسُمُـحَمَّدٌ رَ ،ا اهلللَّه إِلَال إِ ،رسط ة أَالثَكنٍ ثَرُ لِّى ك لَعَ ،انركَة أَعَربَأَ هُور لَالنُّ

ّ.إىلّآخرّاحلديثّار {ة والنَّيح اجلنَّاتِفَى مَعطَت ة وَامَرَالكَ

ّ.علىّكلّجزٍءّمنّأجزاءّهذاّالوجودعلىّسدرةّاملنتهىّّوّذلكّمكتوبّ 

يثاً يف دِحَ روونَيَ_ّيعينّاملخالفنيّ_ّّالءبد اهلل عليه السالم هؤُي عَبِألَ لتُ} ق بنّمعاويةّهذهّروايةّالقاسمّ

 :القَفَ ،يقالصدّ كرٍو بَأبُ ،ول اهللسُمُـَحمَّدٌ رَ ،ا اهلللَّه إِلَال إِ ،وباًتكمَ رشِلى العَى عَأَول اهلل رَسُرَبِ يَه لَمَّا أ سرِنَّهم أَاجِعرَمِ

ق لَإنَّ اهلل عَزَّ وجلَّ لَمَّا خَ :لاَ} قَّهذاّهوّالطمرّاملستمرّ ّم {عَنَ :لتق  ،اذَى هَتَّيءٍ حَشَ لَّك روا يَّاهلل غَ انَبحَسُ

تّيفّرواياتّتالحظونّهذهّاملضامنيّمرّ ّول اهلل عليٌّ أمري املؤمنني {سُ ا اهلل مُـحَمَّدٌ رَلَّه إِلَيه ال إِلَعَ بَتَرش كَالعَ

ّكثريةأُّ  عَزَّ وجلَّ املَاء } ولَمَّا خَلَقَ اهللبنّمعاويةّهذاّهوّحديثّالقاسمّّ،كرُتّبعضًاّمنهاّقبلّقليلذّ ّخرى

ّودالوجّماءُّّ،شيءٍّّكلِّّّّاملاءّالذيّهوّأصلُّّ{ ول اهلل عليٌّ أمري املؤمننيسُ ا اهلل ُمـحَمَّدٌ رَلَّه إِلَال إِرَاه جكَتَب يف مَ

ا اهلل مُـحَمَّدٌ لَّه إِلَال إِ كَتَب على قَوائِمه وَلَمَّا خَلَقَ اهلل عَزَّ وَجَلَّ الك رسِيّ}  حَيّ {يءٍشَ لَّ ك  اءِاملَ  نَ ا مِلنَعَجَوَ}

ال وَلَمَّا خَلََق اهلل عَزَّ وجَلَّ اللَّوح كَتَبَ فِيهِ } } وَسِعَ ك رسِيَُّه السَّمَاوَاتُ وَاألَرض { { ول اهلل عليٌّ أمري املؤمننيسُرَ

ول اهلل سُ ا اهلل مُـحَمَّدٌ رَلَّه إِلَال إِوَلَمَّا خَلََق اهلل إسْرَافِيل كَتَبَ على جَبهَتِهِ  ،ول اهلل عليٌّ أمري املؤمننيسُا اهلل مُـحَمَّدٌ رَلَّه إِلَإِ

وَلَمَّا  ،ول اهلل عليٌّ أمري املؤمننيسُمُـحَمَّدٌ رَ ا اهلللَّه إِلَال إِوَلَمَّا خَلََق اهلل  جَربائِيل كَتَبَ على جَنَاحيهِ  ،عليٌّ أمري املؤمنني

وَلَمَّا خَلَقَ اهلل عَزَّ وَجَلَّ  ،ول اهلل عليٌّ أمري املؤمننيسُا اهلل مُـحَمَّدٌ رَلَّه إِلَال إِها افِخَلَقَ اهلل عَزَّ وَجَلَّ السَّمَاوات كَتَب يف أكنَ
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وَلَمَّا خََلقَ اهلل عَزَّ وَجَلَّ اجلِبَال كَتَبَ يف  ،ول اهلل عليٌّ أمري املؤمننيسُا اهلل مُـَحمَّدٌ رَلَّه إِلَال إِا هَاألرَضِنيَ كَتَبَ يف أطباقِ

ا اهلل لَّه إِلَال إِوَلَمَّا خَلَقَ اهلل عَزَّ وَجَلَّ الشَّمس كَتَب عليها  ،ول اهلل عليٌّ أمري املؤمننيسُا اهلل مُـَحمَّدٌ رَلَّه إِلَال إِا رؤوسهَ

 ول اهلل عليٌّ أمريُسُا اهلل مُـحَمَّدٌ رَلَّه إِلَال إِوَلَمَّا خَلَقَ اهلل عَزَّ وجلَّ القَمَر كَتَب عليهِ  ،ول اهلل عليٌّ أمري املؤمننيسُـحَمَّدٌ رَمُ

ّيقولّ{ املؤمنني ّأن أمري املؤمننَي عليه ليٌّ فَليَق ل ع ،ُمـحَمَّدٌ رسول اهلل ،إِذا قَال أحَدُك م ال إِلََه إلَّا اهللفَ}:إىل

ّهوّالتوافقّبنيّعالـمّالتكوينّّ{السالم ّقالّأحدكمّوالروايةّواضحةّ ّ،وعاملّالتشريعهذا ؟ّ،ّأينّيقولفإذا

ّالروايةّمنّبدايتهاّّ ّ،علىّاللوحّ،ُكِتبّعلىّالكرسيّ ّّ،الوجودُّكتبّعلىّماءِّّّ،ُكتبّعلىّالعرشاآلنّهذه

ّقالّأحدُّّ،أهمّاملواطنّ،أهمّالعواملّ،املراتبّعلىّأهمّ  ّفإذا ّتقولّالرواية ّإالّاهللّمُّّ،مكُّفحينما ـح مَّد ّالّإله
ّأمريّاملؤمنني، لّفليقُّّ؟ليسّهوّاألذانّواإلقامةألّمعىنّيتبادرّإىلّالذهنّأوّ أينّيقوهلا؟ّّرسولّاهللّفليقلّعلي 

ّ.ةتّعليناّاآلياتّالقرآنيّ ومرّ ّ،ةمسبوقّبالالمّاألمريّ فعلّمضارعّ

كلّمضمونّالزيارةّّّ،الدستورّالشيعيّ ّ،البليُغّالكاملّوهيّالقولُّملنّأرادّأنّيتبص رّيفّالزيارةّاجلامعةّالكبريةّ
ّ:املقاطعّاخلمسةّاألوىلّ،أولّماّتبدأّالزيارةّ،يفّالشهادةّالثالثةّاجلامعةّالكبرية

ّ{وَحُجَّتِهِ وَصِراطِهِ وَن ورِهِ وَبُرْهانِهِ  }:إىلّاملقطعّاخلامسّ{ضِعَ الرِّسالَةِيِت النُّبُوَّةِ وََمولَ بَالسَّالمُ عَلَيك م ياأَه} 

ّ ّّ{ وَبَرَكات هُ وَرَحْمَة  اهلل }املقاطعّاخلمسة ّاملقاطعّاخلمسة ّهيّتتحدثّعنّتفاصيلّيفّأوّ هذه لّالزيارة

ّبعدّذلكّاإلفتتاحّكانّبأي ّشيٍء؟ّ،اإلمامةّوالواليةّّهيّهذهّمنازلُّّ،الشهادةّالثالثة

ّ ّالثالثة ّتقولّالزيارةبالشهادة سِهِ دَهُ الشَرِيكَ لَهُ كَماشَهِدَ اهلل لِنَفأَشهَدُ أَن ال إِلهَ إِالّ اهلل وَح }؟ّبعدّذلكّماذا

د أَنَّ مُحَمَّ هَدُوَأَش }هذهّالشهادةّاألوىلّّ{ قِهِ ال إِلهَ إِالّ هُوَ العزِيزُ احلَكِيمُخَل هُ مَالئِكَت هُ وَأ ول وا العِلمِ مِنلَ وَشَهِدَت

هذهّالشهادةّّ{ رِك ونَهُ عَلى الدِّينِ ك لِّهِ وَلَو َكرِهَ امل شهِرَظيُاحلقِّ لسَلَهُ بِاهل دى وَدِينِ وَرَسُول هُ امل رتَضى أَر دُهُ امل نتَجَبُعَب
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ّاجلامعةّكلُّّّّّهيالثالثةُّّالشهادةُّّ.الثانية ّالّز{دِيُّونَ الرَّاشِدُونَ املَهاألَئِمَّةِ  أَنَّك مدُ هَوَأَش }:الزيارة ّ،يارةإىلّآخر

أَرَادَ اهلل  } مَن؟ّهذاّاخلطابّملنّ{ وَاىل اهلل مَن وَاالك م فَقَد }اّإىلّآخرهامنّأوهلّ الزيارةّختاطبهمّّوتستمرّ 

ّالثالثةّبَدَأ بِك م { ّاملخاطبنيّيفّالشهادة ّاألوىلّّ،لنفسّهؤالء ّ،{أَشْهَدُ أَنْ ال إِلهَ إِالّ اهلل  }بعدّالشهادة

ّالثانيةّ صُوُمونَ األَئِمَّةِ الرَّاشِدُونَ املَهدِيُّوَن املَع أَنَّك م أَشْهَدُوَ { } تَجَبُعَبدُُه امل ند هَدُ أَنَّ مُحَمَّوَأَش }الشهادة

دُّهّالسيّ كرّ وهذاّبيان ّيناسبّماّذّ ّشهادة ّثالثةّ هاّهيّالزيارةّاجلامعةّالكبريةّبكلِّّ،إىلّآخرهِّّ{امل كَرَّمُوَنامل قَرَُّبونَ 

والشهادةّالثانيةّّمعىنّالشهادةّاألوىلّالشهادةّالثالثةّتستبطنُّّيفّمعىنّالشهادةّالثالثةّحنيّقالّبأنّ ّاخلميينّ 
ّ.وهوّكالم ّعميق ّيتناسبّمعّنفِسّمضامنيّالزيارةّاجلامعةّالكبرية

ّفهيّكثرية ّجداً.هادةّالثالثةّةّرواياتّأهلّالبيتّخبصوصّالشاّبقيّ أمّ 

 :الزبدة التي أريد أن أصل إليها

ّدّيفّقضيةٍّوالحظتمّاحلريةّوالرتدّ ّ،دهذاّالرتدّ ّوّهّعلمائناّهوّالذيّأوقعهمّيفّهذهّاحلريةعّ بِّاملنهجّالذيّتّ ّبأنّ 
ّ؟ملاذاّ،هيّمنّأوضحّالواضحات

ّ.البيتبهّحديثّأهلّّحّ ُذبِّمنهجّعلمّالرجالّهوّالسيفّالذيّّألنّ 

 وآل الزهراء أسألكم الدعاء مجيعًا تصبحون ومتسون على والية الزهراء  

 
 
 ون حنن واهلوى زهرائيزهرائي

 يا زهراء

 .يف أمان اهلل
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