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 اءـرــــــــــــيا زه

 ِبسِم اهلل الرَّْحَمن الرَّحيم

ى اهلل عليك سيدي يا بقية اهلل
َّ
ل
َ
 ص

 المٌ عليكم مجيعاً .إخوتي أخواتي أبنائي بناتي سَ

 التنزيلِ والتأويل ملفُّ

 م1/4/2013  احللقة الرابعة

الشهادة الثالثة املقدسة بني ) به يف احللقة املاضية ال زاَل الكالُم متواصاًل يف العنوان الذي بدأتُ 
 رمسي   نحوٍ مرحلٌة مبثابة التمهيِد لدين ُمـَحمٍَّد وآل ُمـَحمَّد والتأويل مرحلٌة بدأت بِ ( التنزيل التنزيل والتأويل

 حينَي موعد الظهور الشريف امها وهي تتكامل شيئًا فشيئًا حت  وال زلنا نعيش أي   منذ بيعة الغدير وشرعي  
املرحلة وهذه الرتبة بظهور إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه، مرَّ احلديُث عن الشهادة الثالثة يف فتتكامل هذه 

العقيدِة والفكِر موارد الدين و  مورٍد من يف كل  هي موجودٌة وواجبٌة  الثالثةُ   فالشهادةُ األذاِن واإلقامة وإال  
 يف ة يدورُ ديَث يف الغالِب يف حمافلنا الشيعي  احل ، ولكن   آيٍة وحرٍف من حروف القرآنوالتفسري بل يف كل  

 ين قد مررتُ فقط بأن   رُ ك  ذَ ين أُ م ولكن  املتقد   عيُد الكالمَ أحناء األذان واإلقامة ويف داخل الصالة أيضًا ، ال أُ 
إىل و بعنوان اإلنكار  نُ نوَ عَ تَـ ختالف الكبري من جهٍة تَـ على أقوال علمائنا رضوان اهلل تعاىل عليهم ورأينا اإل

طاً واضحاً قد ال ختالف ختب  لوجوب وما بينهما الكثرُي من اإلختالف، ورأينا يف ذلك اإلجهٍة تتعنون بعنوان ا
إىل حديث  ملن أراد أن يرجعَ  واضحةٌ  ةَ القضي   ، ألن  ولكن هذه هي احلقيقة ، هذه التسميةيقبُل البعض مين  

األغلب جاءوا  عم  علمائنا يف األ أن املشكلة أن   ، إال  قى من أهل البيتستَ أهل البيت ومن خالل فهٍم يُ 
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ديُث الكتاِب والعرتة بقواعد من خارج حديث أهل البيت وتعاملوا مع حديث أهل البيت هبذه القواعد ، وح
ا هو بياُن إن   أحدٍ  عيبَ  رتقيعاٍت وأنا هنا ال أريد أن أظهرَ تون بسيأو ويل ، أنا أعلم سريفضون قَ يرفض ذلك

اًل إىل أقوال أهل لينظر أو   .تابع معي ولينظر تاركًا أقوال الرجالفليُ  ،نصافأراد أن حيتكم إىل اإلق، من احلقائ
، واضحةٍ  ةٍ احملكوم بقواعد بديهي   البيت ولينظر ثانيًا إىل حكم العقِل والوجداِن والفطرة وإىل اإلدراك اإلنساين

ط ، الحظنا التخب   التقديس فقط للمعصومن  أل ،ون ذلكال يستحق   تقديس أشخاصٍ وعن  بعيدًا عن األمساءِ 
د الواضح عند العالِـم نفسه يف سطوٍر قالئل يتنقل الواضح يف آراء العلماء ويف بعض األحيان الحظنا الرتد  

 ها عن اآلخر، ملاذا؟خيتلف أحدُ  ة آراءٍ بني عد  

وعلمائنا شيعٌة ، نفعالدرجة اإلباحث بالدليل بنفعال ال وبإكوٌم بالعامل الذات  البحث العلمي حم قلُت بأن  
هم إىل املنهج يدفعُ  ولكن   هم إىل املوقف اإلجياب  العامل الذات يدفعُ ويوالون أمري املؤمنني و ون أهل البيت حيب  

ة أو ة الندبي  ُط على بعضهم فيذهبون إىل القول باجلزئي  ضغُ ة يف بعض األحيان تَ ، وكثرة األدل  جهٍة أخرى
 كما ذهب إىل ذلك الشيخ عبد النب  شهور فيذهب إىل اجلزئية الندبية،  امل  خيالفُ ولئال  باجلزئية الواجبة 

( وما ذكره اآلداب املعنويةيف كتابِه )  رضوان اهلل تعاىل عليهد اخلميين  ، وألقينا نظرًة على ما ذكره السي  العراقي  
، ال أريد الزهراء (( ويف كتابِه ) فقه موسوعة الفقهالفقه ، ) يهِ يف كتابَ  رضوان اهلل تعاىل عليه د الشريازي  السي  
الزيارة اجلامعة الكبرية هي يف  إىل أن   ، قبل املعطيات أشرتُ ين مع املعطياتمة ولكن  التفاصيل املتقد   عيدَ أن أُ 

تبدأ هي بياٌن وشرٌح ملقام الوالية وبعد ذلك  ، املقاطع اخلمسة األوىل الشهادة الثالثةحقيقتها شرٌح ملضامنيِ 

 {كُم األَئِمَّةُ الرَّاشِدُون أنَّ دُشه أَو   }ة ة مث اخلطاب لألئم  الزيارة اجلامعة الكبرية بشهادة التوحيد وشهادة النبو  

، فجاءت الزيارة اجلامعة الكبرية بياٌن وشرٌح  على الشهادة الثالثةعةٌ تفر  مُ  ،ية يف الزيارةوسائر األوصاف املتبق  
 .ة والوالية هي جممُع حقائق التوحيِد والنبو  الثالثة الت   وتفصيٌل وتفسرٌي للشهادة

 :أعوُد إىل املعطيات

ثوا عن مضموهنا كما جاء يف  العلماء حتد    طُِمرت ولكن  ل هذه املعطيات جمموعة الروايات واألخبار الت  أو  
حني  ،(كتاب )الفقيهل من  ، وهذا هو الـجزء األو  رضوان اهلل تعاىل عليه لشيخنا الصدوق (الفقيه)كتاب 
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بعد أن _  ضة لعنهم اهلل وضعوا أخبارا  ص منه والمفوّ ال يُزاُد فيه وال يُنق   هذا هو األذان الصحيح: قال
 الشيعة ساسها وهي خالٌف للذي تعارف عليهة وثـَبَّت األذان واإلقامة على أجاءت بلسان التقي   روايًة كرَ ذَ 

 .على األقل يف أعصارنا هذه

 ، ماذا يقول؟359س الكتاب إىل نفس اجلزء إىل الصفحة نفإذا نذهب يف 

الغالة من يف نظرِه  نكر سهو النب  _ يعين من يُ إنَّ الُغالة والمفوضة لعنهم اهلل ينكرون سهو النبي 
 القليل من هم إال  كلَّ   ، الشيعةَ حنُن مجيعًا يلعننا الشيخ الصدوق، يعين ضة وأجاز لنفسِه أن يلعنهمواملفو  

ة ا عام  ، أم   وهذا من سوء توفيقهممن يعتقد بسهو النب   ومن علمائهم ، هناك من مراجع الشيعةعلمائهم
ال يعتقدون هم َخَدَمة احلسني كل   ،شباب الشيعة ،أطفال الشيعة ،بسطاء الشيعة ،، عجائز الشيعةالشيعة
 .بذلك

بن أحمد بن الوليد رحمه اهلل  وكان شيخنا محمد بن الحسن: _ ويقول كذلك يف الصفحة الت بعدها
 وأنا أحتسبُ  _ :_ إىل أن يقول الشيُخ الصدوق نفُي السهو عن النبيّ  ،ل درجٍة في الغلوّ : أوّ يقول

على منكريه إن شاء اهلل  صلى اهلل عليه وآله والرد   في تصنيف كتاٍب منفرٍد في إثبات سهو النبيّ  األجر  
جة احلُ  اإلمامَ  أي أن   ،، معىن التوفيق هنا باملعىن املعكوسذلك، أقول ما ُوف ق إىل قَ ف  _ وحبمد اهلل ما وُ  تعالى

عدم سهو دين بِ قِ ما وصف املعتَ الشاهد هنا أن الشيخ الصدوق مثل ، موطنُه وما َخَذلَُه يف هذا املوقفِحَ رَ 
من  الشهادة الثالثة جزءٌ  ضة ولعنهم نفس الكالم هنا قاله عن الذين يعتقدون بأن  املعصوم بأهنم غالة ومفو  

ين يقولون الذ ، مثليف الليلة املاضية كما ذكرتُ فقط،  حديثِه إذاً ؟! حنُن نثُق بنقلِه  واإلقامة، فما قيمةُ األذان 
عهد رسول اهلل وال نأخذ بتحرميِه، ما قيمة كانتا على مر،  ومتعة النكاح من قول عُ  بأننا نُثبت متعة احلج  

أنا ال أقيس الشيخ الصدوق  ،ب وال تُقاسواألمثلة ُتضرَ صحيحٌة، ول هذه الروايات ؟ حنُن كذلك نقحترميهِ 
نا ولكن  الشيخ الصدوق هلذه الروايات  ، حنُن نقبُل نقلَ املطلبِ  ا هو مثاٌل لتوضيحِ ، وإن  اببعمر بن اخلط  

 واضحةٌ  وهيل هذه الروايات ملعطى األو  ، اللذين يعتقدون بعدم سهو النب  ه ما رفضنا تقييمَ ه مثلتقييمَ  نرفضُ 
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 عنها العلماء؟ خذوا اجلواَب من العلماء، ، ملاذا أعرضَ الثة هي جزٌء من األذان واإلقامةالشهادة الث أن  
 . يف الوسط الشيعي  وحت   يف الوسط الناصب   ،دائماً عند عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه املشكلةُ 

 صول األذان واإلقامة روايات خمتلفة ويف األعم  املعصومني وأخربتنا عن فُ دت عن رَ  وَ املعطى الثاين الروايات الت  

ح ن  لَهُ يف القَول إنَّا ال نَعُدُّ الرَّجُلَ مِن أَصح اِبن ا فَقِيه اً ح تَّى يُلاملعصوم ) هذا هو حلنُ  ة.األغلب جاءت بلسان التقي  

 ( يعين األساليبُ تَكُونُوا ُفقَه اء ح تَّى تَعرِفُوا م ع اريض  كَالمِن ا ال ) هذه أحد شروط الفقاهة  (فَي عرِف  اللح ن  يف القَول

عن فصول األذان واإلقامة ث املعصومون هذا العدد الكثري من الروايات حينما يتحد   .م هبا نتكل  الت  
ذكرون األحيان ييف بعض  ،، يف بعض األحيان حيذفون ) َحيَّ َعَلى َخرِي الَعَمل (ةويذكروهنا لنا بلسان التقي  

لصورة الكاملة لألذان واإلقامة مل ا ؟ يشري ذلك إىل أن  اإلقامة بفصوٍل زائدة فيها، إىل أي شيٍء يشري هذا
ت عن ثَ دَّ ، فهناك روايات حتَ  من جمموع الرواياتاألذاِن واإلقامةِ  وعلينا أن جنمع فصولَ  واحدةٍ  يف روايةٍ  ُُتَمع

، وهناك روايات اك روايات مل َتذُكر هذه العبارة، وهنحيَّ على خري العمل من دون فصوٍل لألذاِن واإلقامةِ 
 نا نعلمُ هذه العبارة ألن   فُ فنأت بالروايات احلاذفة فنحذِ  ،وهناك روايات حذفتها ،ذكرت الصالة خرٌي من النوم

 ،صول قواعد أهل البيتمن أُ  ذلكنا نعلُم ها ألن  ضيفُ فنُ ونأت حبيَّ على خري العمل  ،دعٌة من ِبدَِع ُعمرا بِ بأهن  
 .ت بشكٍل خاصٍّ دَ رَ  وَ ها هلذه الروايات الت  ضيفُ ونأت بالشهادة الثالثة فنُ 

ت عنهم صلوات اهلل وسالمه عليهم دَ رَ  وَ الروايات الكثرية الت   عطى الثالث وهو األعظم،وُيضاف إىل ذلك امل
الشهادة الثالثة إىل  ثت عن أن   حتد  لتها الروايات الت  إىل بعضها يف احللقة املاضية ومن مجُ  شرتُ  أَ أمجعني والت  

ان وعلى كل جزٍء من أجزاء وعلى أبواب اجلن ،العرش على ،ت على مجيع املخلوقاتبَ وىل والثانية ُكتِ األُ  جنبِ 
 ،وعلى اللواء اإلهلي املبارك ،لنورا بِ جُ وحُ  ،اوعلى السماوات وأبواهبِ  ،بنياملالئكة املقر  وعلى أجنحة  ،اجلنان

، وعلى كل جزٍء من أجزاء هذا الوجود إىل ، وعلى سدرة املنتهىوقرئنا الروايات ،النوري   وعلى التاج العلوي  

فَإِذا َقالَ أَح دُكُم ال رها ) يف آخِ  الت  صلوات اهلل عليه أن وصلنا إىل رواية القاسم بن معاوية عن صادق العرتة 

قال يف هذا القول يُ اىل الذهن أن  ؟ املتبادر ( أين يقوهُلا ي قُل ع ليٌّ أَمريُ املؤمنني ُمـح مَّدٌ ر ُسولُ اهلل فَلهللإِلَه  إِلَّا ا
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على  فهو دال   ،صحوب بالالم الطلبيةاملضارع امليقال يف اإلقامة، والفعل و  ،قال يف األذانيُ  ،املساجد
 فصولِ  رواياتُ  ، بينما القرائن قائمة على الوجوب،قرينهِ  بِ ستحباب إال  صرف إىل اإلوال ميكن أن يُ  الوجوبِ 

والروايات عن الشيخ  من التلفيق فيما بينها، فالبد   فهي مزيدٌة وناقصةٌ ة األذان واإلقامة جاءت بلسان التقي  
ذين وصف ال هلكن   ،الثالثة جزءًا من األذان واإلقامةالشهادة نا نلك روايات ُتعل يف أن   الصدوق واضحةٌ 

سهو النب  وأجاز لنفسه أن يلعَنهم، ف الذين يعتقدون بعدم صَ ضة كما وَ الة ومفو  هذه الروايات بأهنم غُ  نقلوا

إِذا )  ، الرواية واضحةٌ ( أوار  روا ماَذَوا و و ا ر م وا بِذُ خُ) ال قال اإلمام الرضا عن بين فض   كما  تقييمهب فال نعَبأُ 

فًا ينصت إىل هذه نصِ إنسانًا مُ  أن   ( ال أعتقدُ  ي قُل ع ليٌّ أَمريُ املؤمنني مُـح مَّدٌ ر سُولُ اهلل فَلإِلَّا اهللقَالَ أَح دُكُم ال إِلَه  

، د الوسطي واألخرييف التشه   ،يف الصالةو يف األذان واإلقامة  املرادَ  الرواية وال يتبادر إىل ذهنِه هذا املعىن أن  
جزاِء األذان واإلقامة وجزٌء واجٌب من أجزاء التشهد الوسطي واألخري الشهادة الثالثة جزٌء واجٌب من أ

 . الروايات القادمة شيئاً فشيئاً يف ضح لنا املطالب واضحةٌ وستت  

اً ع لَيهِم لِلَِّه كَان  املِيَثاقُ م أخُوذ)  والروايات واضحةٌ كل هم ت يف ميثاق األنبياء  ذَ خِ سة أُ الشهادة الثالثة املقد  

 و األئِمَّةُم كُدٌ نَبيَّكُم و عليٌّ إِمام تُ بِر بِّكُم وُمـح مَّ بِاإلِم ام ة ، فَقَاَل : أَلَس ؤمِنني  و األَئِمَّةو ألِمريِ املُ بِالرّبُوبِيَّة ولِر سُولِِه ِبالنّبُوة 

على   ذَ خِ ( هذا امليثاق أُ يثَاقَ ع لَى األَنِْبي اء ذَ اهللُ ع زَّ و ج لَّ املِأَخ  فَأَوَّلُ م ا( فذلك كما يف الرواية )  كُماهلَادُون أَئِمَّتَ

 امليثاق؟ ما هو .ل ما ُأِخَذ على األنبياءأو   البشر ولكن   كل  

من أراد ، صلوات اهلل وسالمه عليه( الرواية عن الصادق  مكُدٌ نَبيَّكُم و عليٌّ إِم ام تُ بِر بِّكُم ومُـح مَّأَلَس) الذي مرَّ 

وأرقام احلديث باألجزاء و ب بالصفحات تُ الكُ  أمساءَ و  صادرَ املسة ( جيد ) الشهادة الثالثة املقد   كتابَ   أن يراجعَ 
 .وبالتفصيل

وُأِخذت الشهادة يف ميثاق  ، لة أيضاً والروايات مفص   ،يف ميثاق املالئكة الثالثة املقد سة ت الشهادةأيضًا ُأِخذَ 
 ؟هم، ما هو ميثاقُ ميثاق بين آدم عموماً ، ميثاق املالئكة، األنبياء البشر، ميثاق كل  



 2 ج(  الشهادة الثالثة بين التنزيل والتأويل  4لقة ) الح                                          ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي  

- 6 - 
 

م الصادق صلوات اهلل رواية عن اإلماال( عليَّاً أمريُ املؤمننيو أنَّ مُـح مَّداً ر سُوُل اهلل  و قَالُوا : ب لى  أَلَسْتُ بِر بِّكُم)

 وسالمه عليه.

، ه الكثري من الشواهد ومن األحداثفي ، وهذا فصلٌ هبا اجلمادات والنباتات واحليوانات قرارُ إالشهادة الثالثة و 
وعن  شيءٍ  عن احليوانات وعن األحجار وعن كل   ، حديثٌ 206الصفحة إىل  193 الصفحةيبدأ من 

هذا هو حديث  ثَالُكُم {ا أُم ٌم أَمطَائٍِر ي طريُ ِبج ن اح يه إِلَّ و ال  د ابَّةٍ فِي األَرضِ } و م ا مِنوما ذلك بغريب النباتات 

ِمن ش يءٍ إِلَّا  } و إنهذا املضمون واضح يف الكتاب الكرمي  } س بَّح  ِللَّهِ م ا فِي السَّم او اتِ و األرض {القرآن 

سمُع الناس ت فيُ هذه األصوا جُ خُيِر  اإلمامُ  ،يف بعض األحيان النب   بيح هُم {يُس بِّحُ بِح مدِه و لَكِن ال تَفقَهُون  تَس

وايات والر وىل والثانية نبًا إىل الشهادة األُ بالشهادة الثالثة جَ  اإلقرارُ  ،من بعض األحجارو من بعض احليوانات 
 .يف كتب احلديث كثريٌة جد اً 

 ب  بن له : ي ا كَعقال بن األشرف حني نطق حارُه بذلك ) كعب صلى اهلل عليه وآله لِ  ا النب  قاهلَ  هناك كلمةٌ 

 ُق مع الكثريين.، وهذه الكلمة تصدُ ( وهو شيخ اليهود كاألشر ف حِم ارُكَ أَعقَلُ مِن

ب احلديث تُ بالشهادة الثالثة وكُ  رَّ عليه أن يقِ  ،ماإلنسان إذا أراد أن ُيسلِ  دت عن األئمة بأن  رَ وَ  رواياٌت كثريةٌ 
 ةثاإلسالم بالشهادات الثال ،مرحلة التأويلا يف أم   ،يف مرحلة التنزيل ،، اإلسالم بالشهادتني بذلكمشحونةٌ 

قدمًا يف مرحلة و  لضعون قدمًا يف مرحلة التنزيالشيعة يَ  علماءُ  لتُ ، أنا قُ وهذا واضح يف كلمات أهل البيت
، بوهنا فيعودون إىل مرحلة التنزيلفيسحَ  بعض األحيان يضعون قدماً يف مرحلة التأويل وهي متزلزلةٌ يف ، التأويل

 .ة بالشهادات الثالثال يكون إال   اإلسالمَ  أن   يات واضحةٌ  الرواوإال  

 هذه كل    ااًل لقراءةِ جمَ  دُ ، ال أجِ 217لة إىل الصفحة وما بعدها مطالب عديدة مفص   207 الصفحةمن 
 .الروايات
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على خدجية  البيعةَ  خذَ أَ  ، النب  لدين والشريعة واإلسالم واإلميانل الواقعي   الشهادة الثالثة واملعىن احلقيقي  

نني وىل املؤمِوالكِ وم ليٌّ م ذا ع ة ه جي دِا خ ي ) الرواية عن إمامنا الكاظم صلوات اهلل وسالمه عليه:  ،الكربى

(،  اًم ليهيداً ع ى باهلل ش فَكَك و دُ شهِأُاهلل و  دُشهِلت أُا قُلى م ه ع عتُاي  د ب ول اهلل قَسُا ر ي  قت د  ت : ص الَعدي ، قَم ب هُام م إِو 

: ى اهلل عليه وآله على بين هاشم وذلك يف أو ل الدعوة حني نزلت اآليةصل النب   طَ شرتَ ومرَّ علينا كيف إ

 .{ر بِنيذِر ع شِري تَك  األَق}و أَن

 ،هذا املقطع ، جاء فيهادم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآلهخامن حديِث أب احلمراء  لةٌ هناك روايٌة مفص  
 ني أن  يف اجمللس الست   ،واها الشيخ الصدوق يف جمالسهِ رَ  ، الروايةُ اكمه إي  عُ مسِ أيضاً طويل لكن للفائدة أُ  واملقطعُ 

 ن الً مِجُر  ني اثِلَثَم و ج الع  ن اً مِ لَجُر   ني مسِخ ب و ر  الع  ن  ةً مِئَي مِوا لِ ادعُق فَلِنطَ اء إمر ا احلَب ا أَي  ) قال ألب احلمراء:  النب  

 ر  عش م اي : )م يقول هلمل  صلى اهلل عليه وآله وس ، النب  ( فيها تفصيلمهِيتُ بِتَأَفَ ،ةش ب  احلَ ن اً مِلَجُر  ين عشرِو بط القِ

: الواقَوله ؟ فَسُر و  بدهُداً ع مَّح مُ نَّأَه و لَ  يك رِهُ ال ش حد ا اهلل و لَّ ه إِلَال إِ نَّة أَاد م بشه رتُقر ة أَش ب  احلَبط و القِم و ج الع و  بِر الع 

وله سُر بدهُ و ي مُـح مَّدٌ ع نّأَا اهلل و لَّه إِلَن ال إِة أَاد شه م بِرتُأقر : أَالثةيف الثَ الَقَ، فَاً الثَا ثَه  الَى قَتَّح  دُشه أَ مَّهُ: اللَّالَقَ، فَمع نَ

 الَقَ  مَّ، ثُاًالثَا ثَه  الَى قَتَّح  دُشه أ مَّهُاللَّ الَقَ ، فَمع نَ مَّهُالوا اللَّ قَ، فَديعن ب هم مِ مرِأَ يلُّو نني و املؤمِ ب أمريُ الِأبي طَ  بن  أنَّ عليَّا و 

ا م و  الَ قَ ، فَب ال أكتُقَالب و بن أبي طَليِّ ىل ع ها إِع  فَد فَ واتٍة ود يفَ بصحِينأتِق فَ لِنطَن إس ا احلَ ب ا أَ: ي المالسَّ يهِ لَليٍّ ع ع لِ

ه لَن ال إِة أَاد وا بشه قرُّأَ، ةش واحلب  بطُم والقِج ب والع ر  ه الع ت بِقرَّ ا أَذا م يم ه حِالرَّ نِمحَاهلل الرَّ سمِبِ : أكتبُ الَب ؟ قَأكتُ

ة يفَحِم الصَّتَ خ  مَّي ، ثُعدِن ب م مِه أمرِ يلُّو و  املؤمنني  ب أمريُأبي طالِ  عليَّا بن  نَّأَه و ولُسُر بدهُ و  مُـح مَّداً ع  نَّأَا اهلل و لَّإِ

من يعرتض  ، سيعرتضُ مٌز وإشارٌة وبياٌن هلذه احلقيقةهنا هو تأكيٌد ور  النب   علُ ( وفِ الم السَّ يهِلَليٍّ ع ىل ع ا إِ ه ع فَد و 

 شهادةَ  ث عن أن  ، أقول صربًا هذه الروايات تتحد  ث عن األذاِن واإلقامةهذه الروايات التتحد   يقول بأن  ف
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؟ فلماذا ال تكون يف األذان واإلقامة ،التشريعو  والتكوينصقٍع من أصقاع الوجود  موجودٌة يف كل   الواليةِ 
 .كثريةٌ   ، الرواياتُ نستمر  

اء ف األنبي حُصُ يعِمٌِ  يف ج وبةَكتَ م عليٍّ ايةُولَ، الرواية عن اإلمام الكاظم ) ةالروايات يف حقيقة األديان السماوي  

 .( ليٍّ عليه السالمع  هِصيِّنبوة مُـح مَّدٍ ووالية و ا بًٌِّا إلّيَّبِنَ اهللُ ث بع ن ي لَو 

د  ع لى و الية ع ليٍّ و أَخ ذَ ع هإِنَّ اهلل تَب ار ك و تَع اىل أَخ ذَ مِيَثاقَ النَّبِيني )  :بن مسلمد رويها حمم  عن اإلمام الباقر يَ 

 ( .النَّبيني بِوالي ة ع ليٍّ ع لَيِه السَّالم 

شري إىل أن الشهادة الثالثة لذكرها ولكن كل ذلك يُ  ع اجملالُ سَ ال يَ  طويلةٌ  ، ورواياتٌ ومفص لةٌ  كثريةٌ   والرواياتٌ 
 ؟ذُفها الشيعي  من األذاِن واإلقامةوملاذا حي يف كل  صقٍع فلماذا حيِذُفها اإلنسانُ موجودٌة 

َقالَ ال إِلَه إِلَّا اهلل تَفَتَّح ت  م ن: )لى اهلل عليه وآلهص ، عن النب  هبا واللساين    القلب  سة واإلقرارُ الشهادة الثالثة املقد  

اهلل َغفَر   ر بِذَلِك و م ن تَاله ا بِع ليٍّ و يلِّاهلل تَه لَّلَ و جهُ احلَقِّ سُبح انُه واستبش   و م ن تَاله ا ِبمُـح مَّدٍ ر سُولِ لَهُ أَبوابُ السَّم اءِ

 .ايات يف هذا املضمون كثرية أيضاً ( والرو  َلو كَانَت ِبعد دِ َقطَرِ املَطَروب هُ واهلل لَهُ ذُن

لَ عليه ، قَالَ : قُلتُ : ما هو ؟ قَااىل ضَِمن  لِلُمؤمِنِ َضم اناًإنَّ اهلل تَع  )  :لالرواية عن اإلمام الصادق يرويها املفضَّ 

أَدَّى م ا افتَر ض  أَقَرَّ هلل بالربُوبيَّة و لِمُح مَّدٍ صلى اهلل عليه وآله بالنبوة و لِع ليٍّ عليه السالم باإلم امة و  السالم : ضَمِن  لَهُ إن

 .ةيقتني الـُمَحمَّديَّة والعلوي  ج احلقروايات كثرية تتحدث عن متازُ ، ( إىل آخر الرواية كِن هُ فِي جِو ارِهع لَيهِ، أَن يُس

يف اجلزء اخلامس عشر والشيخ الصدوق حار يرويها صاحُب البِ  الصادق صلوات اهلل وسالمه عليهالرواية عن 

 ي ع امٍب ني  ي دي اهلل ج لَّ ج اللُه قَبَل خ لقِ اخَللق ِبألفَ إنَّ مُـح مَّداً وع ليَّاً ص لواُت اهلل علَيهم ا َكانَا نُوراً يف معاين األخبار ) 



 2 ج(  الشهادة الثالثة بين التنزيل والتأويل  4لقة ) الح                                          ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي  

- 9 - 
 

 َفقَالت : إِلَه نا و س يّد نَا م ا ه ذا النّور ؟ نش ع ب  مِنه شُع اعٌ المِعٌإالً و قَد أت ذَلِك  النّور ر أت لَهُ أَصر  و إِنَّ املَالئِكَة لَمَّا

ا اإلِم ام ةُ مَّأَفَأمَّا النبوة فلِمُح مَّدٍ عبدي و ر سُويل و  و َفرعهُ إِم ام ة  لُه نُبوةٌو ج لَّ إِلَيهِم ه ذا نُورٌ مِن ُنوري أَصفَأوح ى اهلل ع زَّ 

ما مثل لون بني هذين ؟!!فصُ نفكاك ملاذا تَ د هناك ا( ال يوجَ  يتُ خ لقِالهُم ا م ا خ لَقيي و لولِفَلِع ليٍّ حُجَّتِي و  و 

ه هلذه احلالة املضطربة بني ؟ هذا التفكيك مرد  أيضاً، ملاذا هذا التفكيك هذه واجبة الشهادة الثانية واجبةٌ 
 .لتأويل التنزيل واحالةِ 

 عَ ، هذا الكتاب طُبِ ناذج إخرَتُُتا( لشهادة الثالثة املقدسةاه يف كتاب )وما ذكرتُ  ،اً كثرية جد   والروايات  ونذهبُ 
، وما مجعتُه من الروايات عُت رواياتِه قبل ذلك، قبل تلك احلقبةقد مجََ  نتُ ين كُ ، ولكن  للهجرة 1413يف سنة 

 ،قرأُ  ال تُ أجزاءٍ  ، سبعةُ  الناس لن تقرأَهين وجدت أن  ع يف سبعة أجزاء لكن  كامله لكان يُطبَ رُه لو طُِبع بِ قد  أُ 
عتها يف كتاٍب واحد ة منها فقط ومجمنها وضغطت هذه الروايات وأخذُت املقاطع املهم   خرتُت القليلَ إلذلك 

 .يف جزٍء واحد

ويبدأ احلديث من  ،واإلمامة والعصمةة الشهادة الثالثة املقدسة وأهل بيت الطهارة والقداسة والنبو   ،هناك بابٌ 

 ( هذا الغزال الذهب   ثُمَّ ح فَر  فَلَم ي حفُر شِرباً ح تَّى ب د ا له قَرنُ الغَز ال ورأسُهُم ) مزَ ب حني حفر زَ لِ املطَّ  زمان عبدِ 

ال إِلَه  ( طُِبع على الغزال )  طُِبعتَخر ج هُ و فيِه فَاس ح تَّى ب د ا له قَرُن الغَز ال ورأسُهُُه حينما حفر زمزم ) الذي وجدَ 

فَس ألتُهُ ) إىل اإلمام احلجة  شريُ ( يُ  اهلل ةُيفَلِالنٌ خ فُ) :اإلمام قال ( مث   إِلَّا اهلل ُمـح مَّدٌ ر سُوُل اهلل عليٌّ ويلُّ اهلل

 .(ر اطِه ِمن أَشيء ب عد و ال ج اء ش يءٌ : فُالن م تَى كَان  َقبلهُ أو ب عد ه ؟ قَالَ : لَم ي جِفَقُلتُ

؟ ماذا دعا ،ةبأرض اجلزيرة العربي   زلَ ما نَ  زلَ د األوصياء حني نَ هذا الدعاء كان قبل والدة سي   ،أب طالبٍ  دعاءُ 

 ةِأفَ الرَّة بِ ام ه لى تِع  لت ضّفَا تَلَّاء إِ يضَالب  ةِيَّمِاطِالفَبِة و ي الِالع  ةِويَّلَالع  بِة و ود حمُ املَ ةِيَّدِمَّح املُ بِ ك لُسأَإِلَهِي وس يّدي أَ)

 .(ةمحَالرَّو 
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اهلل  رسولُ  اًمُـح مَّد دُ أنَّ شه أَا اهلل و لَّ له إِأن ال إِ دُشه أَ: ) على األرض وهو يقولدَ جَ األوصياء سَ  لد سيدُ حني وُ 

عليًَّا وصي   فكيف يقول وأشهد أن   ،قائلٌ  ( سيقولُ ة بوّاهلل النُ مُختِدٍ ي مَّح مبُ ،اهلل صيُّ رسولِعليَّاً و  أنَّ دُشه وأَ

، ن أهل البيت ومن الوسط الشيعي  فوا من شأاولون أن ُيضع  شيٍء حيُ  أي  ، هؤالء الذين يبحثون عن  اهللرسولِ 
، ويف  حُمَمَّداً رسول اهللأن   يقول وأشهدُ كان ؟  كان يقول  ي ماذاصل  رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله حينما كان يُ 

صيُّ رسول اهلل عليَّاً و  أنَّ دُشه وأَهذه يقوهلا وهذه يقوهلا ) ،اهلل  رسولُ أين   يقول وأشهدُ  كان  بعض األحيان

 .والدته( قاهلا حني الو صيَّة وأنا أمريُ املؤمنني و بِي يُتِمُّ ةبوّاهلل النُ مُختِدٍ ي مَّح مبُ

، الرواية ينقلها زماننا إمامُ  لدَ ، وحني وُ والقدسة والطهارة ٌد ألهل بيت النبو  نعقِ ، هذا الفصل مُ والروايات كثرية

 ال إِلَه إِلَّا اهلل و أَنَّ مُـح مَّداً ر ُسولُ أَشه دُ أَن: ) تُه حكيمة تقول، كيف استهل؟ استهل حديثهُ ، عمَّ الشيخ الطوسي

 كيف حتكمون ؟!!لكم  ة ؟! ما إىل أدل  هذا وحنتاج  ( كل   املؤمِنني ح قَّاً اً أَمريُ اهلل و أَنَّ ع ليَّ

ل م يف أو  اإلمام احلجة صلوات اهلل وسالمه عليه حني تكل   ( ينقل أن  ة املسعودي يف كتابِه )إثبات الوصي  حت  

 .اآلخر( وقاهلا يف اليوم املؤمِنني    اهلل و أَنَّ ع ليًَّا أَمريُال إِلَه إِلَّا اهلل و أَنَّ مُـح مَّداً ر سُولُ أَشه دُ أَنساعٍة من والدتِه ) 

ه عطيٌة من اهلل لرسول اهلل ت األذان بأن  فَ صَ وَ  رواياتٍ  دُ ذان جنَ ثت عن األ حتد  ب إىل الروايات الت  حني نذه
، الكتاب إن مل يكن روايات مُيكنكم أن تراجعوا الكتابال لقراءة كل   وروايات فيها تفصيل ال أجد اجملالَ 

يقينًا موجود على موقع  ،ميكنكم أن ُتدوه يف مواقع كثرية ،تاملكتبات فهو موجود على اإلنرتن موجودًا يف
 .مواقع أخرى كثريةعلى  دموجو و  al-mawaddah.beعلى موقع و  زهرائيون
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 ، النب  ناقصةً  ةُ من اهلل فهل تكون العطي   ةٌ ( هذه عطي   انذَاألَاب و تَة الكِح اتِع زَّ وج لَّ فَ ي اهللُانِعطَأَ : ) يقولالنب  

، علي  كمال الدين، علي   اجملالس ( ذِكُر عليٍّ كمالُ  زَيِّنوا م ج الِس كُم بِذِكرِ عليِّ: ) عليه وآله يقول لناصلى اهلل 

 فكيف ال يكون علي  كمال األذان. ،كمال العقيدة

وال فيه  مذكورةٌ ، يعين متام جزئيات ديننا ( كيف يكون األذان وجُه ديننا و األَذَانُ و جهُ دِينِكُم)  رواياٌت تقول

 ؟ر فيه علي  ، أي  ديٍن هذا ال يُذكَ ر فيه علي  يُذكَ 

األَذَانُ ( هذه كلمات املعصومني صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني )  بأنَّ األَذَان دِينُ اهلل: ) الروايات تقول

ًة من اهلل لرسوله عطي  الدين و  جهَ وو  حجةً  ( كيف يكون األذانُ  ع لى أُمَّتِي ي ا عليُّ األَذَانُ حُجَّة ( )  جَّة  من اهللحُ

  لُ مِ كن أن يكون األذان حيَ ، فهل ميُ ( والروايات كثرية يف وصف األذاننُورٌي ا عليُّ األَذَانُ صلى اهلل عليه وآله )

 !!هذه األوصاف وهو خلي  من عليٍّ  كلَّ 

 األعظم عن النب  الرواية عن اإلمام الزاكي العسكري  ؟وَم إىل الصالة ما هو أعظم َطهورهاأن تق ريدحينما تُ 

دِهِ هُو  مُواالةُ ش يئاً من الطَّاع اتِ م ع  فَق ا بهِ و  الالَّتِي ال تُقب لُ الصَّالةُ إلّ ظَم طَهُور الصَّالةو إِنَّ أَع: )صلى اهلل عليه وآله

 إال   وال صالةَ  هذا هو طهور الصالة احلقيقي  ( يدُ الوصيني وأَنَّهُ س مُـح مَّدٍ و أنَُّه س يّدُ املُرس لني ومُواالَةُ عليٍّ 

 عليٍّ كرَ ذِ  عجبًا من هذا الذي يقول بأن   ،، إذا كان طهور الصالة هو هذا كيف ال تتكامل الصالةبطهورٍ 
 .يُفسُد الصالة

، أن حتُ األدُب   األذان؟عتَ ماذا تقول إذا مسَِ  :الروايات واردة عن الشيخ الطوسي ما اكي األذان وهو ُمستحب 
، من هذه َوردت يف الرواياتنة د أذكارًا معي  األلفاظ أو ترد   د نفسَ رد  ا أن تُ إم  ؟ املراد من حكاية األذان
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باهللِ ر بَّاً وباإلسالمِ دِين اً ر ضِيتُ دُهُ و ر سُولُه ريك  لَه و أنَّ مُـح مَّداً ع بد هُ ال ش و أَنَا أَشه دُ أن ال إِلَه  إِلَّا اهلل و ح) :األذكار

 .والفقهاحلديث ب األدعية و تُ يف كُ  ( واملضامني موجودةٌ و بِمُح مَّدٍ ر سُوالً و باألَئِمَّةِ الطَّاهِرين  أَئِمَّة

، لناس يقرؤونه قبل تكبرية اإلحرام، الكثري من ا اإلحرامبعد تكبريةِ  أُ ، الدعاء الذي يُقرَ دعاء التوجه يف الصالة
دق صلوات اهلل وسالمه عليه قال الحلسن بن راشد  ، الصا بعد تكبرية اإلحرامدعاء التوجه يُقرأُ  نة أن  سُ ال

، فقال يف كالمه مع اإلمام املعصومه يعين مقصود التوج   رَ ، تصو  يكيك وسعدَ : لب  كيف تتوجه؟ فقال: أقول
؟ وجهي للذي فطر السماوات واألرض هتُ كيف تقول وج    ،كله الصادق عليه السالم ليس عن هذا أسألُ 

: المالسَّ يهِ لَق ع ادِالصَّ الَقَفَ) السماوات واألرض حنيفًا مسلمًا هت وجهي للذي فطر وج   قال احلسُن: أقول

ا نَ ا أَم  اً و م سلِ اً مُيفَ نِمُـح مَّد ح آل ام بِم ب واإلئتِالِبن أبي طَ ليّ اج ع نه  مِو  مُـح مَّدٍ ينِدِيم و براهِإِ ةِ لَّمِ ع لى :لقُك فَ لِذَ لت ا قُذَإِ

 .486الصفحة  يف الرواية يف كتاب االحتجاج الشريف اجلزء الثاين(  نيكِاملشرِ ن مِ

يف ) كمال الدين ومتام و يف كتاب ) االحتجاج (  موجودةٌ الت ،  الشيءويف توقيعات اإلمام احلجة أيضاً نفسُ 
احلجة  عن اإلمام ردَ ماذا وُ  ار األنوار ( ومصادَر أخرى كثرية.من حب يف ) اجلزء الثالث واخلمسنيو النعمة ( 

 ينِدِيم و براهِإِ ةِلَّلى مِ ماً ع  سلًِا مُيفَنِح  رض واألَ اواتِ م ر السَّطَي فَذِلَّتُ و جهِي لِو جَّه؟ )ماذا تقول يف دعاء التوجه

 عليٍّ يف كرُ ، ذِ (  إىل آخر الدعاء إنَّ ص الِتي ونُسُكي وم حي اي   نيكِاملشرِ ن  ا مِنَا أَم و و ه دي أمري املؤمنني مُـح مَّد 

 .رية اإلحرام، هذه أدعية أهل البيتبعد تكب أُ قرَ ، هذا الدعاء يُ مجيع أجزاء الصالة

شيخنا الكليين رواها  ،ريف، الرواية يف الكايف الشهلي، هناك األذان اإلها إذا ذهبنا إىل أنواع األذان ومراتبِ م  أ

( نـَوَّه يعين ائِن ااهلل بأمس : إنَّا أَوَّلُ أهل بيتٍ نَوَّه  يقول: قال، بن طريف عن أبي عبد اهلل عليه السالمعن سنان ): بسندهِ 

ه دُ َأنَّ   ثَالثاً ، أَشال إِلَه  إِلَّا اهللُ  أَم ر  مُن ادِياً فَن ادى أَشه دُ أَنإِنَّهُ َلمَّا خ لَق  السَّم اواتِ واألرض   ،ائِن انَوَّه  اهلل بأمس ) كرَ ذَ 
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( هذا هو األذان اإلهلي الذي أمر به اهلل يف اً اً أمريُ املؤمنني حقَّاً ثَالثه دُ أنَّ ع ليَّ ش، أَمُـح مَّداً ر ُسولُ اهلل ثَالثاً 

 الوجود.

بن تفسري فرات موجودٌة يف  والروايةُ  ،ذان املالئكة هناكأثنا عن ة حُيد  إىل العوامل العلوي   النب   عدَ وحني صَ 

ال ش ريك   ه دوا أنِّي ال إِلَه إِلَّا أَنَا و حدِيإش)ه نادي مالئكتَ  سبحانه وتعاىل يُ اهلل، 31  ةصفحيف الالكويف إبراهيم 

رشي بأنَّ مُـح مَّداً صلَّى اهلل ه دوا ي ا م الئِكَتِي و سُكَّان  س م اواتِي وأرضِي و ح م لة ع إش: لِي، قالوا ش هِدنَا وأَقر رنَا، قال

ه دوا ي ا م الئِكَتِي و سُكَّان  س م اواتِي وأرضِي و ح م لة إش: وا: ش هِدنَا وأقر رنا، قالالُ، قَيولِسُر ي و بدِعليهِ وآله ع 

وهذا هو األذان يف العوامل  (، قالوا: ش هِدنَا وأقر رنار سُويل ع رشي بأنَّ ع ليَّاً و لِيي وويلُّ رسويل وويلُّ املؤمنني بعد

 .ةة املالئكي  العلوي  

عن  ا يسألُ الكو   بنُ إباته َلمَّا جاء بن نُ صبغ هذا الوجود والرواية فيها تفصيل عن األ مالئكةِ  لكل   وهناك أذانٌ 

 ه ُيسب حُ َلكًا عظيمًا إن  مَ  ه عن أن  ثُ اإلمام حيد   بيح ه {} و الطَّريُ ص اّفاتٌ كُلٌّ قَد ع لِم  ص التَهُ و تَس: اآليةهذه 

َلك ) ثُمَّ يُنادِي: ) صلي إىل أن يقولويُ 
َ
اهلل  ال إِله إلَّا ولِنِد ائِه تُن ادي الطيُور، ثُمَّ يُنادي أَشه دُ أَن( ماذا يُنادي هذا امل

 ،ن هكذا( املالئكة تؤذ  الوصيني هُ خريُوصيَّ دُ النبيني وأنّه سيّ ه دُ أن مُـح مَّداً عبدهُ ور سُولُو حد هُ ال ش ريك  لَه وأش

؟ هذا نون هكذاال يؤذ   البشرِ  ، ما بالُ ن هكذا، اهلل سبحانه وتعاىل يأمر املنادي أن يؤذ  ن هكذاالطيور تؤذ  
، الشهادة الثالثة َتسطُع يف كل  مكانوهذا أذان الطيور وهذه ة األذان اإلهلي وهذا أذان العوامل العلوي  

 .أيضاً والروايات كثريٌة 

، الرواية الت  ُحجٍَّة على شيعة أهل البيتث عن تشريع األذان وهي أعظمُ ا إذا ذهبنا إىل الرواية الت تتحد  أم  
عليه  ، الرواية عن اإلمام الصادق يف اجلزء الثاينل روايةٍ وهي أو   (علل الشرائع)رواها الشيخ الصدوق يف 

، ينةيعين عن مؤمن الطاق وعمر بن أذد بن النعمان األحول م  عن حميف و ريَ الصَّ  يرأو ُسدَ  ديرعن سَ السالم، 
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الصادق يروون الرواية عن  هؤالء شخصيات معروفة من أصحاب اإلمام الصادق من مربزي أصحاب اإلمام
صلى  عن تشريع األذان يف معراج النب   الرواية ث، تتحد   إىل موطن احلاجةشريُ فقط أُ  ،، الرواية طويلةاإلمام

ثُمَّ خ رَّت  اءِ السَّم  إىل أطرافِ فَن فَر ت املَالئِكَةُوىل )( يعين السماء األُ  ثُمَّ ع ر ج  إىل السَّم اءِ الدُّني ااهلل عليه وآله ) 

 والرُّوح ما أشب ه هذا بُّ املَالئِكَةِ فَقَالت : سُبَّوٌح قُدُّوس سُبَّوحٌ قُدُّوس ر بُّن ا و ر ) النب   ( َلمَّا رأت نورَ تالَسُجَّد اً فقَ 

، فَس كَتَت  ب راهللُ أَكب ر اهللُ اَكل لألذان )( هنا بدأ تشريع الفصل األو  ب رالنّور بِنُور ر بِّن ا، فََقال ج ربائيل: اهللُ أَكب ر اهللُ اَك

ًا ثُمَّ اج فو آله أَو  يهِلَى اهلل ع لَّص  يبِّاملَالئِكَة و فُتِح ت أَبوابُ السَّم اء و اجتم عت املالئكة ثُمَّ ج اء ت فَس لَّم ت ع لى النَّ 

فَإن ( املالئكة )تالَرٍي ،قَخَقال : بِل )عند تشريع الفصل األو   ِكُر علي  ( هنا ُذ ؟يف  أَخُوكا مُـح مَّد كَ: ي تالَقَ

ي لِّ ص نُا لَنَّإِا و نَّ مِ هُاقَيثَمِو  ك اقَيثَمِ اهللُ ذَخ د أَقَفهُ و عرِم نَ: كيف لَفأقرئِهُ مِنَّا السَّالم، فََقال النيبُّ أتعرفونه؟ فقالواأَدر كتَهُ 

فقال جربائيل: ) جدت املالئكةُ الشيء سَ  ( ونفسُ ةي انِثُمَّ ع ر ج  بهِ إىل السَّم اء الثَّ( هذا فصل التكبري )يهلَع و  يك لَع 

وا جُر خَفَهذا تشريع فصل الشهادة األوىل وأيضًا جاءت املالئكة )( ال إِلَه إِلَّا اهلل أَشه دُ أَن ال إِلَه إِلَّا اهلل أَشه دُ َأن

، اخليل اجلميلة بأعناقها عانيق يعين تعبري عن اخليل( املالسَّالم اكَخ ئ أَقرِأوا الُقَو  يَّلَ وا ع مُلَّ س يق فَانِع املَ  به شِ يَّلَإِ

 اقَيثَمِه و اقَيثَ مِو  ك اقَيثَاهلل مِ ذَخ  د أَقَفه و عرِ ال نَ يف كَم و ع نَ: واالُ؟ قَ هونَفُ عرِل تَلت : ه قُفَ(رسول اهلل يقول:  ،الزاهية

 ثُمَّ ع ر ج  بي)وىل كُر عليٍّ أيضًا يف تشريع فصل الشهادة األُ ، ذِ ( إىل آخر الكالملينا ع  ةِام ي القِ ومِى ي لَه إِتِيع شِ

يل ربائِج  الَقَفَ( هناك تفاصيل أنا ما أقرئها ألن الرواية طويلة )  يلربائِج  الَقَ ، فَ ةثَالِاء الثَّم ى السَّلَعُرِج  بي إِ_أو_

؟ ( أيضًا فاجَتمعت املالئكة، ماذا قالوا ه دُ أَنَّ مُـح مَّداً ر سُولُ اهلل مُـح مَّداً ر سُولُ اهلل، أَشه دُ أَنَّالم: أَشالسَّ يهِلَع 

 ولُسُر  الَ قَصيني فَالو  ريِخ  عليٍّيني و  بِالنَّ مِاتَخ  دٍمَّح مُ  رِ اشِالنَّاً بِ ب رح م ر و اشِاحلَ ًا بِب رح م ر و اآلخِاً بِ ب رح م ل و وَّاألَاً بِرحب م )
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م ع : نَ الواه ؟ قَونَفُعرِتَ و ي أَتِيفَلِرض خ ي األَفِ و هُ :الَقَي فَخِليٍّ أَن ع وني ع لُأَس  لَّمُوا ع لَيَّ و : س  آلهيه و لَى اهلل ع  لَّاهلل ص 

ني س  احلُن و  س مُـح مَّدٍ وعليٍّ واحلَ سمُإ هِيض فِبي أَ قٌّيه رِلَع ة و رَّم  ةٍن س  لِّي كُور فِعمُيت املَالب  جُّحُد نَقَه و فُعرِال نَ يف كَو 

أوالدِه املعصومني  كرِ عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه مع ذِ  كرُ الشهادة الثانية وذِ  (ةام  ي  القِ ومِ ىل ي م إِهِتِيع شِو  ةِمَّئِاألَو 

ى لَ ع  يَّح  ،الحى الفَلَع  يَّح  ،الةى الصَّلَع  يَّح  ،الةى الصَّلَ يَّ ع ح  ،يلجربائِ الَ قَة فَع ابِاء الرَّم ى السَّلَي إِثُمَّ عُرِج  بِ)

( أيضاً الحليٍّ الفَع بِالة و وم الصَّقُني بِمُح مَّدٍ تَ نَو قرُني م وتَكة ص الئِت املَالَقَالة ، فَوم الصَّقُبِمُح مَّدٍ تَ ةُكَائِلَ ت املَالَقَ ، فَحالالفَ

م ع  : نَواالُ قَ؟ فَهونَفُعرِتَ: أَمهُلَ الَقَو ؟ فَ هُ يف كَاك و خ أَ كت ر تَ ين : أَيبِنَّلوا لِالُقَو عليٍّ عند الصالة وعند الفالح ) كرُ ذِ 

ت حيَّ على خري العمل، هذه رواية رَ كَ ، الرواية ما ذَ ( إىل آخر الكالم اهلل رشِ ع  ولَ ورٌ ح نُ و هُه و تَيع شِه  و فُعرِنَ

 ة عن معاين فصول األذان أو حت  ث فيها األئم  ت الت حتد  يف الروايات الت مر  ة القضي   ، نفسُ تشريع األذان
حيذفون فصول أخرى و ، ، حيذفون حيَّ على خري العملفُه األئمةذِ ، هناك شيٌء حيَ واإلقامةة األذان عن كيفي  

مجعوا بني إأجزائها أنتم  نا ما ذكرنا لكم وال يف رواية واحدة فصول األذان بكل  نا إن  ريدون أن يقولوا يا شيعتَ يُ 
الحظون الرتكيز على ذكر عليٍّ يف  ، تُ واضحةٌ  ةَ القضي  أن   ، وأعتقدُ واستخرجوا األجزاء والفصولهذه الروايات 

 هناك من حاجٍة إىل استدالٍل آخر؟ ، فهلذان فصٍل من فصول تشريع األكل  

، مرتبطة حبيَّ على ، الشهادة الثانيةال اهلل، مرتبطة حبيَّ على الصالةأن ال إله إ أشهدُ  اأُلوىل، الشهادة
داخل تشكيلة األذان يف ق هندسي سا، هناك ترابط وتنى خري العمل، الشهادة الثالثة مرتبطة حبيَّ علالفالح

ط ، وهذا التخب  ني مرحلة التنزيل ومرحلة التأويلومع هذه احلرية بط ماذا نصنع مع هذا التخب  ولكن واإلقامة 
يف  ويظهر  ،يف فهم النصوصو  ،أهل البيت ل مع حديثِ يف التعامُ ، و يف العقائدو  ،يف الفقهو  ،يظهر يف التفسري

د الشهادة الثالثة يف التشه  ة ذكر ة تنعكس على قضي  ، نفس القضي  جانٍب من جوانب فكر أهل البيت كل  
 . واألخريالوسطي  
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ما كتبه املريزا جواد التربيزي رضوان اهلل تعاىل عليه  قرأُ ، أَ ط واضحٌ التخب   ، سنرىالعلماء أقوالَ  تتب عناأيضًا إذا 
يف للمريزا جواد التربيزي ( جمموعة من األسئلة واألجوبة ار اإلهلية يف املسائل العقائديةاألنو كتاب )  وهذا

 :110صفحة ال

بعد ة اهلل في الصلوات الواجبة والمستحبّ  أن عليَّا  ولي   شهدُ أ   ،: هل يجوز قراءة الشهادة الثالثةالسؤال
 ؟ غير جزئيتهاستحبابا  أو بقصد لوات بقراءتها وهل يجوز قراءتها إل الصالشهادتين وهل تبطُ 

بن أبي طالب عليه السالم بالوالية من شعائر الشيعة ادة الثالثة ألمير المؤمنين علي : الشهالجواب
وال بأس بذكرها  ك في األذان بعنوان شعار المذهبتر  وال تُ عليهم السالم وأتباع مذهب أهل البيت 

ن يبعد الشهادت وال بأس بذكرها _واضحةٌ  عبارات فيها ُعجمةٌ  ،ك يف األذان بعنوان شعار املذهبرتَ وال تُ _
هنا احلديث يف الصلوات  _ا في صالة الفريضة وكذا في اإلقامة وأمّ  ةالمستحبّ في جميع الصلوات 

 عُ سِ ا في صالة الفريضة ففي المقام كالم ال يتّ وأمّ  واألخري _ الوسطي  ، يعين يف التشهد وليس يف اإلقامة
؟ هذه هي الواجبةات ة والصلو ملاذا ؟!! ما الفارق بني الصلوات املستحب   _ط تركها فيهاواألحو  له المجال 

 .م من أقوى ما قيل يف هذه املسألةهذا الكال احلرية بني مرحلة التنزيل والتأويل، مع أن  

م يف رسالته )سر  د عبد الرزاق املقر  لُه السي  قَ هناك كالم للشيخ مرتضى آل ياسني رضوان اهلل تعاىل عليه نَـ 

 كرِن ذِ ا مِنَدوِّع  كرُذِاهلل و  كرِن ذِا مِذِكرُنَ: ) لباقر؟ قال إمامنا االشيخ مرتضى آل ياسني اإلميان( ماذا يقول

اهلل وإن كان هو هذا الكالم حيتاج إىل مناقشة هو  كرِ ذِ هم كَ يعين َجْعَل ذكرِ  _ وهذا التنزيل ( انيطَالشَّ

هذا من التعابري  ا نـُز ل منزلتهكر اهلل وإن  هم ليس كذِ ذكرَ  تنزيل يعين أن  ال،  اهلل وليس هذا بتنزيلذكرُ  همذكرُ 
 نا من ذكرِ ، اإلمام يقول ذكرُ الرواية ما تقول تنزيل، ة من ثقافة أصول الفقههذا من الثقافة األصولي   ،ةاألصولي  

وهذا التنزيل حال _  ، على أي  ، فأين هو التنزيلاهلل نا هو جزٌء من ذكرِ كرُ ذِ  أن  شري إىل التبعيض ، هذه تُ اهلل
رواية الشريفة يقضي بخروج ذكرهم صلوات اهلل عليهم عن دائرة الكالم المستفاد صريحا  من هذه ال

عليه من األحكام وقد جاء في  حوقِه بذكر اهلل سبحانه وتعالى في جميع ما رُت ب  م ولُ المكروه والمحرَّ 
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(  الةالصَّ ن  مِ و  هُي فَبِالنَّو  به  لَّج و  زَّ اهلل ع  رتُكَا ذَم  لّكُ: ) عبد اهلل الصادق عليه السالمأبي رواية الحلبي عن 

 .بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الصالة فضال  عن األذان واإلقامة ومن هنا يظهر لك وجه القول
 كرَ ذِ  ن  ضوان اهلل تعاىل عليه أنه يقول بأب من كالم الشيخ جواد التربيزي ر غرَ ستَ ولكن امل ،الكالم واضحٌ 

ف يف الصلوات الواجبة وال أدري ما الفارق بني ه يتوق  به ولكن   ال بأسَ  ةالشهادة الثالثة يف الصلوات املستحب  
ن الواجبة ة عختتلف فيها الصلوات املستحب  ، نعم هناك بعض األحكام ةالصلوات الواجبة والصلوات املستحب  

ادة التأكيد على ذكر الشه، مث ما هو املانع والروايات أيضًا واضحة وصرحية يف ولكن الصالة هي الصالة
، املؤمنني ، فليقل علي  أمريُ اهلل ُمـَحمٌَّد رسولُ  ،ال إله إال اهلل ،مكُ ، إذا قال أحدُ ا مرَّ من الروايات، مالثالثة

 د الوسطي  إضافة الشهادة الثالثة إىل التشه   رون بأن  الشيعة يتصو   سمعُ ، اآلن حني يَ ولكن هناك ُتهيل
د فضل اهلل دونه مثل السي  يقل  ومرجعاً صادفون متحدثاً وفقيهاً وعاملِاً ، طبعاً إذا يُ بدعةٌ و  وخروجٌ  فسقٌ واألخري، 

ه له سؤال عن جَّ وَ ينما يُـ ح ،123صفحة ال ،، اجلزء الثاينرسالته العملية )املسائل الفقهية( وهو ُيصر ح يف
في  جديدٍ  نصرٍ عُ  في إدخال أي   ة  مصلحة  شرعيّ  ال أجدُ  د:الشهادة الثالثة يف اإلقامة وليس يف التشه  

ي إلى ؤدّ ذلك قد يُ  ألنّ  ؟ __ ملاذا وأفعالهافي مقدماتها ا عنصر جديد _ _ ومن قال بأهن   الصالة 
 .كثيرةٍ   مفاسد  

وأعتقد  للهجرة، 1416ميالدي،  1995العددان الواحد والعشرون والثاين والعشرون سنة:  املوسم ةُ هذه جمل  
د فضل اهلل، يف للسي   ةٌ وعقائدي   فقهيةٌ  ها أسئلةٌ ا إىل آخرِ من أوهل  ، د حسني فضل اهللحمم   دعليها صورة السي  

أن عليَّا  ولي  اهلل في  رون أشهدُ كم ال تذكُ ظنا عليكم بأنّ لقد الح   : يسألونه 403و  402الصفحة 
رأينا أنكم ال تقولون في اإلقامة من : 1472، نفس السؤال 1471هذا السؤال  كم للصالة _ إقامتِ 

إىل  شريُ الكالم ولكن أنا هنا أُ  ؟ نفسُ ماذا جييب السي د؟ _  اهلل فما هو السببعليَّا ولي   الصالة أشهُد أنّ 
يعين يف التشهد  قول في التشهد _اآلن يجوز أن ن ة منتهية _هذه القضي   هم وكأن  لُ سائ، يُ هذه الفقرة

ا هو جيهل إم   _ ؟عليَّا  ولي  اهلل أنّ  ه نقول أشهدُ وبعد  ه ُمـح مَّدا  عبدُه ورسولُ  أنّ  أشهدُ واألخري _  الوسطي  
ت يف ثب  يُ  الناس و ريد أن جُيَه لَ ا يُ ، وإم   الروايات واضحة يف هذه القضي ةألن   وحينئٍذ عذرُه جهُله، ،يف الروايات
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 ،بينما إذا رجعنا إىل أحاديث أهل البيت ،فيها وال نقيصةَ  ة ال زيادةَ د قضي  التشه   وكأن   ،ةهذه القضي   مأذهاهن
الصالة  ،إىل الشهادتني د هو فقط الشهادتان وبعض الروايات ذكرت إضافةً التشه   بعض الروايات ذكرت بأن  
ُتا رَ كَ خرى كثرية ذَ غ أُ ، أمَّا هناك صيَ هذا هو الذي عليه الناس وهذا أقل  الواجبو  على ُمـَحمٍَّد وآل ُمـَحمَّدٍ 

 .غ التشَهدصيَ  ا أفضلُ قال عنها الفقهاء بأهن  الروايات و 

، عليه السالمعن اإلمام الباقر ، ثد لنذهب إىل الكايف وهذا هو اجلزء الثالًا يف التشه  قبل أن أتناول نص  

 فَإِنَّهُ لَو كَان  ُمو قّتاً  ،متلِ ع  ام   نِحس  أَ: قُل بِالَ؟ قَ وتنُالقُد و هُّش  ي التَول فِقُيءٍ أَ: أيَّ ش راقِالب  ام  م اإلِ لُ سأَبيب ي كر بن ح ب )

د له يعين لو كان التشه   )اسالنَّ  ك لَه لَ فَإِنَّهُ لَو كَان  مُو قّتاً( ؟هل هناك أحسُن من الشهادة الثالثة( و اسالنَّ ك لَه لَ

 ة التقية. عتبار قضي  هللك الناس بإ صيغة واحدة

ان تَاد ه  : الشَّالَقَ ، فَدهُّش التَ ن  ئ مِا يُجزِى م دنَن أَرٍ ع عفَا ج ب أَ لتُأَ س ها عن َسورة بن ُكليب )لذلك الرواية الت بعدَ 

 عند بعض املخالفني الصالة على ُمـَحمٍَّد وآل ُمـَحمَّد حت   ( مع أن  ى ُمـح مٍَّد وآل مُـح مَّدلَاة ع لَون الصَّ ن دُمِ

 عنيَّ د هناك حتديد مُ ، ال يوجَ قال الشهادتان فقط ،، لكن الرواية هنا عن اإلمام الباقرواجبٌ  زءٌ رب جُ عتَ تُ 
 .د هذا التحديد هو أقل  الواجبللتشه  

 :مه عليهم أمجعني، على سبيل املثالإذا نقرأ الروايات عن أهل البيت صلوات اهلل وسال

هذا قل ونَ  ،بفقه اجمللسي يف رسالٍة معروفةٍ   الشيخ اجمللسيد رواهُ ، هذا التشه  هذا تشهد من التشهدات
 عليه السالم د عن أب بصرٍي عن اإلمام الصادق، من مجلة فقرات هذا التشه  د أحد املستنبطاملضمون السي  

 م  اإلمام اللَّهُمَّ صلِّ على مُـح مَّدٍ وآلِ ول وأن ع ليَّاً ِنعم  الوصي ونِعم  الرَّسُدُ أنَّ ر بّي نِعم  الرَّب وأنَّ مُـح مَّداً ِنعشه أَو )

 إىل آخر التشهد. (مُـح مَّد
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( كثرية يف التشهد وتفاصيل العقائد، هذا )احلدائُق الناظرةر فيها عبارات  ة ُتذكَ ت عن األئم  دَ رَ هناك روايات وَ 
، يف هئَ قرَ أسطر ال أستطيع أن  22د أكثر من ، هذا التشه  ة املعروفةرنا الفقهي  من مصادِ وهذا هو اجلزء الثامن 

د أفضل التشه  الشيخ يوسف: )  غرييقول عنه الشيخ يوسف البحراين وحت   الكتب،اجلواهر موجود ويف بقي ة 
  الصادق صلوات اهلل عليه(.ما رواه الشيخ يف املوثق عن أب بصري عن أب عبد اهلل

وات اهلل وسالمه عليه أيضاً عن اإلمام الرضا صل منقولٌ  وهو، ًا يف الفقه الرضوي  ر جاء مروي  د آخَ هناك تشه  

بن أبي له نِعم  الرَّسُول وأنَّ عليَّ ى اهلل عليه وآلَّص م  الرَّب وأنَّ مُـح مَّداً أَشه دُ أَنَّك نِعأقرا بعضًا من فقراتِه ) ،طويل

كُر عليٍّ هو فقط ذِ  ،ل عليهر ال ُيشكَ ( هذا لو يُذكَ حقّ ح ّق والنَّار  عليه السالم نِعم  املَوىل وأنَّ اجلنَّةَ طالبٍ

طََفى و عليٍّ املُرتَضى وفَاطِم ة الزَّهراء واحلَس نِ واحلُس ني وعلى على مُـح مٍَّد املُص اللَُّهمَّ ص لِّ: )أن يقولإىل املشكلة 

 لِك  ى نُورِكَ األَنْو ر و ع لى ح باللَّهُمَّ ص لِّ ع ل)( وهذه الصلوات على اإلمام احلجة األَئِمَّةِ الرَّاشِدين من آلِ طَه وي اسِني

 ،راطلَكِ الصِّوع لى ب ابِك  األدنى و ع لى م سر م و ع لى ج نبِك  األَوج ب ى وع لى و جهِك  األكقَوع لى عُرو تِك  الوثاألَطو ل 

( هذا برار اللَّهُمَّ ص لِّ على ج ربائيلار األَخي ين األَرِاهِالطَّ يبني ني الطَّلِاضِ ين الفَدِاشِديني الرَّلى اهَلادِين  املَهاللَّهُمَّ ص لِّ ع 

إشكاالت ث عن ال أحتد   وأنا  فقط الصلوات على عليٍّ وآِل علي ،شكالُ اإل ،ما فيه إشكالوجود امل
 .اإلشكاالت يف الوسط الشيعي عنبل أحتد ث املخالفني 

 د الوسطي  فيها شيئاً من التفصيل أما الشهادة يف التشه   تُ وفصل  أنا ذكرُت الشهادة الثالثة يف األذان واإلقامة 
ين ، لكن  أخرى هذه احللقة ال تكفي وحنتاج إىل حلقةٍ  واألخري أيضًا حباجة إىل تفصيل ولكن هذا يعين أن  

، كيف يتعامل العلماء ومراجع التقليد والفقهاء مع  من خاللِه الصورةحُ ضِ الذي تتَّ  أكتفي هبذا التطبيق
هبا  رتضون َعَليَّ بقواعد وقوانني جيءَ عامل ضُ عرتَِ هل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني وسيَ أحديث 

 .لقات القادمة إن شاء اهلل تعاىلة يف احلضح هذه القضي  من املخالفني وستت  
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 طلبة العلم الديين   أن   أظن  و ت إليها الكثريون لتفِ ا ال يَ رمب   ةٍ شري إىل قضي  ين أُ املطالب والتفاصيل كثرية ولكن  
 ث بطريقٍة هي أقربُ جدانه فيتحد  ُث بوِ العالِـم يف جملسِه وهو يتحدَّ و لفقيه و س املرجع الِ ، أنت ُتُ إليهايلتفتون 

والناس ، َلمَّا يكون يف جملٍس عام ةٍة باملر  ضَ ث بطريقٍة مناقِ يتحد   ،رتقي املنربإىل مستوى التأويل ولكن حني يَ 
ث يتحد   ،على رسلهِ ُث وهو يتحد  ب كتُ أو من دون أن ميسك ورقة ويَ  ه من دون الصعود على منربٍ تسألُ 

حينما يصعد الت ث عن معاٍن ويتحد   ،ا ضعيفةٌ يصفها بأهن  حينما يكتب الت ألحاديث كثرية  لٍ بطريقٍة وبقبو 
ومرحلة عدم التمييز ما بني مرحلة التنزيل و ، هذا اخلبط ناتج من عدم الوضوح لو  ا غُ يصفها بأهن  على املنرب 

ث عن أهل البيت يف موضٍع يتحد   ،مراجعناو مون من علمائنا يتعل  طبائنا يصعدون على املنابر وهم ، خُ التأويل
، بأهل البيت إىل أدىن املنازل لُ وينزِ  ةً عثرًة قوي   يعثر بهوإذا يف نفس اجمللس يف مكاٍن آخر و يف أعلى املراتب 

تذهب إىل حبار األنوار وتقرأ التعليقات الت  ، اآلن إذا  يف كتبناة واضحة حت  هذه قضي   ،؟ لعدم الوضوحملاذا
ة وساذجة مق وُتد بيانات سطحي  ة والعُ روايات يف غاية الدق  ُتد ، لشيخ اجمللسي والبيانات املوجودةاكتبها 

من ذه البيانات مع الروايات العميقة، من أين نشأ هذا األمر؟ نشأ ، ال تتناسب هإىل أبعد احلدود
، ع هذه التفاصيليتتب  ة واضحة ملن هو ، هذه القضي  لة التنزيل ومرحلة التأويلمرحرتباك ما بني ضطراب واإلاإل
ل يف أو   ، ولذا قلتُ سون أمهيتهاال يلتفتون إليها وال يتحس   ،عبئون مبثل هذه املطالبا الكثريون الذين ال يَ رمب  
عجبه هذا ، ملن يُ النوع من الطرحق هذا يتذو   ٌه ملنه موج  إن   ،هًا للجميعليس موج  هذا الربنامج  لقة بأن  احل

أن نرتك  منا يف الوسط الشيعي  نا تعل  ولكن   ،ةيف غاية األمهي  و يف غاية اخلطورة  ةٌ ، وهذه قضي  النوع من الفكر
، هو االضطراب وعدم السداد يف ترتيب لشيعةاو ع ، وتلك هي مشكلة التشي  نركض خلف املهمو  األهمَّ 

ي لو كان ود  وإن كان بِ  قضية التخب ط، مظتُ ا يف هذا التطبيق الحَ ، ولرمب  مشكلة كبرية جداً ، وهذه ولوياتاألَ 
ًا وأنا أحاول أن أختصر بقدر ما حلقات الربنامج تكون كثرية جد   اجملال أوسع وإن كان ذلك يقتضي أن  

العلماء ما التفتوا إىل  الحظتم كيف أن  أيضًا ، و هابت متابعتَ عُ ما صَ ل  رت احللقات كُ ثُ ما كَ ل  كُ ين أعلم  ن ألن  أمتك  
لتقية يف اة ، مل يلتفتوا إىل قضي  ظروا إىل الروايات ما نظروا بدق ةٍ ن  حنيات وحت  اهلائل من الرواي هذا الكم  

أرادوا من فقهاء الشيعة األئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني  مل يلتفتوا إىل أن  و ، روايات األذان واإلقامة
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واإلقامة األذان  ختتلف فيها فصولُ يف هذا العدد الكثري من الروايات الت أن يبحثوا عن فصول األذان 
 وأجزاُءمها.

، هذا ع إليهاستمِ هذه املعاين قد تكون صعبًة على من يَ  ين أعتقد أن  ألن   ،نحٍو ماتضحت بِ إ  أعتقد أن الصورة 
ريد أن ينتفع من هذا أن الذي يُ  نت عن هذا الربنامجأعلَ  لذا أنا قلت منذ أن ،الطرح قد يكون طرحاً جديداً 

ضح تت   حت   ،ات الثمانيةستمَع إىل برنامج الزيارة اجلامعة الكبرية وامللف  إتابع وأن يكون قد الربنامج عليه أن يُ 
يف برنامج الزيارة اجلامعة  هُ ، ما ذكرتُ هلذا الربنامجدُت نوعًا ما م الربامج قد مه  لكُ ين يف تِ ، ألن  عنده الصورة

 فيه  دتُ مه   ،املهدوي   الظهور واجلفر وامللف   وملف   العصمةِ  ات الثمانية وخصوصًا يف ملف  ويف امللف  الكبرية 
 .نا يف احللقات القادمة إن شاء اهلل تعاىلة ال زالت أمامَ ، العناوين املهم  كثرياً هلذا الربنامج، وعلى أي حالٍ 

 :ة فيما بين التنزيل والتـأويل قان بالمشكلة الشيعيّ ين تتعلّ ت  ين مهمَّ قطت  هنا إلى نُ  شيرُ ني أُ لكنّ 

 .وباملنهج البحثي ط باملنهج العلمي  ترتبِ  ،وىلالنقطة األُ 

، املنهج الذي عادى أهل  وما بني منهج السقيفةه فيما بني الواقع الشيعي  ترتبط بالتشابُ  ،والنقطة الثانية
 .آل عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليهاً و عادى عليَّ  ،البيت

 .هما للحلقة القادمةركُ هاتني النقطتني حباجة إىل تفصيل أتُ  ومبا أن  

 أسألكم الدعاء وتصبحون ومتسون على والية الزهراء وآل الزهراء

 واهلوى زهرائي
ُ
 زهرائيون حنن

 إن شاء اهلل تعاىل إىل لقاءنا القريب 

 يف أمان اهلل .
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