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 ةرَ َمَلّف الِكَتاب َوالِعت   
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ه اهلل كي  َسََلٌم َعل لِ يِه يَ َتوج ه  األَ  ِإلال ِذي   يَا َوج   َوَجَدك َوَما ال ِذي   ن  . َماَذا فَ َقَد مَ .اهلل بَِقي ة. .َياءو 
 ..فَ َقَدك َوَجَد َمن  

 . .ي  اتِ نَ ب َ  ي  ائِ نَ ب   أَ  ي  َأخَواتِ  ي  َوتِ ك م ِإخ  ٌم َعلي  َسََل 

 

مِة من برناجمنا هذا ملتا اشت   للربنامجِ  بِة ُمقدِّمة  ية مبثاثّانكانت احللقُة األوىل وال  ،يف احللقاِت الـُمتقدِّ
 ُمشكلةِ ديُث عن الـكان احل  امنةومن احللقِة الثَّالثة إىل احللقة الثَّ  ،على مالحظات  وتنبيهات  وتوضيحات

ت كانت هي لكم احللقات ،(؟!جالالرِّ  ِعلمُ ) :يعية والَّيت عنونُتهااحة الثَّقافة الشِّ س   تربالَّيت ض   األخطرِ 
 األجزاءِ و   امللّفاتِ بطًا بنير  د  ا أْن أجحاولُت خالل   ،األخرى مبثابِة متهيد  ِلم ا يأيت من مطالب ومباحث

معي فيما يأيت من  الـُمتابعُ و قي الـُمتلو  هدُ الـُمشا لف من األيَّام ألجِل أن يتواصل  الَّيت تقدَّمت فيما س   الّسابقةِ 
أعين  ،جهذا الربنام ن أجزاءِ م ةِ ابقالسَّ  األجزاءِ يف بعض جوانبها مع املّلفات و  خرىاألُ  حلقات  ترتابُط هي

زٌء رابع جد هذا اجلزء تينا بعن وسيأفنحُن يف اجلزء الثَّالث وتقدَّم فيما سلف ُجزآ (،ملفَّ الكتاِب والعرتة)
 (.!!الـخ امتة) :وهو اجلزُء األخري الَّذي عنونُتهُ 
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ا ِفعاًل هي بدايُة برنا ة الَّيت بني يديّ احللقُة التاسع عد الـُمقدِّمة ب "اُب النَّاطقالكت"ا نجِم أعتقد أَّنَّ
لُتها جع  ِلمطالب  مهّمةً  ناوين  عاخرتُت  بعد ه،يف جمموعِة هذه احللقات أعين يف هذا األسبوع وما  ،والتمهيد

 لثقافةِ اومن  ،عقائديّ ال ريخِ ن التأوم ،ومن العقيدةِ  ،ومن األحكامِ  ،من الفتوىو  ،من الفقهِ  أو أجعُلها مناذج  
هذه العناوين  أعرضُ و  ،إليه ي أشرتُ لَّذا م وفقًا للطرحِ ها بني أيديكُ أعرضُ  عناوين   ،الكرمي ومن الُقرآنِ  ،العاّمة

   :ِضمن رؤيتني

  ّةضمن رؤيٍة تقليدي. 
 فقاً لمنهِج لحِن القولوِ هي رؤيٍة  وضمن.  

 :هناك منطقانوكما مرَّ الكالم 

  ّمنطٌق رحماني. 
  ّومنطٌق شيطاني.  

ا نفسُ  ،ىيتخفّ  ديينّ العلِم ال يف ساحةِ  يطانّ الشَّ  املنطق   إىل أنَّ  البُدَّ أْن نلتفت  و   الَّذي ينطُق به ورمبم
ما ك    ،اً يّ شيطان أْن يكون ورةِ س بالضر لي يطانّ الشَّ  أنَّ الّناطِق باملنطقِ نُت فيما سلف  بوقد بيّ  ،يغيُب عنُه ذلك

 ..كالُم ُكلمههذا ال مرَّ و  ،ا  رمحانيّ  أْن يكون   ليس بالضرورةِ  محانّ الرَّ  نطقِ بامل أنَّ الّناطق  

وإاّل  ،ا متَّ الكالمسبوع إذاأل وللحلقات اآلتية يف هذا الَّذي اخرتتُه لذه احللقة العنواُن األّولُ 
  -:هو   ،تعاىل اهلل يف حلقات األسبوع القادم إْن شاء الكالمِ  يف حالِة عدِم إمتامِ  فسنتواصلُ 

 (الش َهاَدة  الث اِلَثة)
  .واإلقامة األذانيف  الشهادُة الثَّالثةُ  -
  .ندوبةِة واملفروضامل يف الصلواتِ  واألخريِ  الشَّهادُة الثَّالثُة يف التشهمد الوسطيّ  -
هادة األوىل ذكُر الشَّ يها فيأيت  ياةِ واحل والعقيدةِ  الشَّهادُة الثَّالثة يف كلِّ موطن  من مواطِن الدينِ  -

  .غري ذلك من املطالب األخرى كإعالِن اإلسالِم مثالً إىل  ،والثانية
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 (واإلقامة األذانة في لث الثالش هادة  ا) :العنوان  األّول  

 حدة  وحَّتَّ يفلقة  وايف ح عُ يقطعًا ال أستطو  ،نافقهائِ  أقوال  سأعرُض بني أيديكم  ،يف هذه احللقة
يف  الكبريُ  لتأثريُ لم ا ذين  لَّ ا على ُعلمائنا ،معةِ الال لكنَّين سأرّكُز على األمساءِ  ،كلَّ األقوالِ   أن أستعرض  حلقتني 
لباقون وا ،الالمعة ه األمساءِ ذه ز علىركِّ سأُ  ،ةاجلماهرييّ  يف السَّاحةِ  الكبريُ   أو لم التأثريُ  ،ةِ العلميّ  السَّاحةِ 

أعرُض ِلم ا جاء يف  س ِم الَّذين  األعال قوالِ بعيدًا عن أ فأقواُلم لْن تذهب   ،مأقوالِ  الَّذين ال أجُد جمااًل لذكرِ 
 .يف فتاويهم ا جاء  وم ،همكتبِ 

 ):-لفقيهاحضره  فقيه  من ال ي)وكتابه   عليه رحمة  اهللدوق نا الص  بشيخِ  أبدأ  

وما  289 :صفحة ،األّول طبعة جامعة املدّرسني، ُقم املقّدسةهو اجلزء الذي بني يديَّ هذا 
 األذانعليه الس َلم أن ه حكى له ما وروى أبو بكٍر الحضرمي وك ليٌب األسدي عن أبي َعبِد اهلل ):بعدها
َأشَهد   ،إله إال  اهللأشهد  أن  ال  ،أشهد  أن  ال إله إال  اهلل ،الّله  أكبر، اهلل  أكبر، اهلل  أكبر، اهلل  أكبر :فقالَ 

َحي  على  ،َحي  على الص َلة ،َحي  على الص َلة ،َأشَهد  أن  م َحم دًا َرس ول  اهلل ،أن  م َحم دًا َرس ول  اهلل
 ال إله إال   ،اهلل  أكبر ،اهلل  أكبر ،َحي  َعَلى َخيِر الَعمل ،َحي  َعَلى َخيِر الَعمل ،َحي  على الَفَلح ،الَفَلح

وال بأَس أن  ي قال -األذان ال ختتلُف عن اإلقامةُ  ،الرِّوايةهذه حبسِب -واإلقَاَمة  كذلك ،ال إله إال  اهلل ،اهلل
-ي ةللتق َخيٌر من الن وم مر تين َعَلى أَثَِر َحي  َعَلى َخيِر الَعَمل الص َلة  -يعين صالة الصمبح-في صَلة الَغَداة

ال ي زاد  فيه وال الص ِحيح  األذانذا هو وقَال م َصنِّف  هذا الكتاب رَحَمه  اهلل ه-الرِّوايةبعد أْن أورد هذه و 
 وثانياً، ،وبعبارة  صرحية   واضحةٌ فيها  ةِ التقيَّ  عالئمُ  ،أّوالً  ،الَّيت أورد ها مع ُمالحظة أنَّ الرِّواية  -ي نَقص  منه

 !األذانختتلُف عن ال  اإلقامةُ  ،هذه الرِّواية وُهنا حبسبِ  ،األذانختتلُف عن  أنَّ اإلقامة   يعةِ بني الشِّ  املعروفُ 
 (الفقيهامسها )الداية( وهي غرُي كتابِه ) ة  ُُمتصرة  يف رسالة  عمليّ رمحُة اهلل عليه ّصدوق يخ الفضاًل عن أنَّ الشَّ 

إيراِد ما أ فِتي بِه وأحكم  بصّحتِه وأعتقد  فيه َبل قصدت  إلى ) :ايف أّولجاء  ٌة ُمفّصلةعمليّ  هو رسالةٌ الذي 
 الادي اإلمامِ  مؤسسةِ  طبعةُ وهذه اليت بني يدّي هي  (،الداية) يف رسالةِ  .(أن ه  ح ج ٌة فيما بيني وبين ربِّي

اإلقَاَمة  و  األذان :قَاَل الص اِدق  َعَليِه الس َلم) :، يقولواإلقامة األذان بابُ  131عليه صفحة  اهللِ  صلواتُ 



 1واإلقامة ج  األذانادة الثالثة في الشه( 9الحلقة )         : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي    3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 4 - 
 

َنى َمث  َنى ُيشري  -عشر ون َحرفًَا واإِلقَاَمة  ِإث  َنان وعشر وَن َحر فَاً  األذان ،وه ما ِإث  َنان وَأر بَ ع ون َحر فَاً  َمث  
لكن قال بأنَّ و  ،ذكرُها قد ورد   وإْن مل يكنْ  ،مرّتني الةإىل قد قامت الصَّ  األذانِ باالثنني الزائدين على ُفصوِل 

اآلن إذا نريد أْن حنسب الفصول املوجودة يف هذه الرِّواية والَّيت قال  ؟!حرفاً  عشرون األذانعدد ُفُصول 
يف البداية اهلل  ،ُهنا مثانية عشر الفصول   عددُ ف-الص ِحيح ال ي زاد  فيه وال ي نَقص  منه األذانهذا هو  :-عنها

ُُثَّ  ،أربعة عشرمثانية وستة  ،ستة ُُثَّ احليعالت ،انيةُُثَّ الشهادات التوحيد والرِّسالة أربعة فهذه مث ،أكرب أربعة
بأنَّ   :لكن يف رسالة الداية قال ،وقال واإلقامة كذلك ،مثانية عشر فصل ،تكبريتان وهتليلتان مثانية عشر

يف بري أيضًا يكون أربعًا وهو أنَّ التكفلرمّبا ُيشري إىل ما جاء يف روايات  ُأخرى  ،عشرون عدد فصول األذان
 ،على حدٍّ سواء واإلقامة نَّ األذانالصدوق من أ يخُ وكذلك يف آخر اإلقامة حبسب ما يتبناه الشَّ  آخر األذان

  .الةوزاد فصلني لعبارة قد قامت الصَّ 

واية حبسب ر قال  هو نا قُلت: أ-نهمالص ِحيح ال ي زاد  فيه وال ي نَقص   األذانهذا هو -:فُهنا قال
ل بأنَّ من قاف ة عشر،ه مثانيفصولُ  وهنا األذان ،عشرون األذانعليه بأنَّ ُفُصول  اهللِ  اإلمام الّصادق صلواتُ 

ورد يف أنّه ر حتمال باعتباهذا اإل أنا ذكرتُ و  ،الثَّالثة   الّشهادة   يكونانِ فلرمّبا ! ؟ناتُُها تكبري الزائدين الفصلني 
 َّناية يف  أربع  تكبريات   وبعُض هذه الصِّيغ تشتمل على ،أكثر من صيغةو أكثر من رواية  األذانروايات 

 ادق صلواتُ اإلمام الصَّ  بقولِ ها إلي شري  أُ قد أنَّ الشَّهادة الثَّالثة وهو  ،حتمال أيضًا قائملكن هذا اإل ،األذان
  .ةالقضيّ  عند هذه ال أُريد أْن أقف طويالً و  ،عشرون األذانأنَّ ُفُصول به عليه وسالمُ  اهللِ 

 (الداية)وتبّّن شيئًا آخر يف كتابِه  (الفقيه)يُخ الصدوق تبّّن شيئًا يف كتابِه الشَّ  ،واضحاألمر لكن 
وال م َفوَِّضة  لعنَ ه م -:واستمرَّ يف الكالم-الص ِحيح ال ي زاد  فيه وال ي نَقص  منه األذانهذا هو  أنَُّه قال: رغم  

وفي بعِض رواياتِهم بعَد  ،َحم ٌد وآل  م َحم د َخير  الَبري ة مر تينم   األذانفي اهلل َقد َوضع وا أخبارًا وزَاد وا 
َهد  أن  م َحم دًا َرس ول  اهلل  َهد  أن  َعِلي ًا َوِليُّ اهلل َأش  َهد  أن  َعِلي اً وِمنه م من َروى َبَدل َذِلك  ،َمر تينَأش  َأش 

أو قتناٌع اهو هذا و  ،املفّوضة من رواياتِ  اهو مسّاها بأَّنَّ : هناك جمموعة من الرِّوايات -المؤمنيَن َحق ا َأمير  
ا  يعتقدُ   وردت عن األ ِئمَّةِ ث عن روايات  فهو يتحدَّ  ،يخ الّصدوقُحكٌم من ِقب ل الشَّ أو رأٌي   من رواياتِ بأَّنَّ
الواقع  على أرضِ  لكنْ  ،هّتمُهم بالوضعهو ا-وا أخباراً وال م َفوَِّضة  لعنَ ه م اهلل َقد َوضع  -:الـُمفوِّضةو  الُغالةِ 
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 ،يخ الّصدوق أنَّ هذه األخبار موضوعةيف رأي الشَّ لكْن و  ،عن األِئمَّة صادرةٌ  وهذه األخبارُ  ،هناك أخبارٌ 
ُُم مٌَّد وآل  األذانأْن يُزاد يف  ؟ماذا يف هذه األخبار !!على حّد تعبريهِ الـُمفوِّضُة لعنهم اهلل هم الَّذي وضعها و 

 ثالثة   يف روايات  و  ،أنَّ عِليًَّا ويلم اهلل مرتني ُأخرى أشهدُ  يف روايات  و  ،ُُم مَّد خرُي الربيَّة مرّتني يف بعِض الرِّوايات
  !! املؤمنني حقَّاً مرَّتنيأشهُد أنَّ عِليَّاً أمريُ 

  -:ُهناك بتصريِح الصَّدوق إذاً 

 لبري ةاخير   َحم دمر تين م َحم ٌد وآل  م   األذانبأن ه  ي زاد  في  :روايات تقول.  
 تينمرّ  أشهد  أن  عِلي اً وليُّ اهلل األذاني زاد  في  :روايات تقول.  
 هد  أن  َعِلي اً أمير   األذاني زاد  في  :روايات تقول   .ر تين ماً نين حق   المؤمَأش 

ا نا هذه الرِّو ل يذكر ملنَّه أبِعلمًا  !!بالوضعيخ الّصدوق ح ك م  على هذه الرِّوايات الشَّ  ولكنَّ  ايات وإمنَّ
 ،تِب املخالفنيكرعون يف  يكليهم عأنَّ علماءنا رضوان اهلل تعاىل  ،الغريب ُهناو  ،ا بالـُمجملذ ك ر مضموَّن  

صَّدوق وال ال ال ولكنْ  ،خالفنيعن امل الَّيت نقلهااديث يخ الّصدوق يف كتبِه هناك الكثري والكثري من األحالشَّ ف
ملفّوضة ا ،املخالفني أحاديث   نقلونياملفروض مثلما  !!موها بالوضعاليت وص   غري الصَّدوق نقلوا هذه الرِّوايات

ذا إ هوُمرادي  !!لصَّدوقايُخ هذا إذا صدق الشَّ  ؟فلماذا ال ينقلون  أحاديث هم ،أيضًا ُمالفون ألهل البيت
إذا  وبعبارة ، ،تواهفهي هذه و  ةُ ميّ تُه العلقناعهي هذه  ،يخ الصدوق ال يكذبُ وإالَّ الشَّ  د ق  رأيُه العلميّ ص

كما أنَّ البيت ِ  هلِ أل ُُمالفون   وِّض ةُ الـُمفف ،بأنَّ هؤالء ُمفّوضة ويف فتواهُ  يخ الّصدوق يف رأيِه العلميِّ الشَّ  صدق
 كثرية    ان  ويف أحي لفني  املخا حاديث  أ ء ُتوردون  نا األجاّل اء  فلماذا يا ُعلم ،البيت ألهلِ  ُمالفون   الّنواصب  
 :أنَّ فيها األمرِ  يف ما غايةُ  ،ُغُلوّ  اهس فيمع أنَّ هذه الرِّوايات لي !؟ُتوردون هذه الرِّواياتوال  ،عليها تعتمدون  

يف هذه  وم لغُلأين اف ،د خ رُي الربيّة وآُل ُُم مَّ مَّدٌ ُُم   ،اني حقَّ أشهُد أنَّ ع ِليًَّا أمرُي املؤمن ،أشهُد أنَّ ع ِليًَّا ويلم اهلل
 ! ؟العبارات

إذا  األذانُ و  ،يف ذلك وأين الغُُلوّ  ،األذان يف هذه العبارات   هو إدخالُ  الـُمراد من الغُُلوِّ  :قد يقول قائل
وسيأتينا يف حلقاِت هذا  ،عليهم اهللِ  عنهم صلواتُ  ثُ فهو من أّولِه إىل آخرِه يتحدَّ  ،ر يف معناهُ أردنا أن نتدبَّ 
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أتينا حلقاٌت يف شرِح معان الصَّالة حبسِب منطق تس ،الة من أّولا إىل آخرهاشرٌح ملعان الصَّ  الربنامجِ 
من ُعمِق هو حديثي  ،يل باآلخرين ال شأن   ،غريهم أو منطقِ  ةِ الكتاِب والعرتة ال حبسِب منطِق الصوفيّ 

 وبيّنتْ  وحتّدثتْ  الَّيت شر حتْ  يف الكتبِ  عن معان الصَّالةِ  ون  تحدَّثُ حني ي ،ألنَُّه يف الغالب ،لعرتةالكتاِب وا
  !!معانيها وبيانِ  لشرِح الصَّالةِ  ةِ الصوفيّ  باألفكارِ  يأتون   مالصَّالة، فإَّنّ  وأسرار   معان  

داً مؤمنين َحق ًا وأن  م َحم  ه  أمير  الوأن    اهللوال َشك  في أن  َعِلي ًا َوليُّ  :-يُخ الصَّدوقُُثَّ يقول الشَّ 
ف بهذه عرَ كرت  ذلك لي  ما ذ وإن   األذانة ولكن ليس ذلك في أصل عليهم خير  البريّ  وآَله  َصَلوات  اهللِ 

  فإنّا ،ًا ويلم اهلل أنَّ ع ِليَّ ِه أشهدُ ذان أحينما نسمع أحدًا يقول يفأنّه  يعين حَّتَّ -الزِّيادة المّتهمون بالتفويض
ون بالتفويض يادة المّتهمالزِّ  بهذهِ  وإن ما ذكرت  ذلك لي عرف-!!فوِّضةاملُـ هؤالء  ه مننعرف أنَّ ُه و ز يَّ منُ 

هل ن شيعة أموما هم  ،لبيتة أهل اشيع ن: يعين الَّذين يقولون بأنَّنا م-هم في ج مَلِتناال م دلِّس ون أنف سَ 
  !!البيت

أنَّ ب :أقولفعلِّق أُ ين فقط كنَّ لهذا هو كالُم شيخنا الّصدوق وال أريد أْن أُطيل الوقوف عندُه كثريًا 
د وكان شيخ نا م َحم   :-ليقو  (،الفقيه)من نفس الكتاب ،360 :يف موطن  آخر يف صفحةو يخ الصَّدوق الشَّ 

ي درجٍة ف ّول  أيقول -وقلصَّدأبرز مشايخ اأشهر و وهو من -ابن  الحسن ابن أحمد ابن الوليد رحمه  اهلل
هذا هو  ،غايلمُ فهو يب ن النَّ لّسهو عانفي ييعين الَّذي -عن الن بي صل ى اهلل عليه وآله نفي  الس هوِ  الغ لوّ 
يب يكون و عن النَّ ينفي السَّه من ..هُ نطقُ ِه وهذا مهذا منطُق ُأستاذِ  ،الّصدوق يخُ الشَّ  الَّذي يتكّلُم بهِ  املنطقُ 
يف  أيْ -في تصنيفِ - شيء؟بأيِّ  ،يتقّرب إىل اهلليريُد أْن هو -وأنا أحتِسب  األجر-إىل أن يقول-!!ُمغالياً 
أْن ازٌم على عهو ف-تعالى اء اهلل  شن  إ على م نكريهِ  دِّ سهِو الن بي والرَ  في إثباتِ  ِكتاٍب م نفردٍ -تأليفِ 

وذلك  ،الُغالة لَّذين هم منا سَّهوِ نكري الوالرَّد على مُ النَّيب  يف إثباِت سهوِ  إىل اهللِ بِه يكتب كتابًا يتقّرُب 
  .(بين الن  هو عأّول درجٍة في الغ لو نفي  الس  )-الوليد ه ابنُ شيخُ  هقال   تأييداً ِلما

مُنّيز هبا  ُأخرى عالمةً  ،ومعروف هورٌ كتاٌب مشوهو   (عتقاداتاإل)هالشَّيُخ الصَّدوق يف كتابِ ُُثَّ أعطانا 
همون هبذه الزِّيادة الـُمتّ  ف  ذلك لُيعر   بأنَّه ذكر   األذانعند  "الفقيه" كتابِ يف   األوىل كما قال   العالمةُ  ،الُغالة



 1واإلقامة ج  األذانادة الثالثة في الشه( 9الحلقة )         : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي    3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 7 - 
 

-أخرى مُنّيز هبا الُغالة يُعطينا عالمةً  "االعتقادات"يف كتاِب و  ،نام يف مجلتِ هوالـُمدلِّسون أنفس   بالتفويضِ 
كتاُب   ،323 :صفحة ،حتقيق وتعليق مؤسسة اإلمام الادي ،323 :: صفحة-والغ َلةوعَلمة الم فوَِّضِة 

ما هي -وعَلمة الم فوَِّضِة والغ َلة وأصَناِفِهم-طبعاٌت كثرية والكتاب لهُ  ،دوقيخ الصّ عتقادات للشَّ اإل
مَّد ابن هو ُمُ الصَّدوق  ،والّصدوق ُقّميٌ  ،يف ذلك العصر يف زمن الّصدوق-ِنسبتهم مشايخ ق م-؟عالمتهم

هم إلى الَقوِل  ق م وع لماءَ ِنسبتهم مشايخَ  الم فوَِّضِة والغ َلة وأصَناِفِهم وعَلمة  -:يعلّي ابن بابويه الُقم
 ! هذه مشكلةُ ؟من قال بأنَّ علماء ُقم هم امليزان ،ُهم امليزان وكأنَّ الُعلماء  املشكلة هي املشكلة -بالتق ِصير
يخ الّصدوق هم امليزان حبيث أنَّ من من قال بأنَّ ُعلماء ُقمَّ يف زمان الشَّ  ،اخلطّ  على طولِ  موجودةٌ  التصنيمِ 

 ؟!والـُمفوِّضةداللٌة على أنَُّه من الُغالة  فهذاالبيت  حبقِّ أهلِ  هم إىل التقصريِ ينسبُ 

ُأستاذِه  لِّق على كالموق فُيعلصَّدايخ الـُمفيد تِلميذ والشَّ  ،يخ الـُمفيد يُعلِّق على هذا الكالمالشَّ 
ه م إلى وع لماءَ  ّميينيخ الق  اَمش على َمن َنَسببالغ ل و -يعين الصَّدوق-فأم ا َنصُّ أبي َجعفرٍ  :-يقول

 همار إليشَ ي ج ملة ال م  فإذ   سلن ااإلى التقصير عَلمًة على غ ل وِّ الَتقِصير فليس ِنسبة  هؤالء الَقوم 
َعَلى َمن  وّ لح كم بالغ ل  ايجب   ماوإن   ،ن كان م ًقصِّراً مَ -وعلماء هم القوم شيوخ   يعين -بالشيخوخِة والعلم

وقد َسمعنا  ،سسائِر الن او لبَلد ن ام كانوا من أهل ق ّم أم غيرِها  َنَسب ال م حقِّين إلى الَتقِصير سواءً 
-يخ الصَّدوقلشَّ اُه وهو أستاذ  ذكر ي مرَّ الَّذ-ِحكايًة ظاهَرًة عن أبي جعفٍر م حم د ابن الَحَسن ابِن الوليد

ي ما ح ِكَي وه-يبالنَّ  سهوِ ب عتقادِ اإل يف قضيةِ  يعين هو ُمقصِّرٌ -دافعًا في التقصيررَحمه  اهلل لم َنِجد لها 
فه و ِه الحكاية  عنه ذهفإن  َصح ت  ،إلمامي واالس هو عن الن ب َأّول  َدرَجٍة في الغ ل و نَفيُّ  :عنه أن ه  قال

يخ الشَّ وجود عتبار اب-ينا من ق مدوا إلًة ور ين ومشَيخِتِهم وقد وجدنا جماعالق مِّيم َقصِّر مع أن ه  من ع لماء 
نزِل ون األَئِم ة ي الدِّين وي  ف اهراً ًا ظم ي قصِّرون تقصير وقد وجدنا جماعًة وردوا إلينا من ق  -املفيد يف بغداد

ورأينا من  ،في قلوِبِهم ت ى ي  ن َكتَ ح ينيةِ لدِّ عن مراتِِبهم وَيزَعمون أن هم كانوا ال يعرفون َكثيرًا من األحكام ا
لع لماء اهم من لك أن  ذون مع ّدعوي ،إلى الّرأي والظنون الشريعةِ  يقول أن  ه م كانوا يلتجئون في ح كمِ 

  .فيه وهؤالء من ع لماِء ق ّم وهذا هو التقصير ال ذي ال ش بهةَ 
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حني ح ك م  "قيهالف"ِب كتا  إْن كان يف ،فيه جّداً  واضحٌ  طُ التخبّ و  ،نا الصَّدوق واضحٌ فكالُم شيخِ 
ا من أحاديث الـُمفوِّضة ولعنـ ُهم  ف  ي يُعر  ك    هذا املعّن رد  أو  أنّهب ل  ق ا أو عندما ،على هذه الرِّوايات بأَّنَّ

 بعدِم سهوِ  عتقدُ يأنَّ الَّذي ب "الفقيه" فسِ وذكر  يف ن ،واإلقامة األذانيف  الثالثةِ  هادةِ هم للشَّ بذكرِ  الـُمفوِّضةُ 
 سألةِ ه املخاصًَّا هبذِ  باً ْن يكُتب كتااهلل أ  إىلمتقرِّباً  ومتّّن أْن يُوّفق   ،الغُلوّ  من درجاتِ  درجة   النَّيب فهذه أّولُ 

نا يف  ُُثَّ جاء   ،وآلهيه عل لَّى اهللُ صسهوِه  عدمِ ب على املعتقدين   ويردم  ،وآلهِ  ى اهلل عليهِ يب صلَّ النَّ  سهو   فيهِ  يُثبتُ 
م ينسِ  ،الةللغُ  فوضع لنا عالمةً  "عتقاداال"كتابِه  وفعاًل يف  ،همائِ ّم وإىل علمشايِخ قُ مإىل  بون  التقصري  وهو أَّنَّ

ذلك  سيجدُ ف ق  أْن يُدقِّ و  ع   يُراجأنْ  اد  ومن أر  ،ُقم واضحًة جّداً يف ُعلماءِ  كانت ظاهرُة التقصريِ زماِن الصَّدوق  
ف على ُكلِّ كلمة  ريد أْن أ قِ نا ال أُ أنا هُ و  .وبالتفويضِ  بالغلوِّ  موا به على اآلخرين  ك  م وفيما ح  واضحًا يف أقوالِ 
 هو األصلُ  ائِنا،لمائِنا وفقهع بني   ّصدوقيخ الالشَّ  عتبار أنَّ كالم  هذا الكالم باين بدأُت لكنَّ  ،صغرية  أو كبرية

وقفُت  لذلك   ،نا هذاراً إىل يومِ قي مؤثِّ دوق بيُخ الصَّ فكالُم الشَّ  ،الثالثةِ  الشهادةِ  ةِ يف قضيّ أْي  ،ه املسألةِ يف هذِ 
يف هذه و  ،ملطالبالِّ صيل يف كُ دد التفنا بصلكنَّين لسُت هُ  ،حباجة  إىل تفصيل  أكثر   عندُه قلياًل وإالَّ فاملسألةُ 

يف السَّاحة  عة  الالم األمساء   خذ  آ ،رتُ كما ذك  مناذج   خذ  نا وآنا ومراجعِ علمائِ  أقوال   ستعرض  أْن أ احللقة أحاولُ 
 .يُخ الصَّدوققوُل الشَّ  هوهذا و  ،ةِ اجلماهرييّ  أو يف الساحةِ  ةِ العلميّ 

   ِنعة)ويخ  المفيد الش   -:رسالته  العملية (ال م ق 

 األذانو ) :فقط قال   ،الثةِ الثَّ  ادةِ الشَّه إىل موضوعِ  ال من قريب  وال من بعيد   يُخ املفيد مل ُيشرْ الشَّ 
ه يف هذِ  ل  ُُثَّ ف صَّ -(فصَلً  ة عشرثمانية عشر فصًَل واإلقامة سبع األذانواإلقَامة خمسٌة وثَلثون فصًَل 

وهذا  ،جتاٌه آخرهو  ا وهذا ،إلقامةِ وا ذانِ األ يف الثَّالثةِ  إىل الشَّهادةِ  ال من قريب  وال من بعيد   ومل ُيشرْ  الُفُصولِ 
يف  الثَّالثةِ  الشَّهادةِ  عِ ىل موضو إشريوا نا ممّن مل يُ من علمائِ  فُهناك الكثريُ  ،أنصاراً  لهُ  أيضًا جندُ  جتاهُ اال

 !!ال من قريب  وال من بعيد   واإلقامةِ  ِ األذان

   يخ  الطوسيالش:- 

  :يعيةِ الشِّ  السَّاحةِ  رياً يفا تأثقوالن ترك ُهناك  ف ،نا هذاإىل يومِ وتقريباً هو صاحب القول الـُمؤثِّر 
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  .ىل حدٍّ ماالصَّدوق إ قوُل الشيخِ  -
 وهذه ،اهذ ناإىل يومِ  هاآثارِ بو  اهب زمون  تهي الَّيت بقي الُعلماء يلو  بل أقوالُه، ،يُخ الطوسيالشَّ  لُ قو  -

  .الُفقهاء يف كلماتِ  واضحةٌ  أثرياتُ الت

وأم ا َما ) :لطوسيّ يُخ االشَّ  لُ قو ي (ىتو  والف الِفقهِ  يف جمرَّدِ  النهايةُ ) الطوسيّ للشيخ ِ  ةِ العمليّ  يف الرِّسالةِ 
َبار ر ِويَ   ،الـُمفّوضةب ل من قِ  موضوعةٌ  ا أخبارٌ َّنَّ يخ الصَّدوق بأاألخبار الَّيت وصفها الشَّ -في َشواذِّ األخ 

 ،األخبار ذهِ  يذكر هال أنّه الغريب هوو  ،يخ الطوسي ُيسّميها شواذالشَّ و  ،ومكذوبةموضوعة يعين ُمفرتاة و 
اذا لمف ،"التبيان"فسريِه ت صوصاً يفخ همكالمُ و املخالفني  تأثرياتُ فيها جّداً  واضحٌ يخ الطوسي بينما ُكتب الشَّ 

هم ط فق ،هاعة نقل  يالشِّ  لماءِ عهذه األخبار مل أجد عاِلمًا واحدًا من  !!ال ندري ؟!ال تُنقل هذه األخبار
 امنيث عن مضحتدَّ  لصَّدوقيخ اشَّ ألنَّ ال ، كثريةً كانت    األخبار   ويبدو أنَّ هذهِ  ،اعن مضموَّنِ  مون  يتكلَّ 

ا كانت مشهورة بني عامَّة الشِّ  ،عديدة رنا إىل ش  أالسَّابقة  تِ احللقا يف ،نرو إذا تتذكّ  ،يعةويبدو أيضًا أَّنَّ
عند  الشَّائعُ  عتقادُ إلاهو و  ،الثان خلليفةُ يه اقُِتل ف الَّذي هو اليومُ  األّولِ  التاسع من ربيعِ  بأنَّ اليوم   عتقادِ اإل

 يةِ رِّواأيت ُمنسجماً مع اليعة يِة الشِّ  عامَّ عتقادُ او  ،ذلك خبالفِ  يعتقدون  ف يعةِ الشِّ  فقهاءِ  أمَّا مجهورُ  ،يعةالشِّ  عامَّةِ 
 أنَّ اخلليفة   وهو ،يّ الط رب  مثلِ  بِ لنَّواصا ولِ يأيت ُمنسجماً مع ق الفقهاءِ  عتقادُ بينما ا ،نا الاديعن إمامِ  املنقولةِ 

يعة أنَّ عامَّة الشِّ  إىل املشريةِ  ةِ رخييّ التأ القرائنِ  سأتناول بعض   ،يف يوم غ د  و  ،ذي احلّجة الثَّان قُِتل يف أواخرِ 
ومل يُوردوا هذه  ،اهب ال يعتقدون   فهم عةِ يلشِّ ا أمَّا ُعلماءُ  ،اليت يسّميها الطوسّي بالشواذّ  الرِّوايات هبذهِ  يعتقدون  
م أوردوا الكثري   الرِّواياتِ   شيعي    عالِـمٌ وال ورِدْ ملاذا مل يُ  ، كبريٌ لٌ سؤاا وهن .املخالفني من رواياتِ  والكثري   مع أَّنَّ

ا فقط حتّدثُوا عنها بالـُمجملو  !؟هذه الرِّوايات واحدٌ  ! ؟وتُناقشوهالرِّوايات ورِدوا هذه ا تُ ا مللماء نيا عُ  ملاذا ،إمنَّ
 شوادوها وتناقِ ْن ُتورِ أ، اياتإذا ُكنتم تعرتضون على هذه الرِّو املفروض يف التحقيق  ؟أليس املفروض هكذا

  ! سؤالٌ ؟املخالفني من رواياتِ  والكثري   كثري  وُتورِدون ال !؟ملاذا هذه الرِّوايات ما أوردمُتوها ،اُمتوَّن  ها و أسانيد  
  ؟!كبريةٌ استفهام    وعالمةُ  كبريٌ 
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َبار من اواذِّ في شَ  وأم ا َما ر ِوي-(النِّهاية)يف  ماذا يقول شيخنا الطوسي رمحُة اهللِ  وِل َأشهد  أن  قألخ 
-خِطئاً َفَمن َعِمل بِه َكان م   ةواإلقَامَ  ألذاناه في َليي عَمل  عَ َفِمم ا ال  َعِلي ًا وليُّ اهلل وآل م َحم د خير البريّة

 !!يةقولُُه يف النِّهاهو هذا  ؟!من ع ِمل هبذه الرِّوايات كان ُُمطئاً عجباً، 

م قنشر اإلسالمي ؤسسة الألّول مهذا هو اجلزء ا ،املفصَّل ُه الفقهيّ كتابُ   وهو   (،الـمبسوط)يف أمَّا 
َهد  أن  َعِلي ًا َأمير   فأم ا َقول: )فيقول 148صفحة  ،املقّدسة َعَلى َما  لبري ةاَحم د خير  آل  م  و  المؤمنين َأش 

ن م  و  قال   ل  قليل  قب-أَثم بهِ نسان  َلم يَ ه  اإلِ َعلَ ف َ ولو  األذانفَ َليَس ِبَمع م وٍل َعَليِه في َوَرد في َشواذِّ األخبار 
ُكتُبِه الفقهية   خصوصًا يف ،اً جدَّ  زةٌ بار هي و  ،الطوسيّ  يخِ الشَّ  عند   التناقضِ  ةُ وهذه قضيّ  !!ئاً كان ُُمطِ   بهِ  ل  مِ ع  

  نفسِ يًا واحدًا يفرأ وسيِّ الطيخ ِ للشَّ  ولذلك حني جيد الُفقهاءُ  (،اخلالف)و  (املبسوط)و (،النهاية) :الثالثة
ألنَُّه يف  !!قطعيّ  بشكل   لثالثةِ يف ا يخُ هبا الشَّ  وقد قال   يقولون   ،بقول  قاطع  و  الثالثةِ يف هذه الكتب ِ  املسألةِ 

كان   الثالثةِ  ادةِ بالشه ن جاء  أنَُّه م  ب ل  قا فهناك يف النهاية !!بني هذه الكتب ه ُمتلفةً آراؤُ  تكونُ  األعمِّ األغلب
وردت عنهم  مبسألة  قد ليس  و  ،شروع  مب يس  ل: يعين -األذانفَ َليَس ِبَمع م وٍل َعَليِه في ) :ُهنا يقولو  ،ئاً طِ ُمُ 

ليس من غيَر أن ه   بهِ   َلم يَأَثمإِلنسان  اه  ولو فَ َعلَ  األذانفَ َليَس ِبَمع م وٍل َعَليِه في : )عليهم اهللِ  صلواتُ 
ا  األذانلفصوِل  بكمال   وال فضيلة  أْي إذا جاء بِه اإلنسان فما هو ب-(فصولهِ  وال كمالِ  األذان فضيلةِ  وإمنَّ

ُ ال ي أْ   هذه اإلضافة   يِّ حال  فإنَّ على أ ولكنْ  ؤُث ُ ال يوُهنا  ،ئاً طِ ُمُ اإلنسان يكون هناك ف ،نساُن لو جاء بهاإلُث 
 ،وطوسي يف املبسخنا الطالُم شيكهذا   !!ُفُصولهِ  كمالِ من  وال  األذان هادة الثالثة ليست من فضيلةِ ي الشَّ أ

 أقوالِ ى و ا يف فتاو  نا هذومِ يإىل  الكبريُ  لما األثرُ  وكما قُلت قبل قليل كالُم الّصدوق وكالُم الطوسي بقي  
 !!األكربُ  يخ الطوسي التأثريُ وللشَّ  ،نانا ومراجعِ فقهائِ 

  (:تذكرِة الف قهاء)في العَّلمة الحّلي- 

قال ) :-يقول ،45 :اجلزء الثالث صفحة (،تذكرة الفقهاء) يف حني يتحّدث عن هذه املسألة
 الطوسيّ  يخِ الشَّ  تأثريُ  !ُتالحظون-َلم َيك ن مأث وماً -أي جاء بالشَّهادة الثالثة-ولو َعِمَل عاِمٌل ِبَذِلك :يخالش  

فَأم ا ما ر وي في َشواذِّ األخبار من َقوِل أن  َعِلي ًا َوِليُّ اهلل وآل  م َحم د َخير  الَبري ة -اخلطّ  على طولِ  موجودٌ 
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 ن،قوال هناك ؟!مبأثوم  ليس أم  ،هل هو مأثومٌ ف-(فمن َعَمَل به كان م خطئاً  األذانِه ِفي َفِمم ا ال ي  ع َمل  َعَلي
تذكرة "بِه العاّلمة احلّلي يف كتاف وهكذا ،متضاربان مامع أَّنَّ  العاّلمة احلّلي ُهنا مج  ع بني القولنيِ ولكّن 
وهذا  ،واضحٌ  العاّلمةِ  موقفُ  بالنتيجةِ  ،هو   هو  الكالم و  ،يخ الطوسي رمحُة اهلل عليهالشَّ  مجع  بني قويل "الفقهاء

 .ضُح أيضاً من كتُبِه األخرىيتّ 

   انيهيدان األّول والث  الش:-  

هيد للشَّ  ةٌ رسالٌة عملي "لدمشقيةمعة االلُ " (،ةالدمشقيّ  الُلمعةِ  يف شرحِ  ةُ البهيّ  الّروضةُ ) :وهذا هو كتاب
كالُم الشهيد   ،الشهيدين المُ هو ك أهُ سأقر ا فم ،هيد الثّانالدمشقية للشَّ  معةِ لم شرٌح لِ  "ةالّروضة البهيّ و" ،األّول

 ،لهجرةل 786 :قُِتل  األولشهيدُ ال ،وُُها يف عصر  قريب  من عصر العاّلمة احلّلي ،األّول والشهيد الثَّان
لطبعة ا ،ألعلميمؤسسة ا ،دمشقيةهذا هو اجلزء األّول من شرح الُلمعة ال ،للهجرة 965 :والشهيد الثان قُتل

 ،240 :ةء األّول صفحاجلز  ،ةلدمشقيا معةِ لم الطبعة املعروفة لِ وهي  ،د كالنرتمَّ د ُمُ املعروفة حباشية السيِّ 
ُح كالم الشهيد د الثان يشر  الشهيتبار أنَّ باع ،انالثَّ والشهيِد ل األوّ  الشهيدِ  ممزوٌج بني كالمِ و والكالُم ُملوٌط 

وىل الشهادة األو ات التكبري  هيمة الفصول الـُمتقدِّ -هذه الف صول غيرِ  ةِ شرعيّ  عتقاد  ا وال يجوز  ) ول:األ
 وال يجوز  -ع ملخري ال  علىحيَّ  ،حيَّ على الفالح ،يعين حيَّ على الصَّالة ،عالت الثالثةالثانية واحليو 
لس َلم وأن  م َحم داً ايٍّ َعَليِه ة لعلِ واليَ بال واإلقَامة كالَتَشهُّد األذانهذه الف صول في  غيرِ  شرعيةِ  عتقاد  ا

إدخاله  في العبادات  ق ًا يجوز  اقٍع حَ و لُّ أو َخير  الَبَشر وإن  كان الواقع  كذلك َفَما ك  وآَله خير  البري ة 
طائفٌة من  وهم م فوِّضةِ ِع ال ن وضمِ  ذلك فيهِ  إن  إدخالَ  :قَاَل الّصدوق-إىل أْن يقول- الموظ فة شرعاً 

 ،بفعلهِ  األذان يبط ل عتقادِه والي اِثَم فأ  -ذاناألمن -الغ َلة ولو فعَل هذه الزِّيادة أو إحداها بني ٍة أن ها منه
 اإلثمِ  ق عدمَ أطل-طوسيخ اليللشَّ يعين يف كتاِب املبسوط -وفي المبسوط عتقاِد ذلك ال َحَرجوبدوِن ا

 !!نا هذاومِ إىل يه ءُ صداأ وتبقى دُ هو الَّذي سيرتدّ  والطوسيّ  الّصدوقِ  كالم  هبذا أّن   ُتالحظون ( به

   يخ محّمد تقي المجلسيالش   ،يخ المجلسيوالد الش:-  
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هو -اهلل لي ًا وليُّ أن  ع شهد  وهكذا قول أ إىل نفس املضامني: )بعد أْن ُيشري  ُهناك كالٌم مذكوٌر له 
وهذه  -ة من الَجَهلَ تقاءً إ ها شخصٌ ولو أتى بِ -:إىل أْن يقول ،هادةهبذه الشَّ  اإلتيانُ  بأنَُّه ُيكر هُ  قال

َهَلة أو تقاًء من الجَ إشخٌص  تى ِبهاولو أ-:يعة كما هو يقولمن ج ه ل ة الشِّ  ،يعةمن الشِّ  تقّيةٌ  هيالتقّية ُ 
يُقيم   بأنْ ين ال يقبلون ذالَّ ِة عالشيباعتبار  -ِئزَفذاك جا األذانتَ َيمُّنًا وتَبرُّكًا وهو يعَلم أن ه ليس من ف ص ول 

ها شخٌص بِ ولو أتى -!!ه ل ةج  هم ا نلمائِ ع عتقادِ فهؤالء با ،من دون ذكر الشَّهادة الثالثة الصَّالة  اجلماعة  إمامُ 
! ؟(تيممنا وتربمكاً ) و( ن اجل ه ل ةم تقاءً إعّن )مبني  كبريٌ   فارقٌ هناك -تقاًء من الَجَهَلة أو تَ َيمُّنًا وتَبرُّكاً إ
أيضاً  بمط  الحظُتم التخو  ،لصدوقا خُ يهو الشَّ  التخبمطِ  والَّذي فتح باب   ،اخلط على طولِ  ط  ستالحظون التخبم و 

ط عند الحظُتم التخبم و  ،يئاً شيقول  املبسوطِ  ويف كتابِ  ،يقول شيئاً  ففي كتاِب الّنهايةِ  ،يخ الطوسيّ الشَّ عند 
أتى ِبها  ولو..) واحداً قوالً ما ن وجعلهُ مجع  بني القولني وُُها متضارباوكيف  العاّلمة احلّلي يف تذكرة الُفقهاء 

 !!(اك جائِزَفذ األذانول ن ف ص  يس ملتقاًء من الَجَهَلة أو تَ َيمُّناً وتَبرُّكاً وهو يعَلم أن ه شخٌص إ

 الشيخ  المجلسي:- 

جبزئيَّتها  ب  إىل الق ولوذه ،وللق  ا اجمللسي قد تراجع  عن هذاُه الشيخ ُُمّمد تقي يُنقُل عنه بأنَّ والد  
بعد أْن  ..ي والثمانونزء احلاداجلو هطبعة دار إحياء الرتاث العريب وهذا  ،هذا هو حباُر األنوار ،ُمستحبَّةـال

من لوالية لش هادِة باا د كون  بع  يَ  وأقول ال) :يخ اجمللسييقول الشَّ  ،الطائفة من أعالمِ  العديدِ  أقوال   يذكر  
في  يخ  الش  قال  ،هاد األخباِر بم بورو غيرِهيخ والعَّلمة والّشهيد و الش   لشهادةِ  ال م ستحب ِة لألذان األجزاءِ 

 .خلطّ ا لى طولِ عهو اجلاري  الطوسيّ يخ ِ الشَّ  كالم  أّن  ُتالحظون  (الكالمإىل آخر  ،المبسوط

  (:مفاتيح الشرائع)في الفيض  الكاشاني- 

سواء ف سِّر بقول الص َلة  وكذا الَتثويب:)واإلقامة األذانما ُيكر ُه يف  ،118اجلزء األّول صفحة 
واإلقامة وكذا غير   األذانخيٌر من النوم أو بتكرير الشهادتين د فعتين أو اإلتيان بالحيعلتين مثنى بين 

-اإليمان وكذا غير  ذلك من الكَلم وإن  كان حق ًا بل كان من أحكام وإن  كان حق اً ذلك من الكَلم 
ه  َشرعاً عتقدَ فَإن  ا-لُسنَّة الّنيب أيْ -ألن  َذِلك ك ل ه  م خالٌف للس ن ة-الوالية لعليٍّ بالّشهادة الثالثة  يشرُي إىل
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على  ا شرعاً هبِ  عتقد  ا واهبِ  وإذا جاء   ،واإلقامةِ  األذانِ يف أْن يُؤتى بالشهادة الثَّالثة  شديدةٌ  كراهةٌ (حرام فهوَ 
ا جزءٌ   ."مفاتيح الشرائع"يف  الكاشانِّ  لفيضِ ا كالمُ   هو   هذا  ،فهو حرام واإلقامةِ  األذانِ  ن أجزاءِ مِ  أَّنَّ

 

 (:الحدائق الّناظرة)في شيخ يوسف البحراني ال- 

 الشَّهادةُ  أْن تكون   دُ ع  بست  أنَّه ال يُ ب جمللسيا الشيخِ  إىل كالمِ  ُُثَّ ُيشريُ  ،الـُمتقدِّمني إىل أقوالِ  أيضاً ُيشريُ 
ع د َكون أقول ال يب-لسيُخ اجمليلشَّ ا أي-ونِع َم َما قال) :يقول ،األذان من أجزاءِ  اً ُمستحبّ  جزءاً  الثَّالثة

ان شيخ يوسف البحر الدائق احل قوُل صاحبِ هذا هو -(الش هادة بالوالية من األجزاء الم ستحب ة لألذان
 .إيران ،ملقّدسةاُقّم  ،مؤسسة الّنشر اإلسالمي ،اجلزء الّسابع من احلدائق الّناظرة من ،403 :صفحة

 شيخ جعفر كاشف الغطاءال:- 

فرع  إلسالمياعالمي كتب اإلاملحتقيق  (،الغرّاء الشريعةِ  عن ُمبهماتِ  كشُف الغطاءِ ) هوهذا 
هو كالٌم و الغطاء يخ جعفر كاشفيقول الشَّ  ،145 :صفحة ،اجلزء الثالثهو هذا و  ،خراسان الّرضوي

ث م  َقول وإن  علي اً ) :145 :فحةصيف إىل ُخالصة الق ول  لكن أذهبُ طويل ال أستطيع أْن أقرأ ُكلَّ ما ذكر ُه 
 ،ن دون أشهدويلم اهلل م ِليَّاً إنَّ ع  و يُفضِّل أْن تقول هو -عن الش بهة أبعد   (أشهد) وليُّ اهلل مع ترك لفظ

ن كلمة تقولا من دو  ،ًا ويلم اهللإنَّ ع ِليَّ  كذا تقولهأو  ،وأنَّ ع ِليًَّا ويلم اهللأ ْشه ُد أنَّ ُُم مَّدًا ر ُسوُل اهلل  :ت قول
على ! ؟يهدري أي ُشبهة أال -هةلش باأبعد عن  (أشهد)ث م  َقول وإن  علي ًا وليُّ اهلل مع ترك لفظ -أشهد

 أْن حتصل   هةِ ادُه من الُشبوُمر  ،م عليهتعاىل   اهللِ  رضوانُ نا يف أذهاِن ُعلمائِ  ،ميف أذهاَّنِ هي  الُشبهةُ  ،أّي حال
 شبهةٌ  ل  ال حتص حَّّت قع والوا ،ناألذا اءِ من أجز هي  الثّالثة   أنَّ الشَّهادة  ب األذانعند الَّذي يستمع إىل  ُشبهةٌ 
 َّّت ال حيُدث  وح ،همر  مشاع رح  ال جن ولكي !!ةُخصوصًا الُسنّ  !!املخالفونهم  شيء   أهمم ف ،املخالفني عند  

  ؟!شكلةهي املهذه  ،ذاناألاِء من أجز  ليستطبقاً لذه النظرة،  ،الثالثة   ألنَّ الشَّهادة   ..ال ُشبهةٌ و  شتباهٌ ا
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تح ف"اإليران  هِ ىل الشاإها هُ يوجّ  جعفر كاشف الغطاء رسالةً  للشيخِ  أنَّ  الكتبِ  يف بعضِ  أنا قرأتُ 
 ،ذامتأكدًا من ه لستُ ّن أ قيقةُ واحل ،األذانمن  الثالثة   رفع الشهادة  يطلب منه أْن ي   ،"القاجاريعلّي شاه 
ت    ،يف ذلك رسالةً  اء كتبيخ كاشف الغطنَّ الشَّ فإ هذا املصدرِ  وحبسبِ  ،يف بعض الكتب هلكنَّين قرأتُ  ب ك 

بني  الشيخ  و  نت فيما بينهوكا ،يّ خبار ملريزا اإلوأيضًا قرأت بأنَّ ا ،ًة وأرسلها إىل الشاه اإليرانرسالًة فقهيّ 
 ه املعلومةِ هذ ى ِصّحةِ د  أدري م وال ،ةكت ب  رسالًة ُمضاّدًة لذه الرِّسال  ،شديدة وعداوةٌ  منافرةٌ كاشف الغطاء 

 نسيتُ قًة فقد حقي و ،ملشاغلا كثرةِ  من الوقت لسعٌ مل يكن عندي متّ  ولكنْ أْن أحبث عنها  حاولتُ  ،حقيقةً 
 ،ًا يف الربنامجمسيّ ر ال أثِبُتها ها و تِ بصحّ  طعُ إليها ال أق الَّيت أشرتُ  املعلومةُ ف ،لذلك امة املشاغل.ها يف دوّ ابعت  مت

ع الشَّيخ  محنُن . .ضاً كذا ع ر  هيها إل فقط أشرتُ  ،ةهذه القضيّ  خبصوصِ  ةِ القطعيّ  إىل النتيجةِ  ألنَّين مل أصلْ 
 كاشف الغطاء يف كتابِه كشُف الغطاء:

كر َرس وِل ذِ بعد  يلَ و قِ هة َولَ لش باأبعد عن  (أشهد)ث م  َقول وإن  علي ًا وليُّ اهلل مع ترك لفظ )
خليفِته بَل َفصل عليٍّ و  الم رَسلين  سيِّدم دٍ صل ى اهلل  على م حَ -"ه د أنَّ ُُم مَّدًا رسوُل اهللأ شْ " أي بعد-اهلل

ن تأليفِه طبعًا هذه م (حترامِم واإلوأجمع لصفات التعظياإليهام وليِّ اهلل أمير المؤمنين لكان بعيدًا عن 
ُهناك  !!ُشبهة  أْن ندفع ال جلِ ألهكذا  ولكن ،الرِّوايات تقول أشهُد أنَّ ع ِليًَّا ويلم اهلل ،رواياتفيها  ال تُوجدو 

ِقيَل بعد ِذكر  لش بهة َوَلوابعد عن أ (شهدأ)ث م  َقول وإن  علي ًا وليُّ اهلل مع ترك لفظ -!؟شيٌء يف القلوب
 أمير المؤمنين لكان يٍّ وليِّ اهللصل علَل فَ َرس وِل اهلل صل ى اهلل  على م َحم ٍد سيِّد الم رَسلين وخليفِته ب

 حو ما جرى فين قامةاإل حترام ويجري في وضعِه فيفات التعظيِم واإلبعيدًا عن اإليهام وأجمع لص
ات الشريعة ن ُمبهملغطاء عاكشِف "هذا ما جاء يف  ،اإلقامةيف و  األذانهذا جيري يف نفس الكالم و (األذان
 يفنا أدخل   ه ولكنّ  ،ةلشريعاعن ُمبهمات  كشفِ الُعنوان فيه معّن ال ،يخ جعفر كاشف الغطاءللشَّ  "الغرّاء

لنا كذلك بأنَُّه لو قُ  وقال ،إيهاماً إهبامًا و  بالعكس هو زاد األمر   ؟!شيئاً وما كشف  لنا  ُمبهم  من املبهماتِ 
 ؟!إهباماً وإيهاماً  زاد األمر  هو بكالمِه هذا و  ،لرفعنا اإليهام

 شيخنا اإلحسائي:-  
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من  د السابع عشرو اجمللّ ذا هه (،يف ُُمتصر الرِّسالة احليدرية) ،شيخ أمحد اإلحسائي رمحُة اهلل عليه
مع ّسابع من جواجلزء الا ،شرعاجملّلد السابع  ،مؤسسة اإلحقاقي الكويت ،يخ اإلحسائيجمموعة مؤلفات الشَّ 

وهو  األذانوالتثويب  في ) :؟ائيماذا يقول شيُخنا اإلحس ،276 :صفحة (،ُُمتصر الرِّسالة احليدرية)الك ِلم 
 من ثواب خريٌ ب الصَّالة نَّ ث وابأ :قولي" الصَّالة خرٌي من النَّوم " يعين كأنَّ املؤذِّن  هوالتثويب -...ِبدعة
ؤذِّن و َقول  الم  عة وه  وهو ِبد األذانوالتثويب  في -:فقهيّ  ُمصطلحٌ وهو  ،هذا املراد من التثويب ،الّنوم

هو هنا  ،لفنيسب أذان املخاحب-هاغير  في أذاِن الصُّبح أو الص َلة  خيٌر من الن وم م ثّنى بعد الحيعلتين
 ناألذاد خير  الَبري ة في وآل  م َحم   م دٌ  م حَ وأم ا َقول أشهد  أن  َعِلي ًا وليُّ اهلل-تثويبالث عن كراهية يتحدَّ 

يَس من ف ص ول ولَ -م ْسُنوناً  مل ي ُكنو وعًا مل ي ُكن م شر يعين ال يُعم ُل عليه  ،يعين هو ِبدعة-فَل ي  ع َمل  َعَليه
ُتالحظون -وَِّضةوعات ال م فَ ضو إن ه  من مَ -يخ الّصدوقالشَّ يعين -َبل قال ابن  بابويه ،وإن  كان َحق اً  األذان

 هذا الكالمُ  ،طوهو ختبم طوسي يُخ الُه الشَّ والكالم الَّذي أطلق   ،يخ الصَّدوق وهو ختبمطالشَّ الكالم الَّذي أطلقُه 
 !!إىل يومنا هذاو الُعصور  ِعرب  ال زال جارياً وسارياً 

 صاِحب  الرِّياض:-  

د علّي السيّ  "الرياض" ني صاحبِ ب ،نيع  رجِ بني م   عن ِقصَّة  وقعتْ  ،الـُمتقدِّمة يف احللقاتِ  حلديثُ مرَّ ا
 ،ذااض هو هيصاحُب الرِّ  ،ششمِ كِ املريزا أبو القاسم الُقّمي يف قضّية ال "القوانني"الطباطبائي وبني صاحب 

 صاحبِ  من قولِ  يظهرُ  ماذا ،املسائل يف رياضِ  موجودٌ  الكالمُ -ومنه  يظهر)-"رياض املسائل"صاحُب 
َقصِد الشرعية في َعَدِم  ليُّ اهلل معو ي ًا ذا َعلِ َخير  البري ة وكأن  م َحم دًا وآَله  ومنه  يظهر  -؟املسائل رياضِ 

من  وال أظنُّهما- يقولُُثَّ  -اً وإال  فَ َيحر م قطع-ة عتقاد الشرعيّ  امن دونِ  جيوز ذلك  -األذانصوِص خ  
السّيد  كالمُ هو  ذا ه ،املكروهِ  المِ من الك  اهللأشهُد أنَّ عليَّاً ويلم  أنَّ قول  ب هو ال يظنّ  (الكَلم المكروِه أيضاً 

 .املسائل عليِّ الطباطبائي يف رياضِ 

  الميرزا الق ّميأم ا:- 
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 "شِّتاتجاِمع ال" تابُ هذا ك !!ّيةالقض يف هذهِ  يبدو أنَـُّهما يتفقانِ  ،شالكشمِ  اللذان اختلفا يف قضّيةِ 
وّجٌه للمريزا أبو سؤاٌل م .ةسيّ ة الفار باللغ املطالبِ  بعضُ و ة باللغة العربيّ  املطالبِ  بعضُ فيِه  ،ةالفارسيّ  وهو باللغةِ 

 ،لصَّالةِ  عليٍّ يف امن ذكرِ  بُدَّ ال ،أنَُّه هناك من يقول ،مضمون هذا السؤال ؟القاسم القّمي يف جامع الشِّتات
ن  ت ذكر الش هادة يجوز أقال: ف ؟تقولون فما ،عليٍّ  إالَّ بذكرِ  الصَّالة ال تكُملُ  لصَّالة وإنَّ ُصورة  ا فإنَّ حقيقة  
 ،إلقامةا في اهواألحوط ترك   ،جزئيةتبرُّكًا هكذا من دون الشرعية من دون الو تيُّمنًا  األذانالثالثة في 

أيب  املريزا كالمُ هو  هذا -حر  صحيوٌل غيقعليٍّ فهذا  بذكرِ ال تكمل إاّل الص َلة ِ  وأم ا القول بأن  ص ورةَ 
 .القاسم الُقّمي يف جامع الشَّتات

 صاحب جواهر الكَلم:- 

 ،546 :فحةص ،لثالثزء ااجلهو وهذا  ،دار املؤرّخ العريب ،سة املرتضى العامليةمؤسّ  ،هذه الطبعة
إىل  و  الصَّدوقِ  إىل كالمِ  أشار  و قدَّم ذي تالكالم الَّ  ،أيضًا أشار إىل شواذِّ األخبار الَّيت مرَّ الكالم عنها ،547
لى األصحاب ع ملُ تسا-ابم األصحبل لوال تسال   :-إىل أْن يقول ،مستمر   الكالمُ و  ،الطوسيّ يخ ِ الشَّ كالم ِ 

 -ةئيّ َن دعوى الجز ب ألمكصحابل لوال تسال م األ-ةاجلزئيّ  بعنوانِ  الثالثةِ  هادةِ الشَّ  ذكرِ  عدِم جوازِ 
 ،سامل األصحابتهكذا  ،الطوسي يخعند الشَّ و يخ الصَّدوق عند الشَّ  م على ختبمط  أقوال   ابنو قد واألصحاب 

م تساملوا على ختبم  !!ختبمط األصحابال نقول لو  حقيقًة أناألفضل و  عند  ط  لّصدوق وختبم يخ اشَّ ط  عند الألَّنَّ
لى عزئية بِناًء عوى الجدمكَن  تسال م األصحاب ألبل لوال-والكالم واضح كما مرَّ علينا ،يخ الطوسيالشَّ 

قد  يعةِ الشِّ  قهاء  فأنَّ  ُه لوالأنَّ هو ُخالصة كالمِه -لمشروعية الخصوصية واألمر  سهل صَلحيِة الع موم
ا أي  ،الثالثةِ  الشهادةِ  ةِ فقوا على عدِم جزئيّ اتّ و تساملوا   كنًا أنْ لكان ممُ  ،امةواإلق اناألذجزاء أمن ليست أَّنَّ

 بذلك   هو يوافقُ ف ،ةِ باجلزئيّ   يقولُ ال أنّه هي   والنتيجةُ  ،واإلقامة األذانمن أجزاء هي الثة هادة الثّ نقول بأنَّ الشَّ 
 .ةباجلزئيّ  ال جُيومز القول   م ن

 سّيدنا الخوئي:- 
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 ،الثامنة والعشرونعة الطب ،ذو احلجة 1410 ،قم ،رهمِ  هذه الطبعة طبعة (،نهاج الّصاحلنيم)يف 
ند  م َحم د عٍد وآلِ ة  على م َحم  وت ستحبُّ الص َل) :األذانالفصُل الثان فصوُل  ،150 :صفحة ،اجلزء األول

 إكمالُ ُيستحبم و يعين -دتينوِإكمال  الش ها-عليه وآله النَّيب صّلى اهللُ  سما-ذكِر ِاسمه الّشريف
اُب إكمال ستحبهنا ا-رهِ وغي ذاناألي فَلم بالوالية وإمرة المؤمنين بالشهادِة لعليٍّ عليِه الس  -الشهادتني
وهو  ،الكالم يف ذلك هو قد فصَّل اخلارج اثهِ قطعًا يف أحب ،املؤمنني وإمرةِ  بالشَّهادِة لعليٍّ بالواليةِ  الشَّهادتنيِ 

لشهادتني ا إكمالِ  حبابِ ستل باانَّه قلك ،اخلارج يف أحباثهِ و مِه يف كال وهذا واضحٌ  ،ةاجلزئيّ  عدم   أيضًا يشرتطُ 
 .الثالثة بالشهادةِ 

 السّيد  الخ ميني:- 

اآلداُب املعنوية ) :إىل هذا املوضوع ولكن يف كتابهِ مل ُيشر  (حتريُر الوسيلة) يف الرِّسالة العملية
أن  ي قال بعد الش هادة  َقد وَرد في بعِض الرِّوايات غير ال م عتبرة) :264 :جاء يف صفحة (،للصَّالة

َهد  أن  َعِلي ًا وليُّ اهلل مر تين َوِفي ِبضِع الرِّوايات األذانبالرِّسالة في   -الرِّوايات ويف بعضِ  الصحيحُ  -أش 
وقد َجَعَل  ،وفي بعٍض آخر م َحم ٌد وآل  م َحم ٍد خير  البري ة ،أشهد  أن  علي ًا أمير  المؤمنين حق ًا مرتين

وكذ بها والمشهور بين الع لماء هذه الرِّوايات من موضوعات ال م فوِّضة يخ  الص دوق رَِحَمه  اهلل الش  
عدُم االعتماد على هذه  والصحيحُ  ،: ُعجمة واضحة-عتماد بهذه الرِّوايات عليهم عدم  اإلرضوان اهلل

د من تالمذة السيِّ وهو السّيد أمحد الِفهري  ترمجةُ هي وهذه الرتمجة ُ  ةِ الفارسيّ  باللغةِ الكتاُب يف أصلِه  ،الرِّوايات
ثِين هذه الش هادةَ -يخ اجمللسيُيشري إىل الشَّ -وَجَعَل بعض  الم حدِّثين-اخلُميين ج زءاً  وَجَعَل بعض  الم حدِّ

 وإن  كان أداؤها بقصدِ  ة الس نن وهذا الَقول ليَس ببعيٍد عن الص وابم ستحب ًا من جهة التسامح في أدلّ 
الش هادة  بالوالية وإمارة المؤمنين كما هادِة بالرِّسالة ألن ه ي ستحّب بعد الش   ،ال مطلقة أولى وأحوطالق ربة 

 بعدَ  هذا الذِّكر  الّشريف ي ستحبُّ وبالج ملة -:إىل أْن يقول ،د احلديثويُورِ -حتجاجث اإلورَد في حدي
ن  يقتضي أحتياط بالخ صوص وإن  كان اإلستحَباب ه ا ال يبع د   األذانقًا وفي ف صوِل الش هادة بالرِّسالة مطل

 األعَلم تِلكَ لتكذيِب الع لماء -؟ملاذا-األذانة في ال بقصِد الخ صوصيّ بقصِد الق ربِة ال م طلقة ي ؤتى بِه 
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ثِين هذه الش هادة ج زءًا  :-مرًَّة يقول ،ُمتحرّي و  د ُهنا ُمرتدِّدٌ ُتالحظون أنَّ السيِّ -الرِّوايات وَجَعَل بعض  الم حدِّ
وإن  كان أداؤها بقصِد الق ربة ال مطلقة أولى -ُُثَّ قال-هذا الَقول ليَس ببعيٍد عن الص وابو -قال-م ستحب اً 
ن  ي ؤتى بِه حتياط يقتضي أكان اإلخ صوص وإن   ستحَباب ه بالال يبع د ا األذانوفي ف صوِل -ُُثَّ قال-وأحوط

وهذه  ،الُعلماء هو أقوالُ السبُب  ؟والسبب ماذا( األذانبقصِد الق ربِة ال م طلقة ال بقصِد الخ صوصية في 
 وهكذا. !!بقنيالُعلماء الّسا أقوالُ  ،الطوسيّ  يخِ قوُل الشَّ  ،قوُل الّصدوق مستمرٌّة.. القضّية

 (الص راط  القويم):- 

ـُمقدِّمة ال ،65 :صفحة ،نانلب ،دار األضواء بريوت ،ُمّمد الّصدر للسّيد الشهيد الرِّسالة العملية
ند ِذكِر عَحم د ة  َعَلى م حم ٍد وآِل م  وت ستَحبُّ الص َل) :168 :يف َّناية املسألة ،واإلقامة األذاناخلامسة يف 

َلى م حم ٍد عَ  الص َلة  ستَحبُّ وت  -وئيالرِّسالة العملية للسّيد اخلنفس الكالم الَّذي مّر يف -ِاسمِه الش ريف
لس َلم بالواليَِة وإمَرة  َعَليِه ا لعليٍّ هادةِ وآِل م َحم د عند ِذكِر ِاسمِه الش ريف وإكمال  الش هادتين بالش  

-العبارة فقط أضاف هذه الكالم فسُ ن-وغيره وإتمام  َذِلك بالص َلِة والس َلِم عليه األذانالمؤمنين في 
ه وسالمُه قول صلواُت اللِ ت ويلم اهلل عليَّاً  أنَّ  يعين بعد أْن تقول أشهدُ  (، َذِلك بالص َلِة والس َلِم عليهوإتمام  )

 !!ة الشهادة الثّالثةعتقاد جبزئيّ عدم اإلأيضاً بشرط  ،عليه

 (المسائل  ال م نتخبة) للسّيد السيستاني دام ظلُّه:- 

صفحة  ،واإلقامةِ  األذانِ  ذكر  ُفُصول   114 ،115 :صفحة ،لبنان ،بريوت ،طبعة دار املؤرِّخ العريب
ب ٌة في نفسها وإن  سالة وم ستح بالرِّ شهادةِ والش هادة بوالية أمير المؤمنين عليِه الس َلم م َكمِّلٌة لل) :115

 (سمِه الش ريفاكِر عند ذ د م َحم   وآلِ  وال اإلقامة وكذا الص َلة  على م َحم دٍ  األذانلم َتك ن ج زءًا من 
 .واإلقامة األذانُمستحبٌَّة يف نفسها وإن مل تكن جزءاً من  فهي ُمكمِّلٌة و

 (األحكام  الفقهية:)- 



 1واإلقامة ج  األذانادة الثالثة في الشه( 9الحلقة )         : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي    3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 19 - 
 

 ،بريوت ،دشِ مؤسسة الـمر  ،ظلمه دام ،مالسّيد ُُمّمد سعيد احلكي املعاصرِ  للمرجعِ  ةُ العمليّ  الرِّسالةُ وهي 
الوالية بعليٍّ لالش هادة   اناألذَوَرد في بعِض األخبار أن  من أجزاء ) :4 :مسألة ،85 :صفحة ،لُبنان

اس لرسول الن   ه فشكاه  الية لَ بالو  بل عن بعض ك تب الجمهور المخطوطة أن  أبا ذّر أذ نوإمرِة المؤمنين 
فَل مجاَل خبار المذكورة ح جي ة  األ ث ب تم ت َ حيث لَ  صل ى اهلل عليِه وآله فأقر ه  على ما فَ َعل إال  أن ه  اهلل 

أْن  ،وليس قطعاً  : برجاءِ -هانِ كو   اءِ ا برجبه سن اإلتيان  ح  نعم يَ  ،األذانبني ة أن ها من أجزاِء لإلتياِن بها 
-يقولْن أإىل -ي نفسهاًة فستحب  م  الم ستحبة أو برجاء كونها  األذانمن أجزاء -أْن تكون   ى هبا برجاءِ يؤت  

 ،ل  آخرقول  إىل قو  نتقال مناإلني الرتدمد يف كالم الُفقهاء الّسابق: نفس عملية -مع ك لِّ ذلك وال بدعةَ 
تثبيتاً كيدًا عليها و تأقامة واإل اناألذأن  ي ؤتى بها في مع ك لِّ ذلك  وال ِبدعةَ -:حتماالت عديدةوجود إ

العنسي  األسود عيهلَ  قتلوا ومبّي يَ ة منهما كما فعل المسلمون في عصر الن  لمضمونها ال بنّية الجزئيّ 
ن  م َحم داً أأشهد   :هاارِ ن خمودِ نًا بلعنه  اهلل فقد قال مؤذِّنهم إمعانًا في الحطِّ لدعوتِه وإعَلالكذاب 

ما تركوا ليس منه وإن  ا م ألذانِ اا في بأن هم قد أدخلو ولم ي نِكر أحٌد عليهم كّذاب   رسول  اهلل وأن  عيهل
فَل زال  هادت نا هذهِ م ا شأ ،تلهِ بعد أن  ماتت دعوة العنسي بق يستمّروا عليه لعدِم الحاجِة لهولم ذلك 

 يس  ل أقول-نكارهاإن على صّريم  بل ال زالوا ها البعض المسلمون في حاجٍة لإلعَلِن بها بعد أن  تجاهلَ 
 تلوا األسود  عد أْن قبمني  املسلل كما أنَّ يقو د ُهنا السيِّ  ،الوالية لعليٍّ  إنكارِ فقط بْل و  الشَّهادةِ ذكِر  إنكارِ 

د العنسي  قضية األسو أنَّ  ارِ عتباب الشهادة  ورفعوا هذه  ،عليهم أحدٌ  ومل يعرتضْ  األذانِ ذكروا ذلك يف  ،العنسي
 الشَّهادةِ  بذكرِ  أس  فال ب ،هاليت  و  رُ نكِ من يُ  وُهناك   املؤمنني ال زالت قائمةً  أمريِ  فإنَّ قضية  ُمقاِيسًا يقول  ،نتهتا

اراً ت ى صار ِشعحلدهور ا عاقبِ وعلى ذلك جرى أتباع  أهل البيت على مّر الع صور وت-:يقولو  ،الثالثةِ 
نَّ أب هو هنا يقول-إلقامةا وأ ذاناألج زٌء من ذلك أن  من دوِن أن  يّدعي أحٌد منهم لهم ورمزًا لإليمان 

 ال زال القومُ  املؤمنني   أمريِ  الية  و  أنَّ  عتبارِ با ،واإلقامةِ  األذانِ يف  الثالثة   احلاجة هي الَّيت جتعلُنا نذكر الشَّهادة  
األسود العنسي  مقتلِ  ةِ يّ بقض القضّية   هذه ه  وشبَّ  ،واإلقامةِ  األذانِ لا ب وإالَّ فال عالقة   ،يُنكرِوَّنا فنحُن نُذكُِّر هبا

 .يف أذاَّنم وما ذكرُه املسلمون  

 (الفتاوى الواضحة) السّيد م حم د باقر الصدر:- 
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 :صفحة ،1412 ،ميالدي 1992 ،لبنان ،بريوت ،وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات
قامة من دون واإل ذاناألل بعد أْن يذكر فصو  ،الفتاوى الواضحة للسّيد الشهيد ُمّمد باقر الّصدر ،386

فَل َيجوز أن   من ما ذكرناهعًا ضِ دٌة شر اإلقَامة م حد  و  األذانوص ورة   :-ذكر  للشهادة الثَّالثة يُعّلق يقول
بدون أن  يقص د  ةٍ أو ج مل كَلمٍ ب م  لتكلُّ ي ؤتى بشيٍء آخر من الكَلِم فيها على أساِس أنّه  جزٌء منها وأم ا ا

و أ الثالثةِ  الشَّهادةِ ب، الم  تأيت بأيِّ ك عين أنْ ي-زال م ؤذِّن أو ال م ِقيم َجعَله  ج زءًا من أذانِه وإقاَمِته فهو جائ
َله  ج زءًا من أذانِه ل م ِقيم َجعان أو ؤذِّ بدون أن  يقص د ال م   أو ج ملةٍ  وأم ا التكلُّم بكَلمٍ -آخر شيء   أيِّ ب

 .وإقاَمِته فهو جائز

 ؟الخ َلصة ما هي  

لشهيد ُُممَّد ُهنا السّيد او  ،قامةواإل األذاناجلميع يّتِفُقون على أنَّ الشَّهادة الثالثة ليست ُمشرَّعة يف 
أيِّ   ذكرِ ك  جائزٌ كرُها ذِ إمّنا و  ،بابِ االستح يف دائرةِ  داخلةً  ليستْ حَّّت يعين  ،باقر الّصدر يقول ذِكرُها جائزٌ 

 .ةال بقصِد اجلزئيّ واإلقامة ِ  األذانِ  داخل   كالم  آخر ُُيكن أْن يُقال  

 السّيد ُمّمد حسني فضل اهلل:-  

ذا ثة يف اإلقامة فماوهو يتحّدث عن الّشهادة الثال ،123 :صفحة ،2جزء  ،يف املسائل الفقهية
اِلها ألن  ماِتها وأفعي م قدِّ َلة فال أجد  مصلحًة شرعيًة في إدخاِل أيِّ ع نصٍر جديٍد في الص  ) :؟يقول

ال أجد  -!!كثرية  مفاسد   ي إىلدّ مة يؤ فالشهادة الثّالثة ذِكرُها يف اإلقا-كثيرة  ذلك قد ي ؤدِّي إلى مفاِسدَ 
لك قد ألن  ذ-لثالثةالشهادة ن اعث : هو يتحدَّ -مصلحًة شرعيًة في إدخاِل أيِّ ع نصٍر جديٍد في الص َلة

 !!(ي ؤدِّي إلى مفاِسد كثيرة

 السّيد م حم د الشيرازي:-  

وأم ا الش هادة  ) :-السّيد ُُمّمد الشريازي رمحُة اهلل عليه يقول (،كتاب الفقه)يف كتابِه املوسوعي 
 ،هو شرٌح وبياٌن وتفصيٌل ِلم ا جاء يف كالم صاحب العروة-لعليٍّ عليه الّسَلم بالوالية وإمرة المؤمنين
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السّيد ُُمّمد الشريازي هكذا و  ،واإلقامة األذانليست ُجزءًا من  الثالثة   فصاحب العروة يقول بأنَّ الشهادة  
واإلقَامة   األذانلّسَلم بالوالية وإمرة المؤمنين فالظ اِهر أن ها ج زٌء من وأم ا الش هادة  لعليٍّ عليه ا-:يقول

إن ها ليست ج زءًا منه ما أم ا وجه  العَدم فألن ه  َلم َترِد -صاحب الُعروة-كسائِر الف ص ول وإن  قال ال م َصنِّف
الَّذي -وأم ا وجه  الجزئية-احُب العروةالَّذي قال بِه صهو وجُه العدم -هذه الش هادة  في الرِّوايات الّسابقة

 .إىل آخر كالمهِ  ..(فألن ه  َوَرَد َذِلك في ج ملٍة من الرِّوايات-د ُمّمد الشريازييتبنّاه السيِّ 

صار هيئة أن ،بعة دار العلومط ،السّيد الشريازي ،163 :صفحة (،من فقِه الزَّهراء) :لكّنُه يف كتابهِ 
لذا -ديدةاياٍت عا الك لِّي ولرو وَنظرًا لهذ) :(األذانالشهادُة الثالثة يف ) ،163 :صفحة ،الكويت ،احُلجَّة
َهد  أن  َعِلي اً ش  أَ ة الثالثة "الشهاد استحبابقهاء بتبعًا لعدٍد من الفلَتزمنا إ-:ذكرُها تقّدم   طالب  مل أي الُكّلي

يف  ُمستحّبةٌ  ةٌ ُجزئيّ ا على أَّنّ لثالثة هادِة الشَّ ازئية الق ول جب-واإلقامة َبل وج زئي تها أيضاً  األذان" في وليُّ اهلل
 وأقلم  أضعفُ و ه (قِه الّزهراءمن ف) كتابهِ   الَّذي بدا يفالّشيُء د الشريازي و السيِّ  هذا هو قولُ  ،واإلقامةِ  األذانِ 
 (.الفقه)ممَّا قال ُه يف كتابِه املوسوعي رتبًة 

 السّيد صادق الشيرازي:- 

وأم ا ) :حب العروة يقولصا ،532 :صفحة ،وهذا هو اجلزء األّول (،العروة الوثقى)يف تعليقِه على 
يف احلاشية  يُعلِّقشريازي ادق الّيد صالس -الش هادة  لعليٍّ بالوالية وإمرة المؤمنين فليست ج زءًا منه ما

ا من أجزاء يعين لو قُلنا -(فيهَما وجهلجزئي تها )-:يقولف  على الولكْن م وجيه فالكالة واإلقام ناألذابأَّنَّ
 .وجِه القطع

 :يقول 106 :فحةص ،علومار الدطبعة  ،دار العلوم (،ةالشرعيّ  املسائلِ  جامعُ ) ةِ يف رسالتِه العمليَّ و 
َهد  أن  َعِلي ا  وليُّ اهلل ج زٌء من )  باجلمعِ -(عِض الرِّواياتبتفاد  ذلك من وي سة قامواإل األذاناألظهر أن  َأش 

 د الشريازي د ُُممَّ لسيِّ قِه اقيش لرأي وهو موافقٌ  ،ُهنابني ما ذكره  على العروة الوثقى و يف حاشيتهِ بني ما ذكر ُه 
 .ستحّبةِ املُـ  زئّيةِ اجلأي  ،املندوبةِ  ةِ زئيّ باجل يقول فهو

  بي العراقييخ عبد الن  ه ناك قوٌل للش  و:- 
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في صِّيَغتين ليٍّ بإحدى اللعالية بالو  ِاستحباب  الش هادةِ نقَدح َعم ا ذكرنا من األدل ة وقد ا)-يقول
وقد -(:اً أمرُي املؤمنني  ح قَّا أنَّ ع ِليَّ أ ْشه دُ  أو ،أ ْشه ُد أنَّ ع ِليَّاً ويلم اهلل)يعين بإحدى الصيغتني -واإلقامة األذان

واإلقامة فإن   األذان صِّيَغتين فيحدى الإ بستحباب  الش هادِة بالوالية لعليٍّ قَدح َعم ا ذكرنا من األدل ة إنا
نع نا عن يملى الِخَلف عهرِة ى الش  لكن دعو وجوب الش هادِة فيهما كما َفص لنا م قتضى القاعدِة األولّية 

م أنقلُه عن هذا الكال-ةبيّ ة الندلجزئي فيهما بنحِو افَلب د  أن  نقول بها وأن ها مشروعةٌ القوِل بالوجوب 
بحثِه خبصوص  لتقريراً ليه اهلِل ع رمحةُ ي الشَّيخ عبد النَّيب العراق  الَّيت ذكر  فيها أحُد تالمذةالدايةِ رسالة 

ه ُتصرَّ  رة  املتوفّ  أنَّ األدلَّة  ، ُخالصُة قولهِ و  ،الّشهادة الثالثة ألنَّ  ولكنْ  ،جزٌء واجبٌ  ة  ثالثال هادة  نَّ الشَّ بأ حُ عند 
ت إذا كان قهاءِ الف مجهورِ  ةُ ما عالقو قوُل أ .ةِ دبيّ الن   ةِ باجلزئيّ  فهو ذهب إىل القولِ  ،ذلك   رفض   الُفقهاءِ  مجهور  
ا جزٌء واجبٌ  ُتشريُ  األدلّةُ    !؟إىل أَّنَّ

أْن  دُ وال أري ،يديكمأها بني أطرح   نْ أل الَّيت أسعفين الوقتُ  املهّمة والواضحةُ  النماذجُ هي تقريبًا هذه 
 وجودِ  من دونِ  الفقهاءِ  والِ من أق الكثري   ُُيكنين أْن أورِد لكمو  فأنا أحفُظ الكثري   ،من ذلك أكثر   احللقة  أُطيل   

 . .من احلديث يُتِعب الـُمشاهد   رز  لكنَّين أعتقد أنَّ هذا الط   ،املصادر

ن مِ  ج  مناذ  خرتتُ ين الت إنَّ ا قُ كم  ،الطائفةِ  من أعالمِ  قليل   ما هو بعدد  الذي ذكرنا بعد هذه اجلولة و 
ها ا مجهورُ لاليت  ،رييّ اجلماه الوسط ومن األمساء الالمعة جّدًا يف ،جّدًا يف الوسط العلميّ  الالمعةِ  األمساءِ 
  .ى هذا األساسِ عل   األمساء   فاخرتتُ  ،ولا أتباعها الُكثُر الواسعُ 

 ؟ستعراض لهذه األقوالما هو ال ذي رأيناه  في هذا األ 

 خبمطُ تهذا ال وبقي   ،طوسيِّ ال الشيخِ  وعند   الصَّدوقِ  يخِ الشَّ  عند   بمط  املشكلة بدأت من خت: -أوالً 
تخبمط جيري أنَّ هذا ال بمن قويل أقصدُ  ما بالّدقةِ  ستعرفون  ف ون ُكلَّ التفاصيلِ ولو تقرأ ،يتحرَّك إىل يومنا هذا

هذا  ،هذا اليوم ي جاريًا إىلوبق ،هماعليهلل ايُخ الطوسي رمحُة الشَّ و  ،يُخ الصَّدوقالشَّ به ِ  ختبمٌط بدأ   ،إىل اليوم
 ..أوالً 
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 هم، فقول   ون من قول  إىلينتقلْذ إ ،مالواضحًا يف كلماِت الفقهاء واملراجع واألع رأيُتم الرتدمد  : وثانياً 
 ،همكالمِ    تفاصيل  لو قرأمتُ  لقومِ ا لماتِ لِّ كيف ك وهذا واضحٌ  ،أفتوا هباالَّيت  ةِ النهائيّ  ن من النتيجةِ ليسوا متأّكدي

واضحاً  ول  قعلى  لقطعيِّ ا لثباتِ ا دمُ وع الوضوحِ  وعدمُ  دُ وكان الرتدم  ،مع أنَّين قرأُت نزرًا يسريًا من كالمهم
 ،ةجلزئيّ ا عدمِ  بشرطِ  الستحبابِ أو ا الثالثةِ  الشهادةِ  ذكرِ  جوازِ  ةِ إىل قضيّ  يصلون  م هُ  لكن بالنتيجةِ  ،لد يهم

 الثالثة الشهادةِ  ةِ جزئيّ  عتقادُ اال جيوز ف ،مٌ رَّ فذلك أمٌر ُمُ ة ِ بأنَّ من يعتقد باجلزئيّ  والحظُتم أنَّ الكثري منهم قال
 !!واإلقامة ألذانِ يف ا

 ،واحدةٌ ة ُ يّ قضفال ،ألقوالاالختالف الشاسع بني ا وهي ،وهي واضحة وجلّية جّداً : -النقطة الثالثة
 تالفُ واالخ تخبمطُ هذا ال هل ؟طلماذا هذا التخبم ف ،الواضحاتِ  وهي من أوضحِ  ،لعليٍّ  الشهادُة الثالثةُ وهي 
 .القضية راجعة إليكم ؟منطٌق شيطان   أم منطٌق رمحان  هو 

ار الَّيت أشو واإلقامة  ألذاناثة يف لثالاالشهادة  هو أنَّ الرِّوايات الَّيت حتّدثت عن ذكرِ : -املسألة الرابعة
ثًا وال عاِلم اً مل أجد ُُمدِّ  فإنّ  ،غريهم أحٌد من هؤالء األعالم وال منها مل يُوردْ  ،إليها الشيخ الّصدوق والبقّية

ها قشوا أسانيد  ويُنا رواياتِ لاهذه وا ورِديُ ! أليس املفروض أْن !ال أدري ؟ملاذا ،تلك الرِّوايات شيعيًا واحداً أورد  
  ؟!احُلكم عليها بعد ذلك ُيصِدرواُمتوَّنا و و 

ا من روايات الـُمفوِّضة بالوضعيخ الّصدوق ح ك م عليها الشَّ  -   .وأَّنَّ
لرِّوايات اموا على هذه م ح ك  غريهُ و  ،الشهيُد الثّان ،الشهيُد األّول ،العاّلمة احلّلي ،يُخ الطوسيالشَّ  -

ا شواذ   .بأَّنَّ
 ال ُحجيَّة  و  ه ال اعتبار  بأنَّ ن تحّدثو يوالحظتم كيف أنَّ املراجع  ،هاها واعتبار  املتأخرون أسقطوا ُحِجيَّت   -

م يقولون   ،لذه الرِّوايات يب ول الشيخ عبد النَّ قوهو  قول   خرِ آإىل  ،ةِ ئيّ على اجلز  دالّةٌ بأنَّ هذه الرِّوايات  مع أَّنَّ
  يُريد أْن خُيالف  ال ذلك فهو   الفِ الوا خبق اب  ألنَّ األصح ولكنْ  الواجبةِ  ةِ إىل اجلزئيّ  ُتشريُ  أنَّ األدلّة  العراقي ب

 .املستحّبةِ  ةِ باجلزئيّ أو ة ِ الندبيّ  ةِ فقال باجلزئيّ  ،األصحاب  

  ؟!لةاملسأاختالِف األقوال يف هذه عتقد أنَّ الُصورة باتت واضحة جّداً يف أ
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 ،دغيف حلقة يوم  تعاىل اهللُ  بقّية الكالم يأتينا إْن شاء ،إىل ُهنا وأكتفي باحلديث يف هذه احللقة
 ،داً نتظرون غيث إُة احلدمَّ ت تِ  ،ا يف خدمتكمنفُس املوعد ونفُس الّشاشة القمُر الفضائية بٌث مباشر وأن

  !!يف غاية األُهّيةو املوضوع ُمهم  جّداً 

 ..رمَ ا قَ َلماً يَ . سَ .رِة الَقمَ عايَ رِ  ي  أترك ك م فِ 

 ..اِن اهللأمَ  ي  فِ . .م الدُّعاءلك  سأَ أَ 
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