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َوَجَد  ك َوَما الَِّذيْ َوَجدَ  اَذا فَ َقَد َمنْ مَ . .اهلل بَِقيَّة. .اءيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِيَ  ِإلالَِّذيْ  يَا َوْجه اهلل َسََلٌم َعَليك

 ..فَ َقَدك َمنْ 

 . .أَبْ َناِئي بَ َناِتي يْ َأخَواتِ  يْ َوتِ ك م ِإخْ َسََلٌم َعليْ 

 

 نانا وفقهائِ ئِ علما لِ أقوا أْن أعرَضُه من الوقتُ  وسعينيف احللقِة املاضية عرضُت بني أيديكم ما 
 م االختالفَ وقد الحظتُ  ،ةماهريي  اجل حةِ ويف السَّا ةِ انتخبُت أمساًء هي األبرُز يف السَّاحِة العلمي  و  ،ناومراجعِ 
ين جاءوا الَّذ ضةِ العٍن للمفو  و  ألمرِ ٍم لما بني ُُمر   ،فيما صرَّحوا بِه وفيما جاء يف عباراِِتم وكلماِتم الكبريَ 

ولكنَُّه مل يُرِد  واجبةِ لا ةِ باجلُزئي   ،يراهُ   ماحبسبِ  ،وما بني قائلٍ  ؟!بالشَّهادِة الثالثِة فأقحموها يف األذاِن واإلقامة
  !!يب العراقيبد النَّ يخ عكما كان يف قوِل الشَّ   ،املندوبةِ  ةِ  باجلزئي  فأفَت  املشهورَ  أْن ُُيالفَ 

قاعدًة  وضعتُ قد و  ،الَ  األقو ضُ رِ إنَّين أع ،الربنامجِ  نُت يف أو لِ وكما بي   الكبريَ  الحظُتم االختالفَ 
  .ني ومنطٌق شيطا محاني نطٌق ر م ،منطقان هناكَ بأن   ،صلواُت اهلل عليه نا اجلوادِ ُمستنداً فيها إىل إمامِ 

  ؟!الشَّيطانيّ  المنطقِ  منَ  الرَّحمانيّ  المنطقَ  ن ميّ ز   كيفَ بال م جمل ِ 
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o  ُّّي!!ذلك هو المنطق  الرَّحمان ؟!المنطقيِن أقرب إلى أهل البيتأي 
o  َلك هو المنطق  ذ ،بيتال أهلِ  في قلوِب أولياءِ  والمعرفةَ  أيُّ المنطقيِن ي شدِّد الوالء 

 !!الرَّحمانيّ 
o  ُّينلمعنيام عاكساً وم ناقضاً لهذين  قطعاً سيكون   والمنطق  الشَّيطاني!!  

 ..عند هذه اجلهةال أريد أْن أطيل املكوث و 

 ؟!في هذه الحلقة سأسلِّط  الضوء على ِعدَِّة جهات

ث   ،العصمة بيتِ  أذهب  إلى حديِث أهلِ  :الجهة  األولى   ؟!الختَلفا عن انونَ فماذا ي حدِّ
ًا  ناك من هُ  ،ناومراجعِ  نالمائِ ني عبألنَّ الكالم كان يف احللقة املاضية عن اختالٍف واضٍح وكبرٍي جدَّ

وُهناك  ،لن دواتِ ملؤمتراِت واقي يف ايُل وهناك من ،اتيف احُلسيني   وهناك من يعتلي املنابرَ  ،اتِ على الفضائي   ُيرجُ 
ُر البياناتِ الديني   سةِ يف املؤس   رسول اهلل صل ى ى ل افرتاًء عللالمسئو اكالم ويرتدُد هذا ال ،ة من الكباِر من ُيصد 

 ؟ويف هذا الـِمضمار اهِ هذا االت   تُنا يفئمَّ ماذا يقول أ (، أ مَّتي رَْحَمةِاْخِتََلف  ) نَُّه قالاهلل عليه وآله بأ

 ،عن عبِد المؤمن األنصاري-بسندهِ ) ،للشَّيخ الصَّدوق (معان األخبار) الكتاُب الَّذي بني يدي  
إنَّ  :اهلل  َعَليِه وآِله قَالَ إنَّ َقومًا َرَووا أنَّ َرس ول اهلل صلَّى -إلمامنا الصَّادق-ق لت  ألبي َعبد اهلل :قَالَ 

 :فَ َقال-عهم بعُض الش يعِة أيضًا يُرد دون ما يُرد ُد أولئكبِ وتَ  ا هم املخالفونَ وْ الَّذين روَ -أ مَّتي رَْحَمة ِاْخِتََلفَ 
ْخِتََلف  ه م إْن َكان اِ  :ق  ْلت  -اختالُف أُمَّيت رمحة ،قال ذلك اهللِ  رسولُ  ،َصَدقوا نا الصَّادق قالَ إمامُ -َصَدق وا

 وال أولئكَ  ،الَّذي تقولُه صحيحٌ  ال هذا الفهمُ -لَيَس َحيث  َذَهبت َوَذَهب وا :قَالَ  ؟رَْحَمة فَاْجِتَماع ه م َعَذاب
إنَّما أرَاَد َقوَل -النَّيبُّ بقولِه اختالُف أُمَّيت رمحة-إنَّما أرَادَ -هو صحيح أنَّ اختالف األُمَّة رمحةٌ ب الَّذين يقولونَ 

ه ْم طَآئَِفةٌ اهلِل َعزَّ وَجلَّ  فَ َلْواَل نَ َفَر ِمن ك لِّ ِفْرَقٍة -ليتفقهوا يف الدين ؟ألي  شيءٍ -فَ َلْواَل نَ َفَر ِمن ك لِّ ِفْرَقٍة مِّن ْ
يِن َولِي نِذر وْا قَ ْوَمه ْم ِإَذا رََجع وْا إِ  ه ْم طَآئَِفٌة لَِّيتَ َفقَّه وْا ِفي الدِّ أْن يَ ْنِفِروا ِإَلى  فََأمَره م ،لَْيِهْم َلَعلَّه ْم َيْحَذر ونَ مِّن ْ

أْن يَ ْنِفِروا ِإَلى َرس ول اهلل َصلَّى  فََأمَره م-أْن ُِتاجرَ  ،أْن ُتسافرَ  ،أْن تتحرَّك ،أْن تنفر اهلل أمر األُمَّةَ -َرس ول اهلل
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أْن  فََأمَره م-هذا هو معىن االختالف ،ليهأقبَل عَ و  رد د إليهتأي ِاختَـَلَف إليه -اهلل  َعَليِه وآِله وَيْخَتِلف وا ِإلَيه
إنََّما أراَد ِاختَلفَ ه م ِمن  ،فَ َيتَعلَّم وا ث مَّ يَ ْرِجع وا إَلى َقوِمِهم في  َعلِّم وه م وَيْخَتِلف وا ِإلَيه يَ ْنِفِروا ِإَلى َرس ول اهلل

ِاختَلفَ ه م من الب  ْلَدان ال ِاخِتَلفًا في ِديِن اهلل إنََّما الدِّين  إنََّما أراَد -هم من البُلدانأي جميئَ -الب  ْلَدان
يُن واحد-واحد حني قال صلَّى اهلل عليه وآله اختالُف أُمَّيت و  ،ثقافُة ُمصطلحاِت أهل البيتهي هذه  ،الد 
 هذه يف معىَن  الربهانِ  تفسريَ ُُيكنكم أْن تُراجعوا  ،وال يوجُد جماٌل للتوسُِّع يف ذلك ،هذا املعىن أرادَ فإن ه رمحة 
 :(هوا يف الدينليتفق  )املتعد دة تشرُح معىن  البيتِ  أهلِ  بأنَّ أحاديثَ  ستجدونَ  ؟!من كل  فرقةٍ  فلوال نفرَ  :اآلية

  !!همليعرفوا إمامَ  ،اإلمام يعين معرفةَ 

لى وصي  م عإقباُلُ  ،هللارسول  على فقوُل النَّيب صل ى اهلل عليه وآله اختالُف أمَّيِت رمحة هو إقباُُلم
تِ  ،اهلل رسولِ   إمامُ  ؟ذا يف أيديناما ،البيت هلِ أحديِث   علىنا هذا هو إقباُل األُمَّةِ هم ويف زمانِ إقباُُلُم على أئمَّ

ال  ،ىل حديِثِهمإ خنتلفُ  ؟تلفأين خن إىل ؟فإىل أين نتوج ه ،وإالَّ الختلفنا إليه ،إليه نا ال نستطيُع الوصولَ زمانِ 
ائٍل هم من قحديثِ  تلف يفْن خنأال  ،أْن خنتلَف يف حديثهم كاالختالِف الَّذي مرَّ الكالُم عنه يف يوم أمس

إنََّما أراَد -إىل غري ذلك عتربةٍ  مُ غريُ  ومن قائٍل رواياتٌ  ،شاذ ة ورواياتٌ  ومن قائٍل أحاديثُ  ،موضوعةٌ  رواياتٌ 
موجوٌد يف أعماِق  الواحدُ  وهذا الدينُ -دَواحِ  ين  ِديِن اهلل إنََّما الدِّ  ِاختَلفَ ه م من الب  ْلَدان ال ِاخِتَلفًا في

لبيت الَّيت ا ثقافة أهل يف "ختالفاال" هذا معىًن من معان ،والعرتةِ  موجوٌد يف بطوِن الكتابِ  ،والعرتةِ  الكتابِ 
ا يُطرَُح ِخالُفهانا وال على منابرِ ال ُتطرُح على فضائي اتِ   !! االختالفعىَن ميف  ملخالفنيَ ا قافةُ ثرُح ُتط ،نا إَّنَّ

 :ق لت  َله   ،قَالَ  ،صَّادقنا المامِ إَعن  ،َعن م حمَّد ابِن َبشير-ويف علل الشرائع أيضاً للشَّيخ الص دوق
 إنَّه  -األمور غري ذلك منو  ،الصَّالة تِ  أوقايف ونَ ُيتلف-إنَّه  لَيَس َشيٌء َأَشدَّ َعَلّي ِمْن ِاخِتَلِف َأْصَحابِنا

 يفوليس  ًا يف زمان األِئمَّةِ هذا َقطع-ِلين ِقبَ  مِ َذِلكَ  :قَالَ  ،لَيَس َشيٌء َأَشدَّ َعَليَّ ِمن ِاخِتَلِف َأْصَحابِنا
َليَّ ه  لَيَس َشيٌء َأَشدَّ عَ إنَّ  :لت  َله  ق  -باشر مُ بشكلٍ  يف وقتِه هو الَّذي كان يُديُر األمرَ  ألنَّ اإلمامَ  ،يبةِ زماِن الغَ 
 .عنهم ع أذى األعداءيهم ودفة علألجل احملافظ-َذِلَك ِمن ِقَبِلي :قَالَ  ،َلِف َأْصَحابِناِمْن ِاختِ 



 2ي األذان واإلقامة ج فالشهادة الثالثة ( 10الحلقة )       لشيخ الِغّزي    لالكتاب الناطق /  :3الجزء  –والعترة ملّف الكتاب 
 
 

- 4 - 
 

هذا -ْحَمةِبي َلك م رَ ْصَحاأَ ف  ِاْخِتََل  :قالَ -جعفر حيُث كانت التقي ُة شديدة نا موسى ابنِ وعن إمامِ 
ُ اإلمام،يف اتاٍه آخر ِاختالفٌ  إذا كان ذلك يعين -اِحدو َلى َأْمٍر ت ك م عَ َمعجَ إَذا َكان َذِلك  :وقَالَ -ُُثَّ يُبني 

س ِئَل َعن وَ  ،ْمٍر واِحدأَ َعَلى  ك مإَذا َكان َذِلك َجَمعت  -إذا حتق ق األمُر لنا وليس من خطٍر وليس من خوفٍ 
 َلى َأْمٍر واِحد أل ِخذَ عَ ت م و اجَتَمعك م لك بِ أنَا فَ َعلت  َذلِ  :فَ َقاَل َعَليِه السََّلم ؟ِاْخِتَلِف َأْصَحابِنا

كم يف أموٍر ا بينَ فُت فيمذا خالَ ل ،ُكمأمِر  تنظيمِ  كم وبدق ةِ بقو تِ ة ُ الُسلطُة العباسي   حينئٍذ ستشعرُ -ِبرِقَاِبك م
 !!ىل اختالف الُقلوبأمٍر يؤد ي إقاَم ب اُم قدوإالَّ مل َيُكن اإلم !!الَّيت يراها النَّاس املسائلِ  يف بعضِ و  ،ةٍ سطحي  

الُسلطُة  متبطُش هبفٍر واحد ى الش يعُة على أمكي ال يـُرَ الطقوس ِ  بعضِ و  املظاهرإىل اختالِف بعِض  بل
 .بأعداِء اهللِ  نوٌع من اخلُداِع واملكرِ  وهذا ،ةالعباسي  

َها رَ اَء جَ  ث مَّ  :قَالَ  ،ِنيَسألت ه  َعن َمْسأَلٍة فَأَجابَ  :قالَ  ،عن أبي َجعفر ،عن ز رارة ج ٌل َفَسأَله  َعن ْ
َلمَّا َخَرَج ف َ  ،ابَِني وَأَجاَب َصاِحِبيِف َما َأجَ ِبِخََل  بَه  ث مَّ َجاَء رَج ٌل آخر فَأَجا ،فَأَجابَه  ِبِخََلِف َما َأَجابَِني

 َواِحٍد ك لَّ   ا َيْسَأاَلن فَأَجبتَ ِدميَعِتك قَ شِ ق ِمن َرايَا ابَن َرس وِل اهلل رَج ََلِن ِمن َأهِل العِ  :ق  ْلت   ،الرَّج ََلن
َنا وَلِكن ذا َخيٌر لََنا وأَبْ َقى لَ هَ رَارة إنَّ ز  يا  -قرالبا ناإمامُ - :فَ َقال ،قَالَ  ؟!ِمنه ما ِبَغيِر َما َأَجْبَت ِبِه اآلَخر

 يفنفُس الكالِم ونفُس احلالِة و -بَ َقاِئك مو ائِنا بقَ َلَقصدَك م النَّاس ولَكان َأقلَّ لِ  َلو اجَتَمعت م َعلى أمٍر واِحدٍ 
نا صلواُت اهلِل اشها أئمَّتُ لَّيت عالشديدة يف أزمنة التقي ة او  ،نا الكاظمِ إمامِ  يف زمانِ و  ،نا الص ادقِ إمامِ  زمانِ 

 .لبيتِ ا أهلِ  يف ثقافةِ باتاٍه آخر و لالختالِف  هذا معىنً  ،وسالُمه عليهم أمجعني

 املعنياِن من االختالِف ممدوحان !! و 

  .اختَلٌف إلى المعصوم ليتفّقهوا في الدين ،االختَلف  األّول -
 .دفعاً لشرِّهعدوِّ و بال اً مكر  واالختَلف  الثَّاني هو اختَلٌف في بعض الطقوِس والمظاهرِ  -

كالُم األمري الـُمرقَّم   ،تعودوا إليها ُُيكنكم أنْ  ،القراءِتِ  اخلُطبُة طويلة ال جمالَ  ،ويف هنِج البالغة الشريفة
َترِد  -وهو يتحدث عن االختالف املذموم الشريف يف هنِج البالغةِ  أقرأ ُسطورًا سريعًة ممَّا جاءَ  ،18و  17

ث مَّ َترِد  تِلَك الَقِضيَّة  ِبَعيِنَها َعَلى َغيرِه  ،َعلى َأَحِده م القضيَّة  ِفْي ح كٍم ِمن اأَلْحَكام فَ َيحك م ِفيَها ِبَرأيه
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-أي َنَصبَـُهم ُقضاة-ث م َيْجَتِمع الق َضاة  ِبَذِلك ِعند اإِلَمام الَّذي ِاْستَ ْقَضاه م ،فَ َيحك م ِفيها ِبخَلِف َقوِله
أفَأَمَره م اهلل   ،ِكَتاب  ه م واِحدوِإَله ه م واِحد ونَِبي ُّه م واِحد وَ -وهم قد اختلفوا-فَ ي َصوِّب  آرَاَءه م َجِميعاً 

َصًا فَاْستَ َعاَن ِبِهم َعلى أْم أَنْ َزَل اهلل  س ْبَحانَه  ِديَنًا نَاقِ  ،س ْبَحانَه  بِااِلْخِتََلِف فَأطَاع وه أْم نَ َهاه م َعنه  فَ َعَصوه
أْم أَنْ َزَل اهلل  س ْبَحانَه  ِديَناً تَامَّاً فَ َقصََّر الرَّس ول   ،أْم َكان وا ش رَكاَء َله  فَ َله م أْن يَ ق ول وا وَعَليِه أْن َيرَضى ،ْتَماِمهإ

َياٌن  ،َما فَ رَّْطَنا ِفي الِكتاِب ِمن َشيء :َصلَّى اهلل  َعَليِه وآِله َعن تَبِليِغِه وَأَدائِه َواهلل  س بحانَه  يَ ق ول وفيِه تِب ْ
َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد  :فَ َقاَل س ْبَحانَه   ،ه  بَ ْعَضاً وأنَّه  ال ِاْخِتََلَف ِفيهَوذََكَر أنَّ الِكَتاَب ي َصدِّق  بَعضَ  ،ِلك لِّ َشيء

َقِضي  ،َغْيِر الّلِه َلَوَجد وْا ِفيِه اْخِتََلفًا َكِثيراً  وإنَّ الق رآن ظَاِهر ه  أَنِيق وبَاِطنه  َعِميق ال تَ ْفَنى َعَجائِب ه وال تَ ن ْ
 الَّيت نرجُع إليها يف تقييمِ  املعلوماتِ  قاعدةَ  الكريَ  الكتابَ  فجعلَ -ات  إالَّ ِبهَغَرائِب ه َوال ت ْكَشف  الظ ل مَ 

نا فمردُُّه إىل ُمشكلِة أمَّا ما مرَّ من اختالٍف بني ُعلمائِ  ،علم الر جال جعنا إىل الُقرآِن يف تقييمِ كما رَ احلقائق،
  .األسانيد تقييمِ 

ا صفَ و لذلك  ،و ضةُهم ُغالة ومف ذه الر واياتِ ه الشَّيُخ الص دوق َحَكم بأنَّ أسانيدَ   واياتٌ ر ها بأهنَّ
ا رواياتٌ وكذاك الشَّيُخ الطُوسي وصفَ  ،موضوعةٌ   هالكن   ؟الشاذَّة ن الر واياتِ مُه رادُ مما  ال ندري ،شاذَّةٌ  ها بأهنَّ

بِه  الَّذي جاءَ  ةِ درايَ ال ى بعلمِ مَّ سيما يُ ف اذ   الشمعىَن  هنا يف تعريفِ  اخلوضَ  ال أُريدُ و  ،ُل هباال يُعمَ  قطعاً رواياتٌ 
  .همومن أعدائِ  البيتِ  ي أهلِ نا من خمالفِ علماؤُ 

وهو يتحدَُّث عن ذلك الَّذي مل يعضَّ على  من مُجلِة ما حتدََّث بِه أمرُي املؤمنني يف هذه السطورِ 
 الص افية ال من العيونِ  من العيونِ  الَّذي يعضُّ على الِعلم بضرٍس قاطع هو الَّذي ينهلُ -بضرٍس قاطع العلمِ 

الَّذي يعضُّ  ،رة وعيوٌن صافيةٌ دِ ُعيوٌن كَ  ،أمل يُقس م أمرُي املؤمنني العيون إىل ِصنفني ومرَّت علينا الر واية ،الَكِدرة
الِعْلِم  َلم يَ َعضَّ َعَلى-الص افية من تلك العيونِ  بُّ عُ ويَـ  عُ على العلِم بضرٍس قاطع هو ذلك الَّذي يرتوي ويكرَ 
هكذا ُيصِدُر األحكام  ،يذرو الر وايات ذرو الر يح اُلَشيم-ِبضرٍس قَاِطع َيْذر و الرَِّوايات َذرو الرِّْيِح الَهِشيم

 أو بقايا النباتاتِ  هو الِتبُ  ،اُلشيم ؟ما هو اُلشيم ،تأيت فتذرو اُلشيمَ  ها كما أنَّ الر يحً طُ على الر واياِت فُيسقِ 
فتأيت  ،على األرضِ  من أغصاهنا وتساقطَ و يا النباتات احملروقة أو ما تيب َس من النباتات من أوراقها بقا ،احملروقة
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َيْذر و -هكذا يصفُه أمرُي املؤمنني بضرٍس قاطعٍ هذا الَّذي ال يعضُّ على العلم ِ  ،وه يف كل  االتاهاتالر يُح فتذرُ 
يف الرَّقم  يف هنِج البالغِة الشريفِ  ُُيكنكم أْن تُراجعوا ما جاءَ  ،المهِ إىل آخِر ك-الرَِّواياِت َذرَو الرِّْيِح الَهِشيم

وكلماُت سي د  ت به اخلُطبُ لَ السابع بعد العاشر ويف الرقم الثَّامِن بعد العاشر من التسلسل الَّذي ُسلسِ 
 .رضوان اهلل تعاىل عليه الرَّضي   الَّذي مجعُه الشريفُ  الشريفِ  األوصياء يف هنِج البالغةِ 

وكيف يكون  ،ختالفاال الَّيت ُتصو ُر لنا ُمصطلحَ  هذه إطاللٌة سريعة على كلماِِتم الشريفةِ 
ِدحا مُ ن االختالِف وعاِن منناك وهُ  ،فُهناك اختالٌف مذموم كالَّذي جاء يف هنِج البالغِة الشريف ،االختالف
يف قوِل أِئمَّتنا يف  وما جاءَ  ،محةر مَّيت أُ الُف م صل ى اهللُ عليِه وآله ِاختيف قول النَّيب األعظ   ما جاءَ  ،ميف كلماِتِ 

  ؟!ديدةِ الش التقي ةِ  األِئمَّة بسبِب ظروفِ  قضي ة الـُمخالفة فيما بينهم يف زمانِ 

رب ُر به الَّذي قد يُ  التربيرُ هذا له، و َر رب  ال مُ  ،نا مع عدِم وجوِد داٍع للتقي ةفهذا االختالُف بني ُعلمائِ 
يعين مثالً  ،ألنَّ الُعلماء يتحدَّثون يف كتبهم بشكٍل واضح ؟ملاذا ،لهُ  ال وجودَ  نا بالتقي ةِ علمائِ  ألخطاءِ  البعضُ 
بالتقي ِة يف  فلماذا ُهنا يعملُ  ،ةِ الش يعي   عن العقائدِ  يتحدَُّث بشكٍل واضحٍ  ةِ يف كتبِه العقائدي   الص دوقُ  الشَّيخُ 

يف هذا الكتاب وما يُثب تُه هو ُحجٌَّة  ما يُفيت بهِ  "، بأنَّ الفقيه" هِ كتابِ   قال يف بدايةِ  ُخصوصًا وأن ه ،هذه القضية
ن نا مَ ومل جند من علمائِ  ،يف كل  ما قالَُه ُعلماؤنا ال يُوجد أيُّ داٍع من دواعي التقيَّةِ ف ،ُه وبني رب هفيما بينَ 

هم ُيشن ع وأحدُ  ،هم ينتقُد اآلخرالُعلماء فيما بينهم أحدُ ف ،الُعلماء الَ حينما يُناقش أقو  يُناقش هذه القضي ةَ 
هم بعضِ  تشنيُع العلماءِ وفيها  ،من الُكتب تُ الواملطو   املوسوعاتُ و  ودوَنكم الُكُتبُ  ،على اآلخر تشنيعًا كبريا

هذا ال يعين و  .الُكربى الغيبةِ  مانِ للتقي ة يف ز  إْذ ال وجودَ  ،ومل حيتملوا للتقي ِة أيَّ احتمالٍ  ،اآلخر على البعضِ 
فمنُذ بدايِة  ،ى الفتاوى ال معىن ُلاوعلى مستوَ  ى التأليفِ التقي ُة على مستوَ  ولكنْ  ،ى تشريُعهاأنَّ التقيَّة انتفَ 

 قد يكون هناك يف اجلانبِ  ،هم يف ُكتُِبهمعصر الغيبِة الُكربى وإىل يوِمنا هذا يكتُب علماُء الش يعُة آراءَ 
حاالت تظهُر فيها  قد تكون هناكَ  يف العالقِة فيما بني الش يعِة واحُلك امِ  ،ةيف األحداث السياسي  و  السياسي  

وال أحتدَّث عن عالقة  السياسي   لكنَّين ال أحتدَّث عن هذا اجلانبِ  ،حت  يف أي امنا هذه التقي ُة بشكٍل واضحٍ 
ا أحتدَّث عن فتاوى ،باحلكومات الش يعةِ  ا مل وحني ُكِتبت يف زماهنِ  ،وها إالَّ الش يعةُ  ال يقرأُ ةٍ يف ُكتٍب شيعي   إَّنَّ
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هم بآرائِ  ال يُفتونَ  يُفيت الُعلماءُ  الَّذي حنيَ  فيها إىل احلد   التقي ةُ  واألوضاع اآلن مل تصلِ  ، الُنسختكن كثريةَ 
فهذا أمٌر راجٌع  التقي ةِ  قعةِ رُ أْن يُرق عوا بِ  نَ أمَّا الَّذين يريدو  ،اخلط   على طولِ  واضحةٌ  هذه القضي ةُ و  ،بشكٍل واضحٍ 

 !!إليهم وهنيئاً ُلم برَُقِعهم

  :الجهة  الثانية الَّتي أريد أْن أ سلَّط الضوء عليها
  عامَّة الش يعةِ وضوٍح إىل أنَّ ب شريُ يت تُ ت يف الُكُتب والَّ يَ قِ ا بَ مم   ةِ التأرُيي   اللقطاتِ  إىل بعضِ  ُأشريُ 

ي ة مقتل اخلليفة الثان ا مرَّ يف قضكم  ،عةِ ش يال من علماءِ  أكثرَ  يف األذاِن واإلقامةِ  الثَّالثةِ  يتفاعلون مع الشهادةِ 
وأنَّ  ، اُلاديمامِ اإل مع روايةِ  هم يعةِ الش   ةَ صر حوا يف ُكتبهم بأنَّ عام   الُعلماءُ  نفسُ  ،يف التاسٍع من ربيٍع األو ل

 عند هذا لقضية ال تقفُ وا ،اً اضحة جد  وهذه القضية و  ،الطربي   النَّاصيب   مع قولِ هم  يعةِ الش   فُقهاءِ  عام ةَ 
  ..حت  يف واقعنا اليوم ؟!احلد  

 يدافعونَ و ا ُُيارسوهنَ  ،ش يعةِ ام ُة العهم  ؟ها بشكٍل قوي  معَ  الَّذين يقفونَ  نِ مَ  :الشعائر الح سينية -
ألعم  األغلب ايف  ،القليلةِ  لِقلَّةاند عإالَّ  الكبريَ  االندفاعَ  ذلكَ  بينما يف جو  الُعلماِء ال تدُ  ،عنها

ِه  أو يف طقوسِ رهِ أو يف شعائِ  حُلسنيِ ايارة ز يف  عوام  الش يعةِ  كاندفاعِ   اندفاعًا كبريًا  الُعلماُء ال ُيتلكونَ 
  !!ُعموماً  احُلسينيةِ  يف اخلدمةِ 

بينما  ،ندفاعاً ا قادًا وأكثرُ اعت ثرُ يعِة أكعام ُة الش   :ى عليهاالز هراِء وُظالمُة الز هراِء وما جرَ قضيُة  -
 ،يف البيتِ  مةَ إنَّ فاط : لهفقيلَ  قِ حراباإل الثان فقط هد دَ  بأنَّ اخلليفةَ  الش يعِة يقولونَ  أكثُر علماءِ 
  ؟!عريضةٌ و ويلٌة القضيُة طبينما  !!عند هذا احلد   ويقفونَ  فقال وإْن،

قي تلشَّيخ ُمم د ُه عن ا نقلتُ أمس يف كالمٍ  مرَّ علينا يومَ  ،نفس الشيء :مسألُة الشهادة الثالثة -
ا هب وز إْن جيءَ جي :وقال قامةالشهادة الثالثة يف األذاِن واإل ذكرِ  عن كراهةِ  اجمللسي وهو يتحد ثُ 
بيِت وهم بأهِل الباطًا شدُّ ارتأهم  ،ةَهلَ بَ وما هم اجَلَهَلة  هؤالءِ نَّ !! وأقوُل إاتقاًء من بعض اجَلَهلة

كثُر ارتباطاً بالشهادِة أالش يعة  ام ةُ وع ،مِ لكالاهذا  مثلَ  الَّذين يقولونَ  اجَلَهَلُة ُهم الُعلماءُ  ،عام ُة الش يعة
 .هاوغريِ  الثالثِة يف األذاِن واإلقامةِ 
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وعجائِب  األمصارِ  يف غرائبِ  ارِ ظ  حُتفة النُ ) :بطوطةرحلُة ابِن وهو أذهُب إىل كتاٍب معروف 
وهذه  ،الطبعة األوىل باملطبعة اخلريية القاهرة ،البيت ٌف ملنهِج أهلِ الِ خمُ  وابُن بطوطة رح الٌة ُسيني  (،األسفار

وه نا  :ابُن بطوطة يف آخر الكتابيقول  ،مت متَّ الفراُغ من هذا الكتاب ،للهجرة 1322 :طبعة قدُية
ها في وكان الفراغ  من تقييدِ  األسفارِ  وعجائبِ  األمصارِ  نتهت الرِّحلة  ال م سّماة ت حفة النُّظار في غرائبِ ا

يعين األحداث املوجودة  ،كتابة الر حلة  أكملَ  756:سنة-ثالث ذي الحّجة عام ستة وخمسين وسبعمائة
 عن وصولِه إىل اخلليجَ  حني يتحدَّثُ  ؟ابن بطوطة ماذا نقرأ يف رحلةِ  756 :يف هذه الر حلة ستكون قبل سنة

ثُنا عن وصولِه إىل منطقةِ  ُُثَّ  ،ةالعربي   إىل اجلزيرةِ و  ،إىل البحرينو  ،العريب هو يقول كانت ُتسم ى  ،الَقطيف حُيد 
أنَّه  تصغير  َوَضبط  اسمها ِبَضمِّ الَقاف كَ -يقول ،أو الَقطيف اآلن-ث مَّ سافرنا إلى َمدينِة الق طَْيف-ُقطَْيف
 وهي َمدينٌة كبيرة حَسَنٌة ذات  نخٍل كثيرٍ -ليس ُمهم اً  ،الُقطَيفأو  ،الَقطيف ،َقْطف ُتصغ ر ُقطَيف-َقْطف

ما   ،وأهُل القطيف ما كانوا ُغالة-وه م رافضيٌة غ َلة-قبائل عربية موجودة ُهناك-يسك ن ها طواِئف  العرب
م كانوا ُغالة م ُمفو ضة وُغالة ،هو يقول هكذا ،كان يف تأرُيهم أهنَّ  ،الشَّيخ الص دوق أيضاً وصف الش يعة بأهنَّ

م يذكرون الشهادة الثالثة يف األذان واإلقامة ؟ملاذا م  ،ألهنَّ وشيخُه ابُن الوليد وَصَف الش يعة بالُغالة ألهنَّ
طواِئف  العرب وهم -َقطيفيسكن الُقطيف أو ال-يسك ن ها-يعتقدون بعدِم سهو الن يب صل ى اهلل عليه وآله

ي ظِهرون -ُة آنذاكمل َتُكن الوهابي  إذْ -ي ظِهرون الرَّفَض َجَهاراً -رضوان اهلل تعاىل عليهم:أقول-رافضيٌة غ َلة
قُلت  -الرَّفَض َجَهارًا ال يتّ ق ون أحدًا ويقول  م ؤذِّن هم في أذانِه بعد الشهادتين أشهد  أنَّ عليًَّا وليُّ اهلل

ويقول  -بني الش يعِة يف القطيفوُمنتشرة ً  وموجودةً  هذه احلالة كانت شائعةً أن  يعين  ،756 :سنة متَّ  الكتابُ 
يعين بعد حيَّ على الصَّالة -م ؤذِّن هم في أذانِه بعد الشهادتين أشهد  أنَّ عليَّاً وليُّ اهلل ويَزيد  بعد الحيعلتين

د التكبير األخير م َحمٌَّد وعليٌّ خير  البشر َمْن َخالَفه ما َحيَّ على َخير الَعمل ويَزيد  بع-وحيَّ على الفالح
فكما قُلُت هذا الكتاب  ،يعين اإلحساء-ث مَّ سافرنا منها إلى مدينة َهجر وتسّمى اآلن بالحساء ،فَ َقد َكَفر

ُهم عرُب املنطقة الشرقية القطيف  فها ،وهو يتحدَّث عن أموٍر سج لها قبل هذا التأريخ ،756 :متَّ يف سنة
ابن  كالمُ    هووهذا الكالمُ  ،ميف أذاهنِ  الثالثةَ  يف القرن الثامن اُلجري وهم يُعلنون الشهادةَ و يف القرن السابع 

 ،ن هؤالء اجُله الات مِ يف الفضائي  و  على املنابرِ  الَّذي يُرد دُه الكثريونَ  إذًا من أين يأيت هذا الكالمُ  ،بطوطة
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ون الصفوي   فأينَ  ؟!ونهبا الصفوي   جاءَ  الثَّالثةَ  البعض منهم على أنَّ الشهادةَ  يتحد ثُ  ،متحد ثونو  طباءُ خوهم 
 هذا قبلَ  يف الَقطيف موجودةً كانت ة  القضي  ف ،الكتاب تأليفِ  هنايةِ  هذا تأريخُ  ،756 ؟!756 :من سنة
بدأ حترُّك الصفويني  ،905 :ها سنةالدولة الصفوية بدأ نشوءُ  ؟ةي  تعلمون مت بدأ نشوُء الدولِة الصفو أ ،التأريخ
 ،يف الربع األول من القرن العاِشر تقريباً  ،ةِ الصفوي   الدولةِ  حيُث متَّ نشوءُ هجري  930إىل و  905 :األو ل

نَّ أهل وقطعًا ال يعين أ ،سبقت من السنني مئاتٍ هَي قضي ُة  ةُ قضي  فال ،الس ابع ُهنا عن القرنِ  وحنُن نتحد ث
 ،بطوطة الَقطيفَ  فيها ابنُ  يت زارَ يف األي ام الَّ وا يذكرون الشهادة الثالثة يف أذاهنم ويف إقامتهم قد َبدأُ الَقطيف 

 .الش يعي   يف الواقعِ  إىل ِقَدم هذه القضي ةِ  أخرى ُتشريُ  قرائنَ  وسنجدُ  قدُيةٌ  هذه قضي ةٌ ف

وكان  ،عن التشيُّع بعيدٌ  َسب لكنَّ ِفكرُه وما َكَتَبهُ بالنَّ و  باإلسمِ هو شيعٌي  ،ملؤل ٍف شيعيٍ  ُهناك كتابٌ 
قد يسأُل سائل ما  (،ِنشواُر احملاضرة وأخباُر املذاكرة) :الكتاُب امسهُ  ،ةيف القضاِء يف الُسلطة العباسي   يعملُ 

يعين حني يبتدُئ  ،يُقال هذا الرَّجل ِنشوارُه مجيل ،اجلميلُ  احلسنُ  الكالمُ هو  ،نشوار ؟معىن نشوار احملاضرة
ِنشواُر ) .نشوار :فُيقال لهُ  ،يف الكالم أسلوبُه بديعٌ  ،بالكالم يبتدُئ بأسلوٍب مجيل َحَسٍن يف الطرحِ 

ولكنَُّه كان متأثراً   ،هو شيعٌي فعالً  ،أيب علي  احملسَّن ابِن علي  التنوخي   للقاضي (الـُمحاضرة وأخباُر املذاكرة
 قاتلِ مَ كتاِب "  صاحبُ  وهوَ  ،للهجرة 356 :أبو الفرج االصبهان تويف سنة ،كثريًا بأيب الفرج االصبهان

  التنوخيُّ و  ،دِ الـُمعتقَ و  ىزيديُّ اُلوَ   النَّسبِ أمويُّ  ،أبو الفرج .كتابان نقيضانومها   "األغان" كتابِ   " ونيالطالبي  
نفس الفرتة الَّيت تويف فيها الشَّيُخ الص دوق  يف التنوخي تويف   ،الثان يف كتابه ،كان متأثراً بأيب الفرج االصفهان

أنَُّه  هناك من يقولُ و  ،381بأنَُّه تويف:  التنوخي هناك من يقولُ و  ،381 :الشَّيخ الص دوق تويف ،رمحُة اهلِل عليه
 حتقيقُ  ،هذا هو اجلزء الثان ؟التنوخي   ماذا ينقُل لنا ،بالنتيجة ليس مهم اً األرقام بالد قِة وبالضبط ،384تويف: 

صفحة:  ،يف اجلُزء الثان ،لبنان ،بريوت ،طبعة دار صادر ،1971طبعة  هذه الطبعةُ و  ،احملامي عب ود الشاجلي
ابن قلنا قبل قليل -أقرُأ لكم الكالم ؟احملاضرةنشوار ِ  صاحبُ  ماذا يقول التنوخي   ،68حتت الرقم:  ،133

 -هذا التأريخ وقعت قبلَ  قطعاً واحلادثة  ،384 سنة تويفهذا املؤل ف التنوخي و  ،756بطوطة أكمل كتابُه: 
اهلل   :َسمعت  رجًَل من الَقطيعة ي ؤذِّن :أخبرني أبو الفرج االصبهاني قَالَ  (،أذان  رجٍل من الَقطيعة)العنوان

م َحمٌَّد  ،وليُّ اهللأشَهد  أنَّ عليًَّا  ،أشهد  أنَّ م َحمَّدًا رسول  اهلل ،أشهد  أْن ال إله إالَّ اهلل ،اهلل  أكبر ،أكبر
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الَّذين  .وهنا وضع عبارة بني معقوفتني-وعليٌّ خير  البشر فمن أبى فقد كفر ومن رضي فقد َشَكر
ا ُوجِ  ،هي ليست أصاًل من الكتابفيشتغلون يف التحقيق يعرفون حينما ُتوضع عبارة بني املعقوفتني  دت وإَّنَّ

م َحمٌَّد وعليٌّ خير  البشر فمن أبى فقد كفر ومن رضي -العبارة ُمضافةأن   يف ُنسخة من الُنسخ وواضحٌ 
حيَّ على  ،َحيَّ على الصََّلة -((َضرَطت ِهنٌد على ابِن ع مر))-املوضوع بني املعقوفتني-فقد َشَكر

وهذا عظيٌم م فرط -يقولفوهو يُعل ق -ال إله إالَّ اهلل ،اهلل  أكبر ،اهلل  أكبر ،حيَّ على َخيِر الَعَمل ،الفَلح
ا والعبارة هذه واضح  ،ال شأن لنا بالتعليق-نستغفر  اهلل منه ونستعيذ  بِه من الجهلو  وقد عبارة ُمضافة أهن 

هناك ُنسخة حصل عليها من  ،الـُمحق ق عبود الشاجلي اعتمد على ِعدَّة ُنسخ ،وردت يف ُنسخة من الُنسخ
الَّ ُهناك ُنسخ أخرى ال توجد فيها هذه يف هذه النسخة موجودة هذه العبارة وإ ،املكتبة الوطنية بباريس

وُهناك  ،ةوُهناك الُنسخة الَّيت مس اها املخطوطة التيموري   ،ُهناك الُنسخة الَّيت مس اها ُنسخة اسطنبول ،العبارة
فهناك جمموعة من  ،وهناك ُنسخٌة أخرى كتبها سبُط ابُن اجلوزي ،الُنسخة الَّيت وجدها يف املتحف الربيطان

يف ُنسخة واحدة من هذه  ،ُنسخ يعين خمطوطات لنفِس الكتاب (،نشوار احملاضرة)ذا الكتاب الُنسخ ُل
ها يف املكتبة الوطنية بباريس وجد هذه العبارة فيها لذلك وضعها بني املخطوطات وهي املخطوطة الَّيت وجدَ 

املؤل ف  :موطن الشاهد ُهنا ،بعد ذلك رَ ُحشِ ه أن  و  سياِق األذان خارجُ هو هذا الكالم  أن  وواضح  ،معقوفتني
 احلادثةَ  هذهِ نقل َ  املؤل فَ أنَّ يعين  ،356أبو الفرج تويف سنة: و  ،هو ينقل عن أيب الفرجو  ،384تويف سنة: 
الَّذي  قطعًا ليس يف نفِس اليومِ و  ،356وهذا يعين أنَّ هذا األذان كان يؤذَُّن به قبل سنة:  ،356قبل سنة: 

  !!قبَل ذلك وجارية مستمرة البد  أْن تكون هذه القضية ، احلادثةَ أبو الفرج  نقلَ 

التنوخي  ،356 ؟تويف أبو الفرج مت ،329بدأت الغيبة الكربى سنة:  ؟مت بدأت الغيبة الكربى
ي يف أ ،ج االصبهانيب الفر أ تِ مو  كان موجودًا قبلَ   يعين أنَّ هذا األذانَ  ،ينقل عن أيب الفرج هذا األذان

ا قبَل ذلك وفعالً هو  ،عصر الغيبة الُكربى يف بداياتِ  تلكم الفرتةِ    .كبل ذلقورّب 

  ملدينةِ هو اسٌم تأرُيٌي قديٌ  ،القطيعة ؟ما املراد من القطيعة-أذان  رجٍل من القطيعة-لكن أقف هنا
 جعفرٍ  وسى ابنِ نا مويف مشهد إمامِ  ها علنًا وبشكٍل صريحٍ أو ُل بقعٍة يف العراق يُؤذَّن فيهي وفعاًل  ،ةالكاظمي  



 2ي األذان واإلقامة ج فالشهادة الثالثة ( 10الحلقة )       لشيخ الِغّزي    لالكتاب الناطق /  :3الجزء  –والعترة ملّف الكتاب 
 
 

- 11 - 
 

ا ومن الغريب  ،بالشهادة الثالثة  شيخ ُمم دِ الِمن ِقَبِل  ت فيها الشهادُة الثالثةعَ مدينٍة ُمنِ  هي أيضًا أو لُ أهن 
يف  يف العراق ومعروفةٌ  هم معروفةٌ تُ وقضي   يف األذاِن واإلقامةِ  الثالثةَ  الشهادةَ  الَّذين يرفضونَ ه وأتباعِ  اخلالصي  

 ،علنًا وجهاراً  الثالثةِ  بالشهادةِ  فيها األذانُ  هي أو ل مدينٍة يف العراق يُرَفعُ فالكاظميُة  ،ةالكاظمي   مدينةِ 
 .ةاسٌم من أمساِء الكاظمي    هيالقطيعةُ و 

أذهب  لكنَّين ،اشيةي يف احللشاجلنفسُه ذكَرُه احملامي عبود ا والكالم (،ُمعجم البلدان)إذا رجعنا إىل 
زوجة )ّمد األمين أّم مح نصورهي ز بيدة بنت  جعفر ابن الم ،(مِّ َجعفرقطيعة  أ  )-إىل املصدر األساس

فر موسى ابن جع مشهد   فيه وكانت محلٌَّة ببغداد عند باب الِتبن وهو الموضع الَّذي (هارون الرشيد
 البلدان مهذا هو ُمعج ،مإىل آخر الكال-ق رب الحريم بين دار الرقيق وباب خ راسان ،رضي اهلل  عنه

ملدينة  فالقطيعُة اسٌم قدي ،376وهذا هو اجملل د الرابع صفحة:  ،لياقوت احلموي ،طبعة دار صادر ،روفاملع
قتطعها له  احلكومة تمَّا أنَّ إ ،خصشالقطيعة هي املساحة األرضية الواسعة والشاسعة الَّيت ُيتلكها  ،الكاظمي ة

إمَّا أنَّ  ، واسعةكون أراضٍ الَّذين ُيتلهم اإلقطاعيون ف ،ونأو هو بسلطتِه يقتطعها كما يُقال إقطاعي  
قطائع أو فُتسم ى ال ،مبُسلطتهِتم و احلكومات أعطتهم إي اها أو ورثوها من آباِئهم الَّذين اقتطعوها هكذا بقو  

 نت مقابرُ وُهنا كا ،رونها وجةِ ز  بيدةَ أرض ُمقتطعة لزُ أي  ،أُم  جعفر فهذه املنطقة ُتسم ى بقطيعةِ  ،اتاالقطاعي  
  .صلواُت اهلِل وسالُمه عليهما ريش حيُث ُدِفن اإلمامان الكاظُم واجلوادُ ق

ا  ليس رجٌل من القطيعةِ  وإْن كان ُهناك من قالَ  .يعين من مدينة الكاظمية ،فرجٌل من القطيعةِ  وإَّن 
 ُلذا املوضوعِ  وأكثر من ُمتاِبعٍ  من كاتبٍ  أكثرُ  ولكنْ  ،الكتابِ  أنا مل ُأالحظ هذا يف ُنسخِ  ،رجٌل من القطعيَّة

الدكتور  (،تطور املبان الفكرية للتشيُّع يف القرون الثالثة األوىل) :على سبيل املثال ،حتد ثوا عن هذه القضي ة
هذه  ،تُرجم للغة الفارسيةو  ،هذا الكتاب يف األصل كتبُه املؤل ف باللغة اإلجنليزية ،حسني املدرسي الطباطبائي

ترمجة هاشم  ،99صفحة:  ،ملن أراد أْن يُراجَع هذا الكالم ،99صفحة:  ،ارسية بني يديالُنسخة الف
 الدعوةِ  حزبِ  من قياداتِ و شخصية معروفة وهو  ،ترمجة الدكتور فخري مشكور ،وُهناك ترمجٌة عربية ،هبنايزدإ

دار العارف  ،)تطور املبان الفكرية للتشيُّع يف القرون الثالثة األوىل( ،اإلسالمية الدكتور فخري مشكور
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إىل هذه احلادثة  أً شري م ،يعل قُ  دكتور حسني املدرسيال ،أيضاً  58صفحة:  ،59يف صفحة:  ،للمطبوعات
 لشَّهادةَ ا يبدو أنَّ إضافةَ -يقول ؟!الحظوا كيف حُترَّف احلقائق ،الَّيت ذكرها التنوخ ي يف نشوار احملاضرة

كما قُلت - -907بها الّشاه إسماعيل الصفوي عام:  قبل أْن يأمرَ  في األذانِ  لم َتك ن مذكورةً  الثالثةَ 
 صاَر الصفويون ،907 :عامو  .930 :وَكُمل انشاؤها سنة ،905قبل قليل أنَّ الدولة الصفوية بدأت من 

 ألهلِ  املخالفنيَ  ةِ كانوا من الصوفي    ،ما كانوا شيعةً ن لصفوي و اف ،الثالثةَ  ُلذا السبب أعلنوا الشهادةَ و  ،شيعةً 
هم ويف كل  األمكنة الَّيت يف مساجدِ  فلمَّا صاروا شيعة أعلنوا الشهادة الثالثةَ  ،بعد ذلك صاروا شيعةو  ،البيت

 لُ ينقِ  ُُثَّ  ،الثالثةِ  ني هم الَّذين جاءوا بالشهادةِ أنَّ الصفوي   وهيمن هنا نشأت الُشبهة  ،همهي حتت ُسلطتِ 
 ،فهو هنا يقع يف تناقضٍ  ،عن أيب الفرج األصفهان الَّيت نقلها التنوخي  و  ،قليل ا عليكم قبلَ الَّيت قرأِتُ  القضيةَ 

-يقول ؟الكالم فُ فكيَف حير   ،أيب الفرج الَّذي نقلها وهي سنُة وفاةِ  ،356هذه احلادثة نُقلت قبل سنة: 
-َسِمعت  رج ًَل من الَقطعيَّة-هكذا قرأ الكالم ألنَّهُ -عند ال م فوِّضةفالظَّاهر أنَّه  ي شير إلى هذا ال َمسلك 

هنا سي د حسني املدرسي و  ،املوجود اآلن يف ُنسخ كتاب نشوار احملاضرة رجٌل من القطيعة ،ليس من الَقطيَعةو
لكنَُّه  ،ها نرَ حنُن مل من الُنسخِ  يف نسخةٍ أن يكوَن ُيكن  هذا-َسمعت  رَج ًَل من القطعيَّة-يقول هكذا وردت

أذانِه أشهد  أنَّ  بهذا األذان وفي ج ملةِ  يؤذِّن   سمعت  رجًَل من القطعيَّةِ -هذه الُنسخة إىل مصدرِ  رْ مل ُيشِ 
 فيجعل اسمَ -فالظَّاهر أنَّه  ي شير إلى هذا ال َمسلك عند ال م فوِّضة-يقول ؟فماذا يُعل ق-علّيًا وليُّ اهلل

فريبط بني كالم الصَّدوق -والصَّدوق أيضًا ينِسب  لهم العبارة الثّانية-ُيضيفو  ،القطعيَّة امسًا للمفو ضة
فيقول  ،356وأبو الفرج تويف:  ،384والتنوخي تويف:  ،يف نفس تلك الفرتة ،للهجرة 381الَّذي تويف سنة: 

ُهو ُيضيف معلومة  ،القطعيَّةسآيت إىل معىن و  ،ضةبنظرِه هم الـُمفو   والقطعيَّةُ  من القطعيَّةِ  كانَ ل َ أنَّ هذا الرج
ويذك ر الميرزا م حمَّد اإلخباري في رسالة الشهادِة -يقول ،عليها حقيقًة مل أعثرْ  هذه املعلومةُ و  ،ُهنا

الكبير الشَّيخ جعفر كاشف الغطاء  الشِّيعةِ  ، أنَّ فقيهَ 183،181-أرقام الص فحات ويشرُي إىل-بالواليةِ 
ت وجد  ،في األذان الثالثةِ  الشهادةِ  منه منعَ  شاه القاجاري يطلب   إلى فتح عليّ  أرسلَ  (1228توفي: )

رسالة في المنع من الشهادة بالوالية في ) :نسخة من رسالة كاشف الغطاء هذه في ق م تحت اسم
حقيقة أنا راجعت هذا الفهرست -ن سخة خطية لرضا أ ستاذي ،160راجع فهرست  :يقول (،األذان
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 ،((صدو شست نسخه أز كتاب خانه شخصي رضا أ ستاذي)هو باللغة الفارسية ) ،هذا موجود بني يدي
 املوجودةِ  الُنسخةِ وهي نفس ُ   الَّيت بني يديَّ  هذه الُنسخةَ  راجعتُ  احلقيقةُ  ،من احملق قني املعروفني يف مدينة ُقم  

للمريزا اإلخباري يف  رسالةٍ  ن وجودِ ع  فيها هذا الَّذي ذكَرهُ لم أجدْ ف ،السي د املرعشي يف ُقم  املقد سة يف مكتبةِ 
 اإليران   ها إىل الشاهِ رسالًة أرسلَ  ويذكُر فيها أنَّ الشَّيخ جعفر كاشف الغطاء قد كتبَ  الثالثةِ  الشهادةِ  إثباتِ 

 إىل لهُ  ومل أعثرْ  كالٌم ذكرُه السي د ُحسني املدرسي    ،الثالثةَ  الشهادةَ  فتح علي  شاه القاجاري يطلب منه أْن ُينعَ 
ا يكون الكالُم صحيحاً اآلن على مصدٍر واضح ٍ   .ورّب 

رجٌل  أم ا ،ةلكاظمي  اعين من ي قطيعةِ من الاملراد سابقًا قُلُت  (،َرُجٌل من القطعيَّة) :أعود إىل ما قالهُ 
ة حنُن القطعيَّ  ،در سيسني املالسي د ح كما قال  املفو ضةَ من  واالقطعيَّة ليس ؟ُة القطعي  من ُهم ف ،من القطعيَّة

نا موسى إمامِ  شهادةِ  بعدإذ أن ه  ،قطعيَّةن بالالر ضا ُيسمَّو  اإلمامِ  كانوا يف زمنِ   ،االثىن عشرية ، فالشيعةُ الش يعة
الَّذين  قفةُ الواوهم  ،ِ ظمالكا مِ إلماوا على افوقفُ  ،قوٌم إىل الوقفِ  جعفر صلواُت اهلِل وسالُمه عليه ذهبَ  ابنِ 

بعدُه هو  اإلمامَ  وأنَّ  ،سموماً قُِتل مو ِهد ُتشقد اس الكاظمَ  وا بأنَّ اإلمامَ وقوٌم قطعُ  ،املمطورةِ  مُسُّوا بالكالبِ 
ناك الواقفة وُهناك فهُ  ،ىن عشريةُة االثلش يعاُة هم القطعي   ،ةالقطعي  إذًا فنحُن  ،الر ضا فُسمُّوا بالقطعيَّة اإلمامُ 

  .القطعيَّة

وهو  يت  عن النوخب المَ نقل الكوي ،كخامتة الـُمستدر  (اخلامتة)لو رجعنا إىل الـُمحد ث النوري يف كتابِه 
ِفرقة  منهم -يعةد ِفَرق الش  فُيعد   لِفرقولُه كتاٌب معروف يف املذاهِب وا ،أبو ُُممَّد احَلسن ابن موسى النوخبيت  

 ،تهِ اظم يف طامور مام الكهد اإلابُن شاِهك الَّذي اسُتشالس ندي -زََعمت أنَّه  مات في حبِس السِّندي
لفرقة  القطعيَّة مِّيت هذه افس  -قال أنْ  إىل-ِفرقة  منهم زََعمت أنَّه  مات في حبِس السِّندي-وِقصَّتُه معروفة

م ه ولعدَ بّسَلم ابنِه ليه ال ععلي   موسى بن جعفر عليهما الّسَلم وعلى إمامةِ  ألنَّها قطعت على وفاةِ 
يعُة االثىن طعيُة هم الش  الق !!حننُ  إذًا القطعيةُ -على المنهاِج األّول تْ في أمرها وال ارتابت ومضَ  تشكَّ 
 !!حلقائقُ ا فُ رَّ وحتُ  فُ ُتالحظون كيف تُزيَّ  ،الـُمفو ضةُ  ةِ القطعي  من املراد وليس  ،عشرية
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نا موسى إمامِ  يف مشهدِ ظميِة و لكايف ا ،أصواتـَُهم باألذان ة كانوا يرفعونَ فإذًا الش يعُة االثىن عشري  
يف ناَك ه ،كما قُلتُ   ِد أيضاً املشه ويف نفس ،مانا ُُممٍَّد اجلواد صلواُت اهلِل وسالُمه عليهجعفر وإمامِ ابن ِ 

الكاظِم  شهد اإلمامنييف م ،يف أيضاً قوٌم منعوا الشهادة الثالثة ويف املشهد الشر من الش يعة العصور املتأخرة 
 ؟!صلواُت اهلِل وسالُمه عليهمواجلواد 

د ال قالسُّالفة  (،ةاخلالف أمرِ  السُّالفُة يف) :كتاٌب امسهُ   ،أذهُب إىل ُصورٍة أخرى من ُصور التأريخ
 ،راغيِد اهلل الـمُ لعبهو  لكتاباهذا و  ،تعين اخلمرة أو تعين الشراب الطيب ،السُّالفةُ  ،يعرُف البعض معناها

ا هذ ، ،أيدينا فرة بنياملتو  وهو من خُمالفي أهل البيت حبسِب املعلومات ،ريمن علماء القرن السابع اُلج
 ،ينة دمشقظاهرية يف مدكتبة ال املالكتاب الُسالفة يف أمِر اخلالفة حبسِب املعلومات املتوفرة كان موجودًا يف

ناك من ك من رآه وهُ كن ُهنال ،اتهذا الكتاب وال يُوجد هذا الكتاب اآلن يف املكتب فعاًل أنا شخصيًا مل أرَ 
ابع القرن الس يف ماء مصرن ُعلالسُّالفة يف أمر اخلالفة لعبد اهلل املراغي املصري م ،نقل عن هذا الكتاب

 :نجاء يف هذا الكتاب روايتا ،اُلجري

 لعلي  الواليَةِ بِ الشَّهاَدة -مةواإلقا انِ يف األذ-ِإنَّ َسلَمان الَفارسي ذَكر ِفيهَما-الر واية األوىل
ٌل على َرس وِل اهلل م فَدَخَل رج  وسلَّ  آلهِ بعد الشَّهادِة بالرِّسالة ِفي زَمن النَّبي َصلَّى اهلل  عليه و 

فقال صلَّى  ،لكذقبل به ْسَمع  لم أمراً َسِمعت  أ :فَ َقاَل يا َرس ول اهلل ،صلَّى اهلل عليِه وآله وسلَّم
شهادة بالوالية الرِّسالة البهادِة الش د يشهد  في أذانِه بعدسلمان قَ  :فقالَ  ؟ما ه و :اهلل  عليِه وآله

 .سمعت م خيرا :فقاَل صلَّى اهلل عليه وآله ،لعلي  
يا رس ول اهلل إنَّ  :إنَّ رجًَل دخَل على رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وآله وقالَ -ورواية ثانية

أشهد  أنَّ عليًَّا وليُّ  :لوالية لعلي  ويقولأبا ذّر يذك ر  في األذان بعد الشهادة بالرِّسالة الشهادة با
أوَنسيت م قولي في غدير خ ّم َمن -يعين هو هذا الص حيح-كذلك  :فقاَل صلَّى اهلل عليه وآله ،اهلل

يبدو أنَّ هذه احلادثة وقعت بعد -ك نت  َمواله فعليٌّ مواله فَمن ينك ث فإنَّما ينك ث  على نفِسه
 ،ألنَّنا بعد الغدير دخلنا يف مرحلة التأويل ،لرباجمي إىل ملف  التنزيل والتأويلوأُعيُد املتابعني  ،الغدير
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جزٌء واجٌب من أجزاِء األذان واإلقامة والتشهُّد هي  ،والشهادُة الثالثة كما سأبني  يف حلقِة يوم غد
ومن األجزاء الواجبة حيثما ذُكرت  ،الوسطي والتشهُّد األخري ومن أجزاء اإلقرار وإعالن اإلسالم

هي هذه  ،أهل البيت ُمعتقدي وفهمي ِلَما يف نصوِص حديثِ هو هذا  ،الش هادُة األوىل والث انية
 .سأبي نها بالتفصيِل يف يوم غدو  ،ها على أحدال أفرضُ و عقيديت 

هذه التعابري ف ، أمر اخلالفةيفة الفالسُّ  عن كتاب الً نقا تما حبسِب ما ذُِكر قطعًا الر وايتان اللَّتاِن قرأِتُ 
هذه  لَّذين نقلوالماء ا العُ لكن يبدو أنَّ  ،ما هي تعابري رسول اهلل وال هي تعابري احلديث يف ذلك الوقت

ن علماء عونُِقلتا  ،هِ يف حبث ه جنفطنُقلت هاتان الر وايتان عن الشَّيخ ُممَّد  ،هماملضامني نقلوها بتعابريِ 
رت وذُكِ  ،آخرين ن علماءعيضًا لت أونُقِ  ،من مراجع الش يعة الِكبارو طه جنف معروف  الشَّيخ ُمم د ،آخرين

الفة يف أمر ن كتاب السُّ ايتني علر و نقاًل عن الَّذين نقلوا هاتني ا ،هاتان الر وايتان يف مصادر شيعية عديدة
شكٍل علين أذان أيب ذر بو سلمان  ذانأفإنَّ -أوَنسيت م قولي في غدير خ مّ -من خالل الر واية الثانية ،اخلالفة

قبل   علين  لكن ليس بشكلٍ و  ،هبا نانذ  وليس ُمستبعداً أنَـُّهما كانا يؤ  ،ّبسَمٍع من املسلمني كان بعد غدير ُخم  
حلُة التأويل مر و  ،ل الغديرويِل قبالتأ هؤالء من أهل ،فهؤالِء من مَحَلِة أسراِر ومعارف أهل البيت ،واقعة الغدير
ٌب أويُل هو أسلو الت ليسف ،لستقاتلهم على التأويل كما قاتلت هم على التنزي ،الدين احلقيقي هي مرحلة

التأويُل قبل ي أ ،ا قبل ذلكأمَّ  ،لينعشكٍل بالتأويُل هو الديُن بكل ه والَّذي بدأ منُذ بيعة الغدير  ،لفهِم الُقرآن
د ذر والـمقدا مان وأبوسلنهم مم شيعُة علي  فون بأهنَّ وا يُوصَ لذين كانا فقد كان للخواص  واقعة الغدير 

م شيعة علي  يُوصفون بنوا كا  سل مآلِه و و منُذ زمان النَّيب صل ى اهللُ عليِه حتَّ يف كتب املخالفني  ،وأضرابـُُهم  ،أهنَّ
فهذان  ،تأريخرِي والب السوهذا ُمثبٌَّت يف أحاديِث القوم يف ِصَحاِحهم ويف كتب تفاسريِهم ويف ُكتُ 

  .هاتان الر وايتان نُِقلتا بتعابري الُعلماءو  ،ضمونانامل

  ؟الثمرة  أينو  ؟الز بدة  أين
أنَّ الشهادة الثالثة موجودٌة يف األذاِن ويف اإلقامِة منُذ واقعة الغدير بشكٍل علين وهي قبل  :الثمرُة هنا

فلنرتك احلديث عم ا قبل واقعة الغدير ولكن منُذ واقعة الغدير والشهادُة الثالثُة موجودٌة  !!يذلك بشكٍل سر  
أيضاً أزالوا بل  ،فإنَّ القوم ليس فقط أزالوا الشَّهادة الثالثة ،هي مل تكن ظاهرة علنًا بعد رسول اهلل ،يف األذان
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ويبدو أنَّ املسلمني  إال  أزالوه!! يتعل ق بالواليةِ  قامةما تركوا شيئاً ال يف األذاِن وال يف اإلو  ،حيَّ على خري العمل
وهؤالء هم الَّذين  ،لكن أمثال سلمان وأبو ذر  هؤالء هم الَّذين كانوا يُرد دون هذه الشهادة ،ما كانوا يُرد ُدوهنا

حني تُقَتُل من الطبيعي و  .ت األمورهؤالء هم الَّذين تعرَّضوا ِلَما تعرَّضوا له وانقلب ،أُْقُصوا وطُرُِدوا وُضرِبوا ونـُُفوا
من األذاِن أو اإلقامة  ن  إزالة عبارةفإ ،فاطمة صلواُت اهلِل وسالُمه عليها وحني تُغَصُب اخلالفة وحني وحني

  !! وآثاررسومٍ  منبقايا بني أيدينا إال   اليتهذه وما  ،احلقائق غابت وضاعتأكثر و  ،ُلو أمٌر يف غاية السهولة

  ؟!ب الس َلفة بقايا والكتاب ضاع وضّيعوهما جاء في كتا -
  !!نشوار المحاضرة هو بقايا ،وما جاء كذلك في كتاب النشوار -
 ،حّرف  ت  لحقائق او  اهذإلى يومنا  ،وال زال الّناس  كما في كتاب سّيد حسين المدرسي -

  ؟!مع وجود هذه البقايا من الشِّيعِة هناك من ي حرِّف  الحقائق
بل  ،َلةا هم بغ  ة ومتأريخ ابن بطوطة فهو يصف  أهل القطيف بالغ َلوكذلك ما جاء في  -

  !!هم شيعة أهل البيت صلوات  اهلل عليهم
  !!حلقيقةامن  احلقائق ضاعت ولكنَّنا نبحُث هنا وهناك علَّنا جنُد شيئاً يكشُف عن جانبٍ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم إلكماِل احلديث

 :حديثخ َلصٌة ِلَما تَقدَّم من ال
  !؟قامتهِ  وإالشَّهادة  الثالثة  كان سلمان  الفارسي ي ردِّد ها في أذانهِ  -
ع  المسلمون حيث يسمبلني عوكان أبو ذٍر الِغفاري ي ردِّد ها في أذانِه وإقامتِه بشكٍل  -

  ؟!لغديربعد واقعة ا لك كان ذك لُّ   ،ويعترضون وي بّين  الّرسول صّلى اهلل عليه وآله حقيقة األمر
فلم ينتشر األمر حيُث جاءت السقيفُة  ،الفرتُة قصريةكانت كن من الغديِر إىل شهادة النَّيب  ول

ومثلما ضاعت حيَّ على خري العمل ضاعت الشهادُة الثالثة !! حني كان  ،املشئومة وفعلت الَّذي فعلت
ة حاولت أن ختنق ولكن هناك أيدي شيعي   ،هناك ُمتنف س خرجت حيَّ على خرِي العمل يف الوسط الش يعي
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بالشهادِة من علمائهم وعام ُة الشيعِة أكثُر تعلُّقاً وأكثُر ارتباطاً وأكثُر متسُّكاً  ؟!الشهادة الثالثة وال زالت حُتاول
  .الثالثِة املقد سة يف أذاهنم وإقامتهم

  -:بالنسبة للشهادة الثالثة الحظت م كلمات فقهائنا
 .فالبعض  ي حرِّم ها -
 .يعدُّها كأيِّ كَلٍم آخروالبعض   -
 .لها والبعض  لم ي شرْ  -
 .والبعض  أجازها اتقاًء من شرِّ الج ّهال -
 .لدفع الش بهة (أشهد)والبعض  قال نرفع  منها كلمة  -
 .والبعض احتاط منها في قضية اإلقامة -
  !؟البعضو  ،والبعض   ،أنَّها ت دِخل  مفاسد كثيرة على الّصَلةب والبعض  رأى -

الغيبُة ء وذلك بعد بد ،لم اجملاح ُلالشهادُة الثالثُة يُرد دها أشياع أهل البيت سرًَّا حتَّ ُفسِ فبقيت 
بدأ ًا رية جد  ا بفرتة قص، وبعدهون إىل بغداددخل البويهي  حينما  ،خبمس سنني ،للهجرة 329 سنةالكربى 

د أْن ُفِسح ُلم ولكن جُمرَّ  ،اً سرَّ  اهبنون يُؤذ   كان الش يعةُ   ،الشهادة الثالثةبيرتفُع صوُت األذان الش يعي علنًا 
ني ذه النتيجة حه نفِس لون إىلوأنتم ستص ،وسيأتينا احلديُث يف روايات أهل بيت العصمة هبا.أعلنوا اجملال 

زٌء واجٌب جُ لثالثة ادة اسأجعلكم تستنتجون بأنُفِسكم أنَّ الشَّه ،أهل البيت سأعرُض عليكم أحاديثَ 
اً واضحًا وصرحي جدون ذلكستو  ،ةحبسِب منطِق الكتاِب والِعرت  ،ٌي من أجزاِء األذاِن واإلقامةواقعو حقيقٌي 

الم تِباعاً لكن يأيت الكو  ؟!انشَّيطوأنتم َمي زوا املنطق الر محان من املنطق ال ،بني أيديكم وأمام أعيُنكم
  .وصربُكم َعَليَّ 

  ،للهجرة 356وأبو الفرج االصبهان املتوىف سنة:  ،الشريفة أُعِلَن األذاُن يف القطيعة يف الكاظميةإذاً، 
نفسُهم الَّذين ُُيرب  ،ة الَّذين ُهم حننُ أو من القطعيَّ  ،حيد ث القاضي التنوخي عن أنَُّه مسَِع َرُجاًل من الَقطيعة

 .سم يف كتابهِ َضبط االكما   ة ُهناك يف الَقطيف أو يف الُقطيفعنُهم ابُن بطوطة يف رحلتِه حينما رأى القطعيَّ 
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الصَّفوية عند الَّذين   وا تأريخأُ اقر  ،صاروا شيعًة يف ذلك الوقتأن  بعد ،907أعلنوا سنة  فقدأمَّا الصَّفويُة 
من  كانواما  و فالصَّفويُة كانوا من الص وفية الُسنَّة  ،الَّذين يُبِغُضونـَُهم وأمن الَّذين حُيب وهنم سواًء  همكتبوا عن

الشَّهادة الثالثة يف بأعلنوا يُّع يف تلكم الفرتة حني دخلوا يف التشَ و  ،عيُّ دخلوا يف التشَ  ،907 :يف سنةو  ،يعةالش  
ا فهذه القضيَّة الَّيت قام هبا الص فويون  ،أذاهِنم يف املساجد ويف غري املساجد هي إظهاٌر لتشيُِّعِهم اجلديد إَّن 

من  الثة فهي موجودٌة ِعرب العصور وعرضُت لكم هذه البقاياادُة الثَّ أمَّا الشَّه ،الثةوليس تأسيسًا للشهادِة الثَّ 
 .أيضاً يف كتب التأريخ قد تعضد ذلكأخرى وهناك بقايا  ،الَّيت بقيت بأيدينا املعلومات

هو كتاٌب ناقص يف بل  كاملٍ باحلقيقة ما هو و  ،البِن األثري (الكامل يف التأريخ)هذا هو كتاُب 
 ،الـُمجلَّد السَّابعهو هذا  ،يف التأريخ ولكن هكذا مس اه مؤل فه الكاملُ  ،يذكر احلقائق ناقصةنَّه إل !!التأريخ

 ،الكامل يف التأريخ البِن األثري ،راجعُه وصحَّحُه ُُممَّد يوسف الدقاق ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية
رجعوا إىل أحداث ا ،كثرية  طبعات الكامل ،من هذه الطبعة 275: يف صفحة ،للهجرة 630 :تويف سنة

يعِة ببغداد في هذِه السَّنة في ربيٍع اآلخر َكَتب عامَّة  الشِّ -يقول ابُن األثري ،يف هذه السَّنة ،351: سنة
العباسي  اخلليفةُ  ،وهذا اللقب ،احلاكم الفعلي احلقيقي لبغدادهو كان   ،ُمِعز  الدولة البويهي  -بِأمِر م ِعّز الّدولة

معز  هذا أمر من -َكَتب عامَّة  الشيعة ببغداد بأمر م عزِّ الدولة على المساِجد ما هذا ص ورت ه  - -أعطاُه له
وحينما ُيكتب هذا  ،على احلضرة الكاظميةأيضًا ُيكتب  وحتمًا فهو ،الدولة ُكِتب على املساجد الش يعية

ما هذه -أبو الفرج االصفهانحتدَّث عنه  الَّذي األذان هو أذان الشَّهادة الثالثةيكون الكالم قطعًا البد أنَّ 
 كًا ومن منع أْن ي دَفنَ رضي اهلل  عنها فدَ  َلَعن اهلل  م عاوية ابن أبي س فيان وَلَعن من َغَصَب فَاِطمةَ  ص ورت ه  

هذه -الَحَسن  ِعند قَبِر َجدَِّه عليِه الّسَلم وَمن نفى أبا ذٍر الِغفاري ومن أخرج الَعّباَس ِمن الش ورى
ا يبدو خرية األ فأمَّا  ،ومن أخرج الَعّباَس ِمن الش ورى-اٌ اخلليفة عباسي  كوِن باعتبار   ،جُماملة للعباسينيأهن 

فلمَّا كان الليل حّكه   ،الخليفة  فكان محكوماً عليه ال يقِدر  على الَمنع وأمَّا م ِعزُّ الّدولة فبأمرِه كان ذلك
فأَشاَر َعَليِه الَوزير أبو م حمَّد المهّلبي بأْن  م ِعزُّ الّدولة إعادَته  فَأراد -املخالفني نةمن السُ -بعض النَّاس

يكت ب مكان ما م ِحي َلَعن اهلل  الظَّاِلمين آلِل َرس وِل اهلل صلَّى اهلل  عليِه وآله وال يذك ر أحداً في اللَّعن إالَّ 
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فأين عصُر الصفوية من ذلك  ،ادة الثالثةقطعاً يف مثِل هذه األجواء سريتفع األذان بالشَّه-معاوية ففعل ذلك
 .العصر

يف عيد  يعين-وفيها في ثامن عشر ذي الحّجة-352يف أحداث سنة:  ،280يف صفحة: و 
ويف البلد  يف بغداد-بلدة في الّزينوفيها في ثَامن عشر ذي الحجَّة أمر م ِعزُّ الدولة بإظهاِر ال-الغدير

طة عين مركز الشر لشرطة يالس جم-شِعلت النّيران بمجلس الش رطةوأ  -ولكن احلديث ُهنا عن بغداد ،ُعموماً 
بالليل   ت األسواق  حَ وف تِ  ح  الَفر  وأ ْظِهر-املنطقةاملشاعل ىف ُأضيئت ُأشعلت النريان يعين  ،دائرة الُشرطةأو 

-الدبادبت ر خ ّم وض ربني غدييع ،فرحًا بعيِد الغدير-ُمعزُّ الدولة-األعياد فعل ذلك لياليَ  ل  كما ي فعَ 
ترتفُع و تفُع اإلقامة اُن وتر األذ يف مثِل هذه األجواء سريتفعُ  طبعاً -والبوقات وكان يومًا مشهوداً -الطبول

 .الص لواُت بذكِر علي  وآِل علي  صلواُت اهلِل وسالُمه عليهم أمجعني

وهذا اجملل د الثامن من نفس الطبعة  ،للهجرة 630الكامُل يف التأريخ أيضًا البِن األثري املتوىف سنة: 
يف أحداث:  ،301يف صفحة:  ،راجعُه وصح حه ُُمم د يوسف الدق اق ،دار الكتب العلمية بريوت لبنان

 ،443أحداث سنة:  ،301يف صفحة:  ،ي بعد انتهاء العصر البويهيأ ،يعين بعد مد ة زمنية طويلة ،443
بني الُسنيَّة وليست -دت الفتنة  ببغداد بين الس نيَِّة والشِّيعةفي صفر تجدّ -يف هذه السنة يقول ابن األثري

 ،يف أصلها بني جمموعٍة من األموينينشأت  "الُسن ة" فقدهذه التسمية أم ا  ،فُهم كانوا ُيسم ون بالُسِنيَّة ،الُسن ة
وألن   ،ؤمنني يف صلواِتماستمرَّ األمويون على لعِن أمري امل ،بعد سقوط الدولة األموية ونشوء الدولة العباسيةف

م يف صلواِتم ها فإالُسلطة ليست ُلم حتَّ يُعلنو  املؤمنني بعد  يف بيوِتم كانوا يلعنون أمريَ و يف مساجدهم و هنَّ
ومذكوٌر يف كتِب  ،ولعنهِ  املؤمننيَ  على سب  أمريِ  الُسنَّةُ ومعاويُة هو الَّذي أطلق هذا الـُمصطلح  ،الصالة

حينما كان إمام اجلماعِة أو خطيُب اجلمعة يتأخُر شيئًا ما عن لعِن أمري املؤمنني  يف أي ام األمويني أن ه التأريخ 
القوم كان يُقال ُلم أبناءُ فوإالَّ  ؟!هي لعُن علي  و  ،الُسنَّة يعين ال تنسَ  ،الُسنَّةَ  فيه الُسنَّةَ  ونصيحُ كان النَّاس ي

ا هذه التسمية أم ا و  ،ون حبسٍب مذاهبِهم الفقهيةيُقسَّمكانوا   ،أبناُء اجلمهورأو  ،اجلماعة بعد نشأت فإهن 
أهُل الُسنَّة أي أهُل ُسنَّة و  ،ُسنَّة النَّيب صل ى اهلل عليه وآلههو أنَّ الـُمراد من الُسنَّة ب وأُعطيت هذا الُبعدذلك 
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فسم ي هذا الطقس األموي  !!ننيمسًا للعن أمري املؤمالُسنَّة وضعها معاوية ر  ،هذا املعىن حصل متأخراً  ،النَّيب
الُسنَّة الُسنَّة !! وتُنقل  :فإنَُّه ُيصاُح عليه من ِقَبل النَّاسعن اللعن كان اخلطيُب حني يتأخ ُر شيئًا ما و  ،بالُسنَّة

علي  وهو خارٌج يف سفٍر أو خارٌج يف جيشِه فأوقف  يف حوادث التأريخ أنَّ بعض ُخلفاء بين أُميَّة نسي لعنَ 
ا كان ُمتعم دًا يف ذلك ،أمري املؤمنني اس يف الطريق وقضى لعنَ النَّ  بأنَّين  :اد عى بأنَُّه نسي اللعن فقال ،ورّب 

ويُذكر بأنَّه ُبين هناك مسجد مُس ي ّبسجد  ،وقف يف الطريق ولعن أمري املؤمنني فقضى الُسنَّة ،نسيُت الُسنَّة
ُد بعضهم على البعض اآلخر  ،رت الُسنَّةُهنا ذُكِ أن ه أي  ،الذ كر  ،الُسنَّة الُسنَّةبقوُلم فكان األمويون ُيشد 

م الُسنـ يُّونوالَّذين كانوا يتعص بون ُلذه القضي ة منهم ُعرِ  فالُسِنيَّة يف  ،هؤالء ُهم أهُل الُسنَّة ،فوا فيما بينهم بأهنَّ
بني تد دت الفتنة ببغداد  ةنَ يف هذه السل قا ،الُسنَُّة والش يعةابن األثري ولذلك ما قال  ،أصلها هي هذه

في هذه السنة في صفر -هذا يتكر ر يف ُكتب التأريخألن   ،وليس هذا خطأ مطبعي ، ُسِنيَُّة والش يعةال
فكان االتفاق الَّذي  ،ما كانت قديماً  تجّددت الفتنة  ببغداد بين الس ِنيَِّة والشِّيعة وَعظ مت أضعافَ 

أنا ال  ،هو حتد ث عن اتفاق-ناالنتقاض ِلَما في الص دوِر من اإلحَ  مأمونِ  ذكرناه في السنة الماضية غيرَ 
وكاَن سبب  هذه الفتنة أنَّ أهل الكرخ شرعوا في -أريد أْن أحتد ث عن كل  شيٍء يف هذا الربنامج الضي ق

ما بقي  في َعملِ  (وأهل القَلئينويف بعض الُنسخ ) ،الفَلئين عمِل باب الَسَماكين أو السمَّاكين وأهل
وعملوا أبراجًا كتبوا عليها بالذهب م َحمٌَّد وعليٌّ خير  البشر وأنكر  غ أهل الكرخر من باب مسعود فف

وما املقصود أنَّ أهل الكرخ شرعوا يف عمل باب الَسَماكني أو السمَّاكني وأهل الفالئني أو -الس نيَّة  ذلك
 .ما كان يقطنها إالَّ الش يعة ،الكرخُ  ؟أهل القالئنيو 

والقبلة  محلَّة -يتحد ث عن مناطق بغداد يقول ،448صفحة:  ،هذا ياقوت احلموي يف اجلزء الرابع
القبلة وقبلُة بغداد  ،الطريق منها يذهب إىل البصرة أن  كانت تسم ى ّبحل ة باب البصرة باعتبار -باِب البصرة

والقبلة  محلَّة باِب البصرة وأهل ها -باتاه البصرة ألنَّ البصرة تقع يف اجلنوب وقبلُة بغداد من جهة اجلنوب
م ويف ُكتب التأريخ أنَُّه لو ُوِجد ُسين  غري حنبلي يف هذه املناطق -ك لُّهم س نيٌَّة حنابِلة ال ي وجد  غير  ذلك فإهن 

-راع بني احلنابلة وبني غريهم من أبناء املذاهب الُسنيَّة األخرى مذكور ُمفص ل يف كتب التأريخوالص   ،يؤذونَهُ 
-ئنيُهنا القال ،ذكرها الفالئني يف الكامل للتأريخ كُهنا-وفي جنوبها المحلَّة المعروفة بنهر القَلئين
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وعن يساِر قبَلِتها َمحلٌَّة ت عرف  ،بلةوبينه ما أقل ِمّما بينه ما وبين باب البصرة وأهل ها أيضًا س نيٌَّة حنا
بباب ال م حوِّل وأهل ها أيضًا س نيَّة وفي قبَلتها نهر  الّصراط وفي شرقّيها نصب  بغداد ومحال كثيرة وأهل  

وأهل  الكرخ ك لُّهم شيعٌة  (هذا كالم ياقوت احلموي)الكرخ ك لُّهم شيعٌة إماميٌة ال ي وجد  فيهم س نيٌّ البتة 
وال زالت  ،فالكرُخ يف البداية كانت خارج بغداد ،والكاظمية يف الكرخ-إماميٌة ال ي وجد  فيهم س نيٌّ البتة

 .الكاظميٌة إىل اآلن إدارياً هي خارج بغداد كما أعلم

ث عنه هنا ابُن الَّذي يتحدَّ وهذا الكالم  ،فالش يعُة يف الكرِخ اتقاًء لشر  احلنابلة بنو سوراً حول بيوِتم
الفَلئين في َعمِل  الَسَماِكين وأهلوكان سبب  هذه الفتنة أنَّ أهل الكرخ َشَرعوا في َعمل باِب -األثري

كتبوا عليها بالذهب  (أبراج يف هذا السور)وعملوا أبراجًا  ففرغ أهل الكرخ ،ما بقي من باب مسعود
نيَّة  ذلك واّدعوا أنَّ المكتوب م َحمٌُّد وعليٌّ خير  البشر فمن َرضي م َحمٌَّد وعليٌّ خير  البشر وأنكر الس  

قالوا حنُن ما كتبنا هذه الز يادة وإْن كانت هي -وأنكر أهل  الكرخ الّزيادة ،فقد َشَكر ومن أبى فقد َكَفر
-ٌد وعليي خرُي البشرحنُن نكُتب عادًة ُُمَمَّ -وقالوا ما تجاوزنا ما جرت بِه عادت نا-حقيقة ولكنَّهم ما كتبوها

فهذه الكتابات كانت ُتكتب على -وقالوا ما تجاوزنا ما جرت بِه عادت نا فيما نكتب ه  على مَساجدنا
فأرسل الخليفة  القاِئم بأمِر اهلل أبا تّمام نقيب العباسيين ونقيب العلويين وهو -املساِجد منُذ أي ام البويهيني

-فكتبا ،لكشِف الحاِل وانهائِه-الَّذي يتوىل أمورهم االجتماعية يعين شيُخهم ،نقيب-عدنان ابن الرَّضي
وأنَّ الُسنيَّة  ،ألنَّ الكرخيني كانوا صادقني-فكتبا بتصديق قوِل الكرخيين-نقيُب العباسيني ونقيُب العلويني

ا وانَتَدَب ابَن فأمَر حينئٍذ الخليفة  ونَ ّواب الرَّحيم بكفِّ الِقتال فَ َلم يَ ْقَبلو -هم الَّذين افرتوا عليهم
المذهب القاضي والز هيري وغيرهما من الحنابلة أصحاب عبد الّصمد بحمِل العاّمة على اإلغراق في 

فأمسك نّواب الملك الرَّحيم عن كّفِهم َغيظًا من رئيس الرؤساء لميلِه إلى الحنابلة ومنِع هؤالء  ،الفتنة
نهر عيسى قد انفتح بَ ثْ ق ه وكان نهر عيسى قد وكان  ،الس نيَّة من حمِل الماء من دجلِة إلى الكرخ

وكان نهر -الكرخ كي يُغرِقوا الش يعة املاء باتاهِ  وادفعأْن يأرادوا الُسِنيَُّة  ،يعين صار ُهناك فيضان-انفتح بَ ثْ ق ه
عيسى قد انفتح بَ ثْ ق ه فَ َعظ م األمر  عليِهم وانتَدب َجماَعة ِمنه م وَقَصدوا ِدجلة وَحَملوا الماء وَجعل وه 
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فَأغروا بهم الس نيَّة وتشدَّد  (تتسع الفتنة لكيال)في الظ روف وصبُّوا عليه ماء الورد ونادوا الماء للسبيل 
فقالت الس نيَّة  ال  (ُُممٌَّد وعلي  )وكتبوا عليهما السََّلم  يَر البشررئيس  الرؤساء على الشِّيعة فَمَحوا خَ 

الَّذي عليِه م َحمٌَّد وعلّي وأْن ال ي ؤذَّن حيَّ على َخيِر الَعمل وامتَنع  (الطابوق)نرضى إالَّ أْن ي قَلع اآلج ر 
لس نيَّة فحَمَله  أهله  على شمي من االشِّيعة  من َذلك وداَم الِقتال إلى ثالث ربيٍع األّول وق ِتل فيه رجٌل ها

وسائر محاّل الس نَّة واستنفروا  (اسم مكان يف بغداد ،احلربية)وطافوا به في الحربيِة وباِب البصرة  ،نعش
النَّاس لألخِذ بثأرِه ث مَّ دفنوه عند أحمد ابن حنبل وقبره  ببغداد معروف وقد اجتمع معه م خلٌق كثير 

هي املنطقة الَّيت ُدفن فيها  ،باب التب-رجعوا من دفنِه قصدوا مشهد باب التبن فلمَّا ،أضعاف ما تقّدم
الش يعة )َقَصدوا مشهَد باب الِتْبن فَأ ْغِلق باِبه  -اإلمام الكاظم  مشهدَ يقصد  ،فقصدوا ،إمامنا الكاظم
لوا ونَ َهب وا ما في المشهد فَ نَ َقب وا في س ورِها وتهّددوا البّواب فَخافَ ه م وفتَح الباب فدخ (أغلقوا الباب

يعين املشاهد كانت قائمة )من قناديل ومحاريب ذهب وفضة وس تور وغير ذلك  (يف املشهد الكاظمي)
ونَ َهب وا ما في المشهد من قناديل  (443 :حنُن نتحد ث سنة ،وبالذهِب والفضة منُذ ذلك الوقت

ما في الت رب والد ور  (يعين املقابر ،الرُتب)ب ومحاريب ذهب وفضة وس تور وغير ذلك ونَ َهب وا ما في الت  رَ 
فَقَصدوا المشهد وأحرقوا جميع الت رب  (من الُسنيَّة)وأدرَكه م الليل فعادوا فلمَّا كان الَغد َكث ر الَجمع 

اجلوار يعين )واألراج واحترق ضريح  موسى وضريح ابِن ِابنِه م حمَّد ابن علّي والجوار والقّبتان الّساج 
والق ّبتان السَّاج اللَّتاِن عليه ما واحترَق ما ي قابل هما وي جاوره ما من ق بور م لوك بني بويه  (األروقة األفنية

م ِعزُّ الدولة وجَلل  الدولة ومن قبور الوزراء والرؤساء وقبر جعفر ابن ابي جعفر المنصور وقبر األمين 
نيا مثله   األمر الفظيع ما لم يجرِ وجرى من  م حمَّد ابن الرشيد وقبر أ مَّه ز بيدة فلمَّا كان الغد  ،في الدُّ

عادوا وحفروا قبر موسى ابن جعفر وم حمَّد ابِن علّي لينقلوه ما إلى مقبرِة  (؟ماذا فعلوا)خامس الشهر 
 الكالم طويل واألحداث فيها ،ويستمُر الكالم-أحمِد ابن َحنَبل َفحاَل الَهدم  بينَهم وبيَن معرفِة الَقبر

 .ُيكنكم أْن تُراجعوا املصدر ،نتهىوقت الربنامج ا ،تفصيل
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اءُ هذه أجو  ؟!عُ نَ ال متُ  كيفو  بُ هذه هي األجواء الَّيت نشأت فيها الشَّهادة الثالثة فكيف ال حُتارَ 
م ترُكها ليو ديِث عنها سأوقت للحُع الهناك جهٌة ثالثة ال يتس ،الشهادة الثالثة من زمان الغديِر وإىل يومنا هذا

لبيت لكن حديِث أهل ا الثة يفة الثكان يف بايل أْن أحتدَّث يف يوم غد عن الشَّهاد  ،غٍد إْن شاء اهلُل تعاىل
ديثي حليها سيكوُن لَّيت تلقة اُأكمل احلديث الَّذي ما أكملتُه اليوم يف حلقة يوم غد واحلس ،الوقت أدركين

 .أمجعني سالُمه عليهمو اهلِل  لواتُ ٍد وآِل ُُمَمَّد صعن الشَّهادة الثالثة يف األذاِن واإلقامة عند ُُمَمَّ 

 ،قلكتاُب الن اطاربنامج ال نفسُ  ،نفُس الشاشة القمر الفضائية ،ُملتقانا يتجدَّد غدًا نفُس املوعد
اشِة القمر تعاىل على ش اَء اهللشإْن  ألقاُكم غداً  ،الكتاُب الن اطق ،الربنامُج الَّذي يتقص ى الوضوح واحلقائق

 .لفضائيةا

 ..رمَ ا قَ اً يَ مَ َل. سَ .َلم ه عليهلوات  اهلِل وسَ ر صَ ة الَقمَ ايَ عَ رِ  يْ كك م فِ وأتر  

 ..ماِن اهللأَ  يْ فِ . .اً عَ ي ْ مِ اء جَ عَ م الدُّ سألك  أَ 
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