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ٌم ع ل ي   ه اهلل كس َل  لِي اءِإل ي   ال ِذي   ي ا و ج  و ج د   م ا ال ِذي  و ج د ك و   ا ف  ق د  م ن  اذ  م  . .اهلل ب ِقي ة. .ِه ي  ت وج ه  األ و 

 !!ف  ق د ك م ن  

 . .ي  اتِ ن  ب    ي  ائِ ن  ب   أ   ي  اتِ و  خ  أ   ي  تِ و  خ  م إِ ك  لي  ٌم ع  َل  س  

 

وكانت بدايُة  ،التشهُّد الوسطي واألخري الشَّهادِة الثَّالثِة يفي كان حديثي يف احللقِة الـُمتقدِّمة خبصوِص 
ُُثَّ  ،واملذاهب املخالفة ألهل البيت األخرى من املذاهب األربعة شافعي  الة الاحلديِث أَّنَّ قارنُت بني ص  

يتوج ه إىل الصَّالة ها وبعدعرضُت ِلم ا جاء يف ُكتُبنا من أحاديث وأدعية وأوراد تُرافُق الـُمصل ي منُذ أني يتوضَّأ 
األذان وُُماكاة األذان وهكذا إىل تكبريِة اإلحرام فدعاء االفتتاح أو دعاء التوجَّه يف الصَّالة فالقنوت ُُثَّ ُث  

 .ذهبُت إىل التعقيبات

 . .من روايات يف نصِّ ما يُذكر يفو خبصوِص ما جاء من أحاديث  يف هذه احللقة سُأكمل احلديث  

 ..(هُّد األخيرالوسطي والتشالتشهُّد ).. 
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 ،ت املفروضةالص لوات املندوبة تأيت تبعًا للص لواو  ،الواجبةو أواحلديث قطعًا عن الص لوات املفروضة 
وهذا هو  ،للمحدِّث الُنوري   (ُمستدرك الوسائل) الَّذي بني يدي   مثاًل هذا الكتابُ  ،على سبيِل األمثلةو 

أبواب ) ،5ل ما يبدأ هذا اجلُزء يف صفحة أو  ،إيران ،ُقم ،ل البيتالـُمجلَّد اخلامس من طبعة مؤسَّسة آ
 ،وينتهي يف الصفحة العاشرة 5جمموعة من األحاديث يبدأ من صفحة و فيه جمموعة من الرِّوايات  ،(التشهُّد

: أورد أقولال جمال لقراءة األحاديث الَّتَّ أوردها الـُمحدُِّث النُّوري ُُيكنكم أني تُراجعوها لكنَّين بالـُمجمل 
أنا هنا أتناوُل مناذج وأمثلة و  ،وأيضًا احلُرُّ العاملي يف الوسائل وبقيَُّة ُكُتب احلديث أيضاً  ،الـُمحدُِّث النوري

أورد  يف مستدرك  ..تلفزيوَّن ويف بثٍّ ُمباشر املصادر فنحُن يف برنامج  ب و مقام التتبع لكلِّ الُكت لسُت يفو 
قد  ،غًا عديدةذكر ِصي  و  ،جمموعًة من األحاديث خبصوِص ما يُذكر يف التشهُّد الوسطي واألخريالوسائل 

ُُثَّ بعد  والثَّانيةهادتني األوىل واألخري يقتصر على الشَّ  أنَّ التشهُّد الوسطي  يف الوسط الشِّيعي يكون معروفًا 
منها يعة هي الصَّيغة الواجبة وإذا ما نقص هذه الصيغة حبسِب فقهاء الشِّ  ،على ُُم مَّد  وآل ُُم مَّد ذلك الصَّالةُ 

 وهذه الصيغةُ  ،الصيغة املعروفةهي هذه  ،ص وسيكون يف الصَّالة خللشيٌء فإنَّ التشهُّد يكون قد ن ق
لكن ورد عن  ،وهي معروفٌة عندُهم (األم)يف كتابِه  شافعي  الََّّت يقرُّها ال لكهي الصيغة الـُمشاهبة لتبالضبط 

اً   ،ت فيه املعتقداتذُِكر  قد و  األ ِئمَّة ِصيٌغ كثرية للتشهُّد الوسطي واألخري ومن هذه الصِّيغ ما هو طويٌل جدَّ
الشَّهادة  عن مضامنيِ  وحتد ثتي  ،ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اللِ  املعصومني صلواتُ  ت أمساء  وبعض الصِّيغ ذكر  

وُهنا  ،يف هذا الكتاب وهو اجلزُء اخلامس من ُمستدرك الوسائل ذكر الـُمحدُِّث النوري صيغًا عديدةو  ،الثَّالثة
أن  الـُمحدِّث النوري هنا يعين  ،الـُمحد ث النوري مل يذكر كلَّ الصِّيغ فهذا الكتاُب هو ُمستدرٌك على الوسائل

وصاحُب الوسائل  ،أيضًا يف الوسائلأخرى فهناك ِصيٌغ  الََّّت ما ذكرها صاحُب الوسائل، ثاألحادييذكر 
 ة وصيغُ التشهُّد وردت فيه روايات كثري أن  اخُلالصُة و   ،ما ذكر ُكلَّ الصيغ الََّّت وردت يف كتب احلديثبدوره 

 !!التشهُّد عديدٌة ووفريةٌ 

القطرة من حباِر مناقب النيب ): هذا هو كتاُب أورد لكم صيغًة من صيغ التشهُّد على سبيِل املثال
يُخ اجمللسي يف رسالة  معروفة  ذكر روايًة رواها الش   ،220للسي د أمحد املستنبط يف اجلزء األول صفحة  (والعرتة

صيغة  هيو -ع ن ِإم امنا الص ادق ،ع ن أ بي ب صير  : )نقلها عن الصفحة التاسعة والعشرين ،بفقِه اجمللسي
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م اِء ك لِّه ا لِل ه-ُُمتصرة د  لل ه و خ ير  األ س  ِم اهلِل وبِالل ه وال ح م  د ه  ال ش رِي ك  ل ه  ،ِبس  ه د  أن  ال ِإل ه إال  اهلل و ح  أ ش 
ه د  أن  م ح م دًا ع ب د ه  ور س ول ه أ رس ل ه  بِالح قِّ ب ِشير ًا ون ِذي ه د  أن  ر بِّي نِع م  الر ّب وأ ش  ر ًا ب ين  ي د ي  الس اع ة وأ ش 

ًا نِع م  الر س ول وأن  ع ِلي ًا نِع م الو ِصيُّ ونِع م  اإِلم ام الل ه م  ص لِّ ع ل ى م ح م د  وآِل م ح م د وت  ق ب ل  ،وأن  م ح م د 
د  لِل ِه ر بِّ الع ال ِمينال   ،ش ف اع ت ه  ِفي أ م ِته و ا ر ف ع د ر ج ت ه  .صيغٌة من صيغ التشهُّد الوسطي واألخري هذه (ح م 

وهذا هو اجلزء األو ل من لشيخنا الص دوق رمحُة الل عليه  (من ال حيضرُه الفقيه)جاء أيضًا يف كتاب 
يُورِد أن ه  وسالمًا حّتَّ طوياًل وما بعدها يذكر تشهُّدًا  319 ،318صفحة  ،طبعة مؤسَّسة الن شر اإلسالمي

ه د  أن  الج ن ة ح ق  وأن  الن ار  ح ق  وأن  الس اع ة آتِي ٌة ال ر ي ب  ِفيه ا وأن  اهلل ي بع ث  م ن ِفي الق ب  ): فيه  (وروأ ش 
يف  اإلمامُ و  ،الواليةوهي  ة فما بالك بالعقيدة األم  على هذه العقائد الفرعي   فإذا كانت ِصيغ التشهُّد تشتملُ 

  .األصلمبعىن  أصلِه مأخوٌذ من األم  

م ة  اهلِل وب  ر ك ات ه): يف آخر التشهُّدو  الس َلم  ع ل ى األ ِئم ِة الر اِشِدين   ،الس َلم  ع ل يك  أيُّها الن ِبيُّ ور ح 
ِديِّين -أني ُتسلَّم على النَّيب بعد، و ة املعصومنيمَّ ذكٌر للنَّيب وذكٌر لأل ئِ وفيه فهذا هو التشهُّد والتسليم -ال مه 

م ة  اهلِل وب  ر ك ات ه الس َلم   ،خ ات م الن ِبيِّينالس َلم  ع ل ى م ح م ِد ابِن ع ب ِد اهلل  ،الس َلم  ع ل يك  أيُّها الن ِبيُّ ور ح 
ِديِّين ِته ،ع ل ى األ ِئم ِة الر اِشِدين  ال مه  ِئك  الس َلم  ع ل ين ا وع ل ى  ،الس َلم  ع ل ى ج ِميع أ نِبي اِء اهلِل و ر سِلِه وم َل 

الس َلم  ع ل يك  ، تقول: ُه لكمهذا ذكرتُ و  ،يف التعقيب فإذا  فرغ ت من ت سبيِح فاطمة-ِعب اِد اهلل الص اِلِحين
م ة  اهلِل وب  ر ك ات ه ِديِّينالس َلم   ،أيُّها الن ِبيُّ ور ح  ث م  ت س لِّم على األ ِئم ِة -إىل أني يقول- ع ل ى األ ِئم ِة اله اِدين ال مه 

ب ب ت اً وتدعو ب ما أ ح  اً واِحد    .(واِحد 

 أفضل  ِصيغ التشهُّد الجامعة والش املة.!!. 

الطبعة طبعة ه عليه وهذه وسالمُ  اللِ  يف فقِه الرَّضا صلواتُ  ،الفقِه الرَّضويكتاب ما جاء يف  هو 
د  لِل ه :فتبدأ بالتشهُّد ،49يف صفحة  ،إيران ،قم املقد سة ،مؤسَّسة النشر اإلسالمي ِم اهلِل وبِالل ه وال ح م  -ِبس 
ًا نِع م الر س ول وأن   :إىل أني تقول ،التشهُّد طويلو  ،هذا هو التشهُّد األخري ه د  أن ك  نِع م  الر ّب وأن  م ح م د  أ ش 
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 ،هذا التشهُّد أكمل من السَّابقُتالحظون - ابن  أ ِبي ط اِلب نِع م الم ول ى وأن  الج ن ة ح ّق والن ار  ح قّ ع ِلي  
الل ه م  ص لِّ ع ل ى  :صَّالِة على النَّيب وآل النَّيبإىل أني يقول بعد ال ،أيضًا جاء فيِه ذِكُر اجلنَّة والنَّار وإىل آخرهِ 

ر اء والح س نِ  ى وع ِليٍّ الم رت ض ىم ح م د  ال م ص ط ف   -الزَّهراء واأل ِئمَّة ُهناو ر د ذِكُر -والح س ين وف اِطم ة الز ه 
ر اء والح س نِ الل ه م  ص لِّ ع ل ى م ح م د  ال م ص ط ف ى وع ِليٍّ الم رت ض ى وف اِطم ة الز   والح س ين وع ل ى األ ئِم ِة  ه 

 يف زمن اإلمام الرِّضا صلواتُ  وإني كانُُثَّ يُعرِّج التشهُّد على ذِكِر إمام زماننا -وي اِسينالر اِشِدين ِمن آِل ط ه 
يعين التشهُّد هنا يشتمل على  ،يف زمن اإلمام اجلواد فهو اإلمام اجلواد ليه فهو اإلمام الرِّضا وإني كانع اللِ 

ر اء  ع ل ى م ح م د  ال م ص ط ف ى وع ِليٍّ الم رت ض ىالل ه م  ص لِّ -:شيعة  يف زماهنمذكِر إمام زماِن ُكلِّ  وف اِطم ة الز ه 
زماننا  يف-الل ه م  ص لِّ ع ل ى ن وِرك  األ ن  و ر ،والح س ين وع ل ى األ ِئم ِة الر اِشِدين ِمن آِل ط ه وي اِسين والح س نِ 

ن  و ر وع ل ى ح ب ِلك األ طو ل وع ل ى ع رو ِتك األوث ق وع ل ى الل ه م  ص لِّ ع ل ى ن وِرك  األ   :يعين احُلجَّة ابن احلسن
ل ِك الصِّر اط ر م وع ل ى ج ن ِبك  األ وج ب وع ل ى ب اِبك  األد ن ى وع ل ى م س  ِهك  األ ك  الل ه م  ص لِّ ع ل ى  ،و ج 

ِديِِّين  ي ار األ ب  ر ارالر اِشِدين  الف اِضِلين الط يِِّبين  الط اِهرِين اله اِدين الم ه  الل ه م  ص لِّ ع ل ى ج بر ائِيل  ،األ خ 
ًا بِأ ف ض ِل الص َلةِ  :يف هناية التشهُّد والتسليمإىل أني يقول -وِميك ائِيل ِليم وا خ ص ص  م ح م د  الس َلم   ،والت س 

ِل ب يِتك الط يِِّبين الس َلم  ع ل يك  وع ل ى ،ع ل يك  أ يُّها الن بيُّ ور ح م ة  اهلِل وب  ر ك ات ه الس َلم  ع ل ين ا وع لى ِعب اِد  ،أ ه 
 .بصدد بيان مناذج من صيغ التشهُّد ومن صيغ التسليمأنا هنا فقط  ،وُهناك ِصيٌغ أخرى-(اهلِل الص اِلِحين

تالحظون بأنَّ ذكر ُُم مَّد  وآِل ُُم مَّد باإلمجاِل وبالتفصيل موجوٌد  إذا ما رجعُتم إىل حلقة يوم أمس
الثَّقافة الََّّت ثـُقِّف و  ،هذه ثقافٌة ُحِجبت عن شيعة أهل البيتو  ،إىل تعقيبهاو من بدايات الصَّالة إىل هناياهتا 

،إىل ذوِق ال األقربُ  هي الثَّقافةُ  هبا الشِّيعةُ  ة وخطباؤنا ووسائلُنا اإلعالمي  نا ها مراجعُ فالصَّالُة الََّّت علَّم شافعي 
ها هي إنَّ الصَّالة يف مضامينِ  صحيحٌ  ،ة يف أبعد ما تكون عن ُُم مَّد  وآل ُُم مَّدها اللفظي  تِ يف بُني  هي  ،يعةللشِّ 

إنَـُّهم لو شرحوها  ،دولكن من الَّذي يشرُح للنَّاِس أنَّ مضامني الصَّالِة هي ُُم مٌَّد وآُل ُُم مَّ  ،ُُم مٌَّد وآُل ُُم مَّد
م  وإمَّا وفقاً  شافعي  يشرحوهنا إمَّا وفقًا لذوق ال ،عن ُُم مَّد  وآِل ُُم مَّد الُبعدِ  متام   تبتِعدُ  يشرحوهنا بطريقة  فإهن 

هذا  يفوهذا ما سأبي نُه لكم بشكل  مفصَّل حينما نصل  !!وإمَّا وفقًا لذوق سي د ُقطب لذوق ابن عرب  
بعيدًا عن  ،رتة فقط وفقطالكتاِب والعِ  معاَّن الصَّالة وفقًا ملنطقِ  فيها شرح   الََّّت أتناولُ لقات إىل احلالربنامج 
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فالحظُتم أنَّ  ،ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اللِ  صلواتُ  عن منهِج عليٍّ وآل عليٍّ  هبذه املناهج البعيدةِ  ثِ التلو  
  .إىل هناية التعقيباتو ل الصَّالة على طو  هم الش ريف يبدأ من الوضوء ويستمر  ذكر  

ًا كبريًا يف عالقةِ ت على هذا املعىن و ي  فلو أنَّ ثقافة الش يعة بُنِ   يعةِ الش   املضمون وهبذه الروح فإنَّ تغريُّ
  ؟! أساسي ة، هذا الواقع الشيعي  الذي يعاَّن اآلن من مشكلة  على أرض الواقع قُ سيتحق   بإماِم زماهِنم

  ؟البيت أهلِ  شيعة  يا األهّم نا م شكلت  ما هي ف

  جزٌء من مشاكلناهي ة شكلة السياسي  الـمُ  ،أبداً  ؟ةٌ ُمشكلتنا سياسي  هل.  
  جزٌء من مشاكلناهي ُة الـُمشكلة االقتصادي   ،أبداً  ؟ةٌ ُمشكلتنا اقتصادي  هل.  
  ُالش يعة فعالقُة  ،مزماهنِ  مع إمامِ  همهي يف عالقتِ يعة مشكلة الش   ،هي مشكلٌة واحدة يعةِ الشِّ  ُمشكلة

 مزماهنِ  بإمامِ  يعةِ الشِّ  ألنَّ معرفة   ؟ملاذا ،ناريدها إمام زمانِ ليست كما يُ و  ،قوُية ليست عالقة الزمانِ  مع إمامِ 
ثقافٌة ُمرتقٌة بالفكِر  ة  يعي  الش   ألنَّ الث قافة   وذلك   ،كما يُريد الكتاُب والعرتةليست   ،هو هاريدُ ليست كما يُ 

أني تُنبِّهكم إىل أنَّ  وهذه الربامج فقط تريدُ  ،املشكلةهي هذه  !!عن عليٍّ وآل علي   الفكر البعيدبو  ،النَّاصيب  
 إىل ثقافةِ  أقربُ هي نا ثقافت  إعلموا أن    البيت،أهلِ  يا شيعة   .ثقافٌة ُمرتقة بالِفكر النَّاصيب  هي  ة  يعي  الش   الثقافة  

فالثَّقافُة القريبُة إىل أعداِء عليٍّ وآِل علي   ،ومن ُهنا تبدأ املشكلة ،ثقافة عليٍّ وآِل علي   ها إىلاملخالفني من
على معرفة  سليمة  يعةُ فإذا مل تكن الشِّ  ،زماهنا ليمِة إلمامِ السو  الص حيحةِ  يعة وبني املعرفةِ فيما بني الشِّ  حتولُ 

مل  ؟هاهلا من دينِ  ة بإمام زماهنا فماذا بقي  يعوإذا اختل ت عالقة الشِّ  ،ستكون ُمتلَّةً به ها بإمام زماهنا فإنَّ عالقت  
أقرُب و  ،يف بعِض اجلهات شافعي  ومعان  هي أقرُب إىل ِفكر ال ومصطلحاتٌ   طقوسٌ إالَّ  مل يبق   ،هلا شيء يبق  

 !!أقرُب إىل فكر سي د قطب يف جهات  وجهات  وجهاتو  ،إىل ِفكر ابن عرب يف جهات  أخرى

 

  ؟وكيف أ لخِّص  القول ،أقول  ماذا 
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 ،ومناذج أحاديث أهل البيت وروايات أهل البيت صارت واضحة ،الصورة صارت واضحةأعتقد أن  
بني أيديكم  وعرضُت النَّماذج   ،إىل هناية التعقيباتو على طول الصَّالة و أهل البيت يُرافقنا منُذ الوضوء  ذِكرُ ف

أن يعرتي هم الـُمشاهدين على  ىأخش  وكذلك ال يت سع، الربنامج د ي أني أقرأ ُكلَّ الرِّوايات ولكنَّ وقت و وب
 ،الربنامج التلفزيوَّن تتحم ل ذلك وأنا أقرأُ ُكلَّ الرِّوايات وال طبيعةُ فال املشاهدون سيصربون ع ل يَّ طوياًل  ،امللل
تشتمل  وهيهذه النَّماذج وهذه األمثلة من الرِّوايات واألذكار واألدعية  تناولتُ  ،أتناول مناذجفقط  فأنالذا 

اء ذكرهم مفصَّاًل باألمساء فجاء ذكرهم جُمماًل وج ،هم صرحيًا باللَّفظ بنحِو التفصيِل وبنحو اإلمجالعلى ذكرِ 
 .ت علينا النصوص واألحاديثومر  

عها مروراً سريعاً وسأتتب   طوسي  الطائفة الشَّيخ اليف هذا املقطع من هذا الربنامج سأمرُّ على ُكُتب شيخ 
الثَّالثة والعشرين  يف سن  و ر د إىل بغداد  طوسي  الشَّيُخ ال ،رخييةهو من اجلهة التأ حبسِب ما ذكر  و ها حبسب تأليفِ 

 أقوُل  هو شيعٌي فأنا ال ،يف خراسان والتحق بشيخ الطائفة وهوة شافعي  بدراستِه الو  شافعي  ال بفكرِ  وهو معب أٌ 
 أعالم النُبالء ري  قرأُت عليكم ما جاء مذكوراً يف سِ  ،من املخالفنيبأن ه  طوسي  كما قال الَّذين أرَّخوا للشَّيخ ال

ة الُكربى شافعي  الطبقات ال ،وما جاء يف الطبقات الكربى ،وما جاء يف تاريخ اإلسالم أيضاً للذهيب ،للذهيب
تب مرَّ علينا وقد تُرِجم له يف هذه الكُ  ،جلالل الدين السيوطي  وما جاء أيضاً يف طبقات الـُمفسِّرين  ،للُسبكي

،أنَّه كان على مذهب الب ويف غريها من خالل  ولكن ،هذه الُشبهة حنُن ال منلُك دليالً قطعيَّاً على نفيِ  شافعي 
ر تأثَّ  ولكنَّهُ  ،اً من البدايةكان شيعي    طوسي  يخ الأنَّ الشَّ بعتقد فإنَّين أ ،طوسي  يخ الياة الشَّ حبالقرائن الََّّت حتفُّ 

إىل  ورد   إىل أنعن بداية حياتِه الََّّت قض اها يف ُخراسان وإالَّ حنُن ال منلُك صورًة واضحة  ،شافعي  بالفكر ال
اً أنَّه حني كان يف ُخراسان  ،بغداد  شافعي  متأثِّراً بالفقِه الكان يتفق ُه ويدرُس وكان فإن ه  لكن من الواضح جد 

،وبالفكِر ال رضوان الل   شيُخنا املفيدتويف  ، ُث  خ املفيديبقي مخس سنوات مع الشَّ و إىل بغداد  ُث  جاء شافعي 
أنا ُهنا و  ،أو ل كتاب  من كتبِه املهم ة وهو التهذيب طوسي  يخ الالشَّ  يخ املفيد كتب  يف حياة الشَّ  ،تعاىل عليهما
ا  طوسي  يخ الُكتب الشَّ على ُكلِّ   الضوء   أني ُأسلَّط   لسُت بصددِ    .مبوضوع الصَّالةو  ما يرتبط بالصَّالةفقط وإمنَّ

 :الفكرية طوسيّ الكتب الر ئيسة ال تي ت مثِّل مسيرة وسيرة الّشيخ ال
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ت بُه وألَُّفه يف حياة شيخنا املفيد هو  أو وهو أحد األصول احلديثية : (تهذيب  األحكام)أو ل ِكتاب  ك 
أقصد  وسألني أن  -هو قال يف الـُمقدِّمة ،اجلزُء األو لهذا هو هتذيُب األحكام وهذا  ،اجلوامع احلديثية األربعة

أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد اهلل  وسألني أن  -طوسي  ال الش يخهذا الَّذي طلب من -إلى رسالة شيخنا
ه  ا (هي ُكنيُة املفيد) ألن ها -وال يُقال للمي ت أي دُه الل أيَّدُه الل يف حياتهِ -(ال م قِنعة)     الموسومة ب هلل تعالى أي د 

أني أترِجم ُكلَّ باب  على حسِب ما -وأن  أ ترِجم  ك ل  باب  على ح سِب ما ترجم ه-ُُثَّ قال-شافيٌة في معناها
املفيد رت ب  يخ  يعين الشَّ  ،ا رت ب من املطالب يف كتابهِ فيه من املسائل وم يعين على حس ِب ما أورد   ،ت رمج  ه

وأن  أ ترِجم  ك ل  باب  على ح سِب ما -:يقول طوسي  ال فالش يخُ  ،املسائل واملطالب والفروع يف رسالتِه الـُمقنعة
ُه على نفسهِ -وأذك ر مسألًة مسألة ترجم ه   أن ُيرتجم  الـُمقِنعة و  أنَّه يتناول كتاب يعين هذا العهد الَّذي أخذ 

ك ر مسألًة مسألة فأست دل  عليها إم ا من ذ وأ  -املفيد حبسب ما فصَّله وبيَّنه كلَّ باب  على حسِب ما ترمج هُ 
ة المقطوِع بها من األخبار ن  أو من صريحِه أو فحواه أو دليلِه أو معناه وإم ا من الس  ظاهِر الق رآن 

يف هذا هو يريد -إىل آخر كالمهِ  قرائن ال تي تدلُّ على صّحتها...ترن  إليها الو األخبار ال تي تقأالمتواترة 
وكما قال هو سيتتبع املسائل  ،(الـُمقِنعة)شيخِه املفيد  أني يشرح رسالة   (هتذيب األحكام)الكتاب يف كتاب 

على ما  مقصوراً  إذ  كان-(هتذيب األحكام) يعين هذا الكتاب كتابُ -إذ  كان-إىل أني يقول ،مسألة مسألة
 ..إىل آخِر الكالم وي ولم أقصد الزِّيادة عليها...من الفتا (الم قنعة)الرِّسالة  تضم نته  

  طوسّي؟فماذا نفهم من كَلم شيخنا ال -

قطعًا ال أعتقد يف  ،يعين يف بداية دخولِه إىل بغداد ،فيدمُ ـالكتاب أُلِّف يف حياة الشَّيخ ال-أو ل شيء
ا يف السَّنة الثَّالثة  ،السَّنة األوىل فالكتاُب  ،فيدمُ ـهو بقي كما قُلت مخس سنوات مع الشَّيخ ال ،الرَّابعةأو رمبَّ

 .فيدمُ ـالشَّيخ ال ي ده الل تعاىل وهو يذكرُ أفيد وواضح من قولِه مُ ـألَّفُه يف زمان الشَّيخ ال

 .تعمل هبا يعةُ الََّّت كانت الشَّ ة لشيخنا املفيد وهي الرِّسالة هو شرٌح للرِّسالِة العملي  -وثانياً 
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سيتتبع مسائل هذه الرِّسالة مسألة مسألة يُبيِّنها ويشرُحها حبسِب ما وض حها الشَّيخ  قال بأنَّهُ -وثالثاً 
 .(وأن  أ ترِجم  ك ل  باب  على ح سِب ما ترجم ه)-فيدمُ ـال

  .فيدمُ ـقنعة للش يخ الالعملية املقال إنَّ الكتاب مقصوٌر فقط على مسائل الرِّسالة -ورابعاً 

 ..اجلزُء األو ل يفهذا 

واحلديث يف أجواء  ،فيدمُ ـحني أذهب إىل الـُمقِنعة لشيخنا ال :الثَّاَّن هذا من هتذيب األحكاماجلزء و 
 اجلُمعةِ  ولطاملا نادى أِئمَّةُ  !!الصَّالة ،الصَّالةشعارُها يعي باعتبار أنَّ الثَّقافة املوجودة يف الوسط الشِّ  ،الصَّالة

هي  بعد ذلك أنَّ هذه الصَّالة ولكن تبنيَّ  !!واجبة وزيارة احُلسني ُمستحب ة الصَّالةُ  يف زو ار احُلسني واجلماعة
!! على أيِّ حال حنُن كما تقول اآليةصالة ال أقرب إىل يعمل على  (ق ل  ك لٌّ ي  ع م ل  ع ل ى ش اِكل ِتهِ ) شافعي 

  .؟!.على س جيَّتهِ و عمُل على نيَّتِه يأي ت شاكلتِه كما يف أحاديث أهل البي

  !فسجيٌَّة تقودُه لعليٍّ وآِل علي   -
  شافعي !وسجي ٌة تقودُه يف طريق  يُقارُب طريق ال -

ع ل ى ): ذ ك ر دعاء التوجُّه ،104يف صفحة  ،سة النشر اإلسالميمؤس   ،يخ املفيدهذه الـُمقنعة للشَّ 
ِمِنين ع ليِّ ابِن أ ِبي ط اِلبِمل ة ِإب  ر اِهيم و ِدين م ح م د   ي ِة أ ِميِر ال م ؤ  هذا الدعاء هو أحد تفاصيل وفروع -(و و ال 
بل أورد   ،مل ُيِشر إليِه ال من قريب  وال من بعيد طوسي  الشَّيُخ الولكن   ،فيدمُ ـومسائل ما ذكرُه الش يخ ال

 وهو: ،حتت  نفس العنوان (األُم  )يف كتاِب  افعي  شذكرُه ال مايُقارب  مُل على ُدعاء التوجُّه الَّذيروايات  تشت
ِلم  ) ِنيفًا م س  ِهي لل ذي ف ط ر الس م واِت واأل رض ع ل ى ِمل ة ِإبر اِهيم  ح  -(ًا و م ا أ ن ا ِمن المشرِِكينو ج هت  و ج 

الدعاء الذي يف أجد فيه لم فعتُه تتب  التهذيب و  كتاب  وقد تصف حت   ا أوردُه الش يخ املفيد،م  ع وهو خيتلف
تتب ع ُكلَّ املسائل إالَّ هذه  الغريب أنَّهُ  ،مسألًة مسألة هل  مسائِ ع  عهداً أن يتتب  أخذ على نفسهِ  مع أن ه  !!املقنعة
 طوسي  ال أدري ملاذا أغفلها الشَّيُخ ال ،الََّّت فيها ذِكٌر لعليٍّ وآِل عليٍّ بشكل  واضح من املواردِ ها وأشباه  
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فالرَّجل متأثِـٌّر بالفكر  ،وإالَّ أنا أدري هذا كالٌم إنشائي  فأقول ال أدري  عندماو ! ؟عليهرضوان الل تعاىل 
 !!شافعي  نسجُم مع الذَّوِق الومثُل هذه الروايات ال ت شافعي  ال

م   )-من مُجلة ما جاء فيها ،فيد أورد صيغة تشهُّد وتسليممُ ـالشَّيخ ال ،114 ،113يف صفحة  الس َل 
 مع أنَّهُ  ،أيضاً هذا التسليم يف كتابهِ  طوسي  نا الخُ ورد شييُ  ملو  ،يببعد السَّالم على النَّ -(ع ل ى األ ِئم ة الر اِشِدين

  !!فيد يف رسالتِه املقنعةمُ ـيخ المن مُجلة املسائل الََّّت أوردها الشَّ 

يُقرأ يف صالِة  طوسي  أوردُه الش يخ ال وهو دعاٌء طويل القنوت الَّذي ،130كذلك ما جاء يف صفحة 
الط اِهرِين أ ف ض ل   ع ب ِدك  ور س وِلك وِآل ه الل ه م  ص لِّ ع ل ى م ح م د  )-ذِكُر األ ِئمَّة 130وجاء يف صفحة  ،الوتر

ِمِنين و  و ِصيِّ ر س وِل ر بِّ  إىل أني يقول : ..م ا ص ل يت  ع ل ى أ ح د  ِمن خ ل ِقك الل ه م  ص لِّ ع ل ى أ ِميِر ال م ؤ 
 إىل أني يذكر إمام زماننا صلواتُ  ،فيدمُ ـمن القنوت الَّذي ذكرُه الشَّيخ القرأُت عليكم هذا املقطع -(الع ال ِمين

الل ه م ): إىل إمام زماننا ُُثَّ يقوله عليهم أمجعني وسالمُ  اللِ  ر أمساء األ ِئمَّة صلواتُ ذك   ،ه عليهوسالمُ  اللِ 
حذفه ومل ُيشر  طوسي  أيضًا شُيخنا الهذا الُدعاء وهذا املضمون  ،ُدعاء الف ر جوهو  (..ان ص ره  ن ص ر ًا ع زِي  ز اً 

  !!بقي ة التفاصيلوإىل بقيَّة املسائل أشار إىل بينما  ،إليه

صيغة  ،فيدمُ ـغري تلك الص يغة الََّّت أوردها الش يُخ ال مصيغة تشهُّد وتسلي طوسي  يخ الأورد الشَّ  أيضاً 
م ة  اهلِل و ب  ر ك ات ه)-مفص لة جاء فيها الس َلم   ،الس َلم  ع ل ى أ ن ِبي اِء اهلِل و ر س ِله ،الس َلم  ع ل يك  أ يُّها الن ِبيُّ ور ح 

ِئك ة ال م ق ر بِين  (الس َلم  على األ ِئم ة الر اِشِدين): لِصيغة الََّّت ورد فيهالكن ا-(ع ل ى ج بر ائِيل وِميك ائِيل والمَل 
 طوسي  بينما الشيُخ ال ،الََّّت فيها السَّالم على األِئمَّة الر اشدينالش يُخ املفيد أورد تِلك الِصيغة  .هامل يُوردي فهو 

 .ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اللِ  أورد هذه الصيغة اخلليَّة من السَّالِم على األِئمَّة املعصومني صلواتُ 

م ح م د ابن س ليمان ): أمس وهذه الرِّواية قرأهتا عليكم يوم   ،من اجلزء الثَّاَّن 116نعم يف صفحة 
-م ست ود عو لت  أبا ِعبِد اهلل ف  ق لت  : ج ِعلت  ِفد اك إن  ِشيع ت ك ت  ق ول إن  اإِلي م ان م س تق رٌّ أ  س   ،الّديلمي

وِبع ِليٍّ و لِي اً ):  فريضةبُر ُكلِّ صالة  دُ الد يلمي أني يقرأه الصَّادق ِلُمح مَّد ابن ُسليمان  إمامنا الُدعاء الَّذي علَّمهُ 
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يخ الشَّ هذا أورد ُه  ،ما جاء يف الُدعاءإىل آخر  ..ص ل وات  اهلِل ع ل يِهموبِالح س ِن والح س يِن واأل ِئم ة  وإم ام اً 
،ال  .شافعي  تأثَّر بالفكِر البأن ه أنا أقول  ،شافعي   طوسي  يخ الأنا ال أقول بأنَّ الشَّ و  طوسي 

: رأ يف سجدة الُشكر وقرأتُه عليكميُقالُدعاء الَّذي  طوسي  أيضًا أورد الش يُخ ال 118يف صفحة 
 .أُعيُد قراءهتا الو مرَّت علينا الرِّواية يف احللقة السَّابقة  ،(ث َلثاً  ،ن ِشد ك  د م  ال م ظ ل ومِ الل ه م  ِإنِّي أ  )

سيتتب ع املسائل  وحبسب ما أخذ عهدًا على نفسِه أنَّهُ  ،(ةع  املقنِ )بالـُمجمل الكتاب هو شرٌح لرسالِة 
أقرب  ولكن هوجاءنا بُدعاء  هو أيضًا يف رواياتنا ذاك ُدعاء التوجُّه  طوسي  لماذا ترك الشَّيُخ الف ،مسألًة مسألة

من ذِكر  لألِئمَِّة يف ملاذا ح ذ ف  ما جاء  ؟!عاءالدُّ  بل هو نفسُ  ،شافعي  عند الما يكون إىل ُدعاء التوج ه 
ح ذ ف  الت سليم الَّذي ورد  فيِه السَّالُم على األ ئِمَّة ملاذا  ؟ ُيِشر إليِه ال من قريب وال من بعيدومل ،قنوت الوتر
أنَّ ب تعتقدون! هل ؟األنبياء واملالئكة فقطفيه تسليم على ولكني نا وجاءنا بتسليم  أيضًا من رواياتاملعصومني 

ا أنُتم تقولون  ،أنا ال أعتقد ذلكبالنسبة يل  ؟على رسلهاهكذا جاءت هذه القضي ة  ا جاءت على بأرمب  هنَّ
ما يف ذلك الكتاب كل  البُدَّ أني ينُقل  فِكتابًا هذه هي الرِّسالة والشيء الطبيعي حني يشرُح الشَّارُِح   ،رسلها

على نفسِه عهدًا أنَّه سيتتبع املسائل مسألًة  خذ  خصوصًا وأن ه قد أ ،هو الشيء املنطقي   هذا ،عليهويُعل ق 
ا تُعطي ف ،مسألة لماذا أغمض وتـ ر ك وحذف وع ل س  هذه املقاطع من األدعية واألذكار وهي ُمهمٌَّة جد ًا ألهنَّ

أنَّ ب ا يف كتاب التهذيب ومرَّ عليناهذ !؟هم أني ُيصلُّوهاشيعتِ ِئمَّة من صورًة حقيقي ة وقريبًة للصَّالة الََّّت يُريد األ  
لعني على كتب عند املط   طوسي  معروٌف عن الش يخ الو  ،من اخللل بشكل عام ذيب ال ختلوروايات الته

لذا يرجُع أهُل  ،فيها نقصٌ و  فيها خللٌ االستبصار يِه التهذيب و يف كتاباحلديث أنَّ األحاديث الََّّت يُوردها 
خلربِة يف تقييم النصوص إىل كتاِب الكايف حينما يكون هناك تعارض بني نصوص الكايف وبني نصوص ا

 ..هذا هو كتاُب التهذيب .التهذيب واالستبصار

هو  وهذا  (االستبصار) امسهُه ألَّف كتابًا آخر وهو األصُل الرَّابع من أصول احلديث األربعة وبعد  
  ،1429 ،الطبعة األوىل ،لبنان ،بريوت ،للطباعِة والنشر والتوزيع ةاألمري  ،بأجزائِه األربعة (االستبصار)كتاُب 
في ِكتابنا  من أ صحابنا ل م ا ن ظ روا ماعةً يت  ج  أر  يف إنِّ  ،أم ا ب عد)؟: ماذا قال يف الـُمقدِّمة ،ميالدي 2008
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.. إىل بار المتعّلقِة بالحَلِل والحرامخمن األ الموسوم بتهذيب األحكام ورأوا ما جمعنا فيهِ الكبير 
يعِة بطلب  من الش يعِة لشعورِه حباجِة الش  ألَّفُه أيضًا  ،فالكتاُب هذا ،إىل آخرهِ  ،كذا  ،فطلبوا مينِّ كذا ،(آخرهِ 

 ،أم ا ب عد :ين أرى من األفضل أن أقرأ حّتَّ تكون الصورة كاملةألجِل الوقت لكنَّ  أني أختصر   أنا حاولتُ  ..له
ف إنِّي رأيت  جماعًة من أ صحابنا ل م ا ن ظ روا في ِكتابنا الكبير الموسوم بتهذيب األحكام ورأوا ما جمعنا 

بالفقِه من أبواب  فيه من األخبار المتعّلقِة بالحَلِل والحرام ووجدوها م شتملًة على أكثِر ما يتعّلق  
الغريب هو هكذا يقول -مما ورد في أحاديِث أصحابناعنه في جميع أبوابِه وك ت بِه  األحكام وأن ه لم يشذّ 

وكتبهم  ديِث أصحابنايع أبوابِه وك ت بِه مما ورد في حفي جم-كتاب التهذيبيعين يف  -وأن ه لم يشذ عنه  -:
قطعًا نقل أحاديث املقنعة بالكامل إالَّ هذه األحاديث  -وأصولهم وم صّنفاِتهم إال  نادٌر قليل وشاذٌّ يسير

،الََّّت تتعارض مع الذ وق ال لم يشذ عنه في جميع أبوابِه وك ت بِه مما ورد في  وأن ه   :؟فماذا قال شافعي 
فيبدو أنَّ هذه األحاديث يف -تبهم وأصولهم وم صّنفاِتهم إال  نادٌر قليل وشاذٌّ يسيروك   أحاديِث أصحابنا

يشري إىل كتاب -مدخوراً أن  يكون كتابًا  وإن ه  يصل ح  -أي غري مهم ة يسرية األمر ،ظرِه شاذَّة ويسريةن
خورًا يلجأ  إليِه المبتدي في تفقُِّهه والمنتهي في تذكُّره وإن ه  يصل ح أن  يكون كتابًا مد-التهذيب

ً منه م ينال  مطلب ه   والعلماُء طلبوا  الش يعةُ يعين -تشّوقت نفوسه م ،ه  غ  ب غي ت  ويبل  والمتوسط في تبحُّرِه فإن  ك َل 
ختصار وهو هذا يث المختلفة م فرداً على طريق االتشّوقت نفوس هم إلى أن  يكون ما يتعّلق  باألحاد-منه

ها إىل تلكم الرِّوايات الََّّت حذف  أيضًا  طوسي  يف كتاِب االستبصار مل ُيشر الش يُخ الو  ،االستبصارأي-الكتاب
مل ُيشر إىل أيٍّ من تلكم  ،فيدمُ ـيخ الاملقنعة للشَّ  الذي يشرح فيه كتاب  إليها يف كتاِب التهذيب  ري ومل ُيشِ 

على  ي يغلبُ ذوالَّ وهذا الكتاب ألَّفُه بعد هتذيِب األحكام  ،الرِّوايات وال ما يُقارهبا يف كتاِب االستبصار
ألَّف ه بعد  قد هو فيقينًا كما يف الـُمقدِّمة و لكن قطعًا  ،يد رمحة الل عليهفمُ ـبعد وفاة شيخنا ال ألَّفهُ أن ه قد ن الظَّ 

 . هتذيِب األحكامكتابِ 

 ؟ل م ا وصلت إليه المرجعّية!  
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الشَّيخ املفيد تويف سنة  ،السي د املرتضىبعد وفاة  رمحة الل عليه طوسي  وصلت املرجعي ة إىل الشَّيخ ال
 436سنة  ،للهجرة 436إىل أني تويف سنة  ،يف ُصحبة السي د املرتضى طوسي  فبقي الشَّيُخ ال ،للهجرة 413

،للهجرة بدأت مرجعي ة الش يخ ال يعين الرِّسالة  (النهاية يف جُمرَّد الفقه والفتوى)فألَّف كتاب النهاية  طوسي 
،لشيخنا الوهذا هو كتاُب النِّهاية  ،العملية يضًا أمرُّ أ ،الرِّسالة العملية ،توىيف جُمرَّد الفقِه والف النِّهايةُ  طوسي 
نا بدعاء  التوج ه وجاء   دعاء   ترك  كيف وهو شرٌح للمقنعة   ،الحظُتم الكتاب األو ل هتذيب األحكام ،عليها

الَّذي جاء فيه  املقطع  وترك  ،األ ِئمَّة باألمساءفيه ذِكُر  الَّذي ورد   وترك القنوت   ،شافعي  قريب  من دعاء ال
  .فقطعلى األنبياء واملالئكة  مُ الالسَّ يُذك ُر فيه سليم  تالتسليُم على األ ِئمَّة الرَّاشدين وجاءنا ب

وإن  قال  وج ه ت  و جِهي لِل ِذي ف ط ر الس م واِت واأل ر ض ع ل ى ): يف دعاء التوجُّهيقول النِّهاية يف 
اً ِمل ة ِإبر اِهيم وِديِن م ح م د  ِلم  ِنيف اً م س  ه اِج ع ِليٍّ ح  وهي  هنا يف النِّهاية ،(كان  أ ف ض ل  ..إىل آخِر الكالم ..وِمن  

 بينما كتاب التهذيب يغ كانت معروفًة عند الشِّيعة،باعتبار أنَّ هذه الصِّ  ،التوجُّه ك ر  دعاء  ذ فإن ه    ةرسالة عملي  
 سَّابقةالالرِّسالة ملـ ا كانت  هأنَّ  هوالَّذي يغلُب على ظينِّ و  ،ألهِل الِعليم اأُلِّف فهما كتابان وِكتاُب االستبصار

فسيكون ُمستغرباً  ،التوجُّه الَّذي جاء فيِه ذكُر عليٍّ  على دعاءِ  ُمشتملةً  (املقنعة)يعة العملية الََّّت يعمل هبا الشَّ 
،عند الالتوجُّه  دعاء  ذي يشبُه  الَّ دعاء  الة العملي   وضع  يف رسالِته طوسي  ال لو أنَّ الشَّيخ   فأشار إىل دعاِء  شافعي 
 التوجُِّه هذا!!

 أو شيئاً  ،ء يف الـُمقنعةما جا أورد   ،يعين يف التشهُّد الوسطي واألخري ،وأيضاً يف التشهُّد األو ل والثَّاَّن
م ة  اهلِل وب  ر ك ات ه)ًا منه: قريب ِتِه و ر س ِله الس َلم  ع ل ى ج ِميِع أ ن ِبي اِء اهللِ  ،الس َلم  ع ل يك  أيُّها الن ِبي ور ح  ِئك   ،وم َل 

ِديِّين يف هتذيِب فأورد السَّالم على األ ِئمَّة اهلادين املهديِّني بينما  ،(الس َلم  ع ل ى األ ِئم ِة اله اِدين  ال م ه 
رسالة رسالة الهذه هو أن ه ملـ ا كانت  والسبب !!مل يُورِد ذلكأيضًا ويف االستبصار  !!األحكام مل يُورِد ذلك

 التسليم   فُ وتعرِ  ،عليه اللِ  بذكِر عليٍّ صلواتُ  التوج هِ  ُدعاء   ، والش يعُة كانت تأيل فُ عمُل هبا الش يعةيعملية 
ويبدو  ،هذه القضي ة طوسي  الشَّيُخ الفلذلك راعى  ،بالسَّالِم على األ ِئمَّة اهلاديني املهديني الرَّاشدين املعصومني
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هو ، واملبسوط الَّذي ألَّفه بعد كتاِب النِّهاية (املبسوط)خصوصًا إذا ما ذهبنا إىل كتابِه هذا بشكل  واضح 
،الكتاب املركزي للش يخ ال  ؟فماذا قال يف ُمقدِّمة الكتاب طوسي 

: نا الشيخِ  كالمُ هذا   ،كالمُه واضح فيما -ق ديِم الوقت كتاب النِّهايةوك نت ع م لت  على طوسي 
مّت  ولكن ،املبسوط أي كتاب ،واآلن كتبُت هذا الكتاب ُكنت قد عملت كتاب النِّهايةمضى من األيَّام  

ت ب هُ  وك نت على ق ديِم الوقت وحديثِه م تشوِّق الن فس إلى ع م ل ِكتاب   :نقرأ ماذا قال يف الـُمقدِّمة ؟ك 
سم فهو حّتَّ ا شافعي ،ع الكما يُفرِّ و  ،يُفرَّع املخالفونتفريع املسائل كما يشتمل على  أي-يشتمل  على ذلك

ِقل ة   وت ضِعف  نِي تي أيضًا فيهِغل اويشغ ل ني الش و  فيقط ع ني عن ذلك القواِطع :شافعي  أخذُه من الالكتاب 
ألن  كالمُه  رغم  أنِف الطائفة!! ألَّف  هذا الكتاب ولكن ل مَّا وصل إىل املرجعيَّة -فيه رغبة هذه الطّائِفة

-؟ملاذا-وت ضِعف  نِي تي أيضًا فيه قل ة  رغبة هذه الطّائِفة فيه وت رك  ِعناي ِتهم به :سيكون مسموعاً حينئذ  
حت ى أن  -يف رسالة النِّهايةلذلك هو راعى هذه القضي ة -من ص ريِح األلفاظألن هم أ ِلف وا األخبار وما ر ووه 

ر فهمهم عنها وكنت  ص  وق   اله م تعّجبوا منهبغير اللفظ ال م عتاد وع بِّر عن معناها مسألًة لو غ يِّر لفظ ها 
هذا هو مضمون  ،ِطباع الش يعة منهُ  يعين بالشيء الَّذي ال تنفرُ -ع م لت  على قديِم الوقت كتاب النِّهاية

ألن هم أ ِلف وا األخبار -؟ملاذا-ناي ِتهم بههذه الطّائِفة فيه وت رك  عِ  وت ضِعف  نِي تي أيضًا فيه قل ة  رغبةِ  :الكالم
حت ى أن  مسألًة لو غ يِّر لفظ ها وع بِّر عن معناها بغير اللفظ ال م عتاد له م  وما ر ووه من ص ريِح األلفاظ

يعين  ،إىل آخر الكالم-تعّجبوا منها وق ص ر فهمهم عنها وكنت  ع م لت  على قديِم الوقت كتاب النِّهاية
أليس هو  ،يعة يتقب لونُه أو الأنَّ الشِّ ألَّفُه بطريقة  ال يُبايل قد أمَّا هذا الكتاب ف ،بالشكل الَّذي تتقب لُه الش يعة

 ! ؟هذا الواضح من الكالم

 بالضبط كالم  قل فإن ه ن ،يف دعاء التوجُّه ومرَّ علينا هذا الكالم طوسي  يخ الشَّ ماذا فعل ولذا جند 
حبيث أنَّ املؤسَّسة الََّّت حق قت الكتاب وهي مؤسَّسة النشر اإلسالمي  ،اخلاص به دعاء التوج ه يف شافعي  ال

وقد  ،ربى للبيهقيمصدرًا ِلم ا أوردُه من حديث إالَّ الُسنن الكُ  ة العلمية يف قم املقد سة مل جتدالتابعة للحوز 
الُسنن الكربى  فإنَّ صاحب   ،األصليِّ  من املصدرِ  صَّ ولكنَّين أخرجُت لكم الن ،كم بالسنن الكربىجئتُ 
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 ،هذا هو اجلزء األو ل ،والكالم موجود فيه (األم)وهذا هو كتاُب  ،للشافعي (األُم)البيهقي أخذها من كتاب 
يف كتابِه  شافعي  أورد ذلك ال ،357 ،356 ،355ما جاء يف االفتتاح يف صفحة  ،طبعة دار احلديث القاهرة

هذا  ،هذه الطبعة طبعة مؤس سة الرِّسالة ناشرون ،(بداية اجملتهد وهناية املقتصد)يف  وحّتَّ ابن ُرشد ،(األم)
 التوج ه حبسِب ما جاء يف كتاِب األم   دعاء   طوسي  فثبَّت الشَّيُخ ال ،121 ،120الكالم جاء يف صفحة 

،لل لو رجعنا إىل  عن البسملة ،156حّت  الكالم الَّذي نقلُه يف صفحة  ،155 ،154هذا يف صفحة  شافعي 
 ،361ذكرُه يف صفحة  ،يف البسملة شافعي  لوجدنا الكالم قريبًا ِمَّا ذكرُه ال (األم)يف كتاب  شافعي  ما قاله ال

  .ء مذكوراً هنا يف بداية اجملتهدنفس الكالم جاو 

إن ما هي من ك لِّ س ورة أم  هل هي آيةٌ  شافعيّ واختلف ق ول  ال-إذا ذهبنا إىل بداية اجملتهد والبسملة
أقصد نفس  ،نفس العبارات قريبة-ومن فاتحة الكتاب فروي عنه  القوالن جميعاً  طآيٌة من سورة الّنمل فق

ِبسِم اهلِل الر حمن الر حيم آيٌة من الح م د ومن ك لِّ س ورة  من س ور الق رآن وبعض  آية  من  :ِصيغ التعبري
استنسخ   طوسي  وال أقول بأنَّ الش يخ ال ،شافعي   طوسي  يخ الأنا ال أقول بأنَّ الشَّ -سورة الّنمل بَل ِخَلف

ا أقول  شافعي ،كتاب ال  .!!.شافعي  بفكِر الكثرياً تأثَّر   هو قدإمنَّ

 ،ةيف قضيَّة التشهُّد يف الصَّال شافعي  كما يُؤسِّس ال  طوسي  ، ُهنا يؤسِّس الش يخ ال170يف صفحة 
ة  على الن بي د ت ين وهو أقل ما ي جزيه في التشهُّد والص َلويشه د  الش ها؟: 170فماذا يقول يف صفحة 

وهو -يف كتاِب األُم شافعي  وهذا هو بالضبط ما يتبن اه ال-له شيٌء من ذلك فَل صَلة   ص  وعلى آله فإن نق
شيٌء  ص  ة  على الن بي وعلى آله فإن نقوالص َل-ين الشَّهادة األوىل والثَّانيةيع-أقل ما ي جزيه في التشهُّد

وك ل ما زاد  على ذلك من األلفاظ الواردة فيه فهو زيادٌة في العبادة  :ُُثَّ يقول-من ذلك فَل صَلة له  
 .اعتبار أنَّ ِصيغ التشهُّد كثريةب-والثواب

  ً؟بخصوص التشهُّد (المبسوط)في كتاِب  طوسيّ خ َلصة القول عند الّشيخ الهي  ماإذا  

 ،على ُُم مَّد  وآِل ُُم مَّد األوىل والثَّانية زائدًا الصَّالةُ  الشَّهادةُ هو  جب  الوا أنَّ التشهُّد  خالصة القول 
يعين أنَّ الشَّهادة الثَّالثة ال  ،زيادٌة يف العبادة والث واب رى فإذا أراد أحٌد أني يذكرها فهويقول أمَّا الصِّيغ األخو 
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هذا  ،وإذا جاء ذكرها يف بعض الصِّيغ فذلك زِيادٌة يف العبادة والث واب ،هلا يف التشهُّد الوسطي واألخري وجود  
أقرب إىل  هو وهذا الكالم  ،والَّذي التزم به ُعلماء الشِّيعة إىل يومك هذا طوسي  هو مضمون كالم الش يخ ال

 ،على ُُم مَّد وآِل ُُم مَّد الشَّهادة األوىل والثَّانية زائدًا الصَّالةيقضي بوجوِب  شافعي  ال كالمُ ف شافعي ،كالِم ال
زيادٌة  إضافات أخرى لو ذُكرت فهيهي وردت  األخرى الََّّت أنَّ الصِّيغ  هو  طوسي  الَّذي زاد عند الشَّيخ الو 

بينما لو رجعنا إىل أحاديث أهل البيت  شافعي ،هذا القول هو قريٌب جدًَّا من قول الو  ،يف العبادِة والث واب
ا خُتاِلُف ذلك ِخالفاً و فالََّّت سأورُِدها لكم    .اضحاً صرحياً إهنَّ

على فهم  ،ون منهمحّتَّ اإلخباري   ،وإىل يومنا هذا طوسي  ن الش يخ الومراجعنا على طول اخلط  من زم
هي من الصِّي غ القريبة من  ،(الس َلم  ع ل ين ا وع لى ِعب اِد اهلِل الص اِلحين): حّتَّ صيغة التسليم ،نفِس هذا الر أي

،ِصيغ ال  يف رسالة النِّهاية ُمراعاةً  طوسي  الصيغة الََّّت ذكرها الشَّيخ الف ،مرَّت علينا ِصيغ التسليمو  شافعي 
 .(ينالس َلم  على األ ِئم ة اله اِدين المهديّ ): ولعام ة الشِّيعة ورد فيهاللوضع الش يعي العام 

 طوسي  أنا جئت بكل  كتب الش يخ ال ،دعيةكتاٌب يف األوهو   ،من أواخر ُكتُبه : م تهجِّدمصباح ال في
فإن  ك ت بنا الم عمولة في -هو قال ،يف مصباح املتهجِّد ،ألجل أني أُغطِّي املوضوعالََّّت ترتبط هبذا املوضوع 

ا الكتاب بعد املبسوط يعين هذ-كالمبسوط والنِّهايةالفقِه واألحكام تتضم ن  ذلك على وجه  ال م زيد  عليه  
هي طبعة وحيدة  ،هذه الطبعة الطبعة احلجرية ،فهذا الكتاب هو يف األدعية ،إىل آخر ُكتُبِه األخرى والنَّهاية
،الطبعة احلجرية لكتاب مصباح املتهجد وسالح املتعبِّد لشيخ الطائفة ال ،معروفة أورد  ،44يف صفحة  طوسي 
الس َلم  ع ل ى ج ِميِع أ ن ِبي اِء  ،يُّ و ر حم ة  اهلِل وب  ر ك ات هالس َلم  ع ل يك  أ يُّها الن بِ )-يف آخرهاو  وسالم   تشهُّد   صيغة  

ِته و ر س ِله ِئك  ِديِّين ،اهلِل وم َل  يف كتاِب  املوجودةِ  للصيغةِ  ُِماثلٌ وهذا  ،(الس َلم  ع ل ى األ ِئم ة اله اِدين  الم ه 
بينما الكتب  ،عملي   كتابٌ   وهو ،أيضًا لعامَّة الش يعةوهذا الكتاب  ،يعةلعامَّة الش  هو فكتاب النَّهاية  ،النَّهاية
كتاب و  ،(هتذيُب األحكام)كتاب ف ،من هذا الذِّكر خلي ةً  جنُدها الََّّت أسَّست للمنهج االستنباطي  ة العلمي  

ما و  ،علي   عليٍّ وآلِ  ذِكرُ  فيهاالََّّت من األوراد واألذكار  ةٌ هذه الكتب خليَّ  ،(املبسوط)كتاب و  ،(االستبصار)
 نقل ُه عن كتاِب األُم  وقد كما يف املبسوط بالنَّصِّ هو  قريٌب ومشابٌه ويف بعِض األحيان فهو جاء فيها 
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،لل مثل ما عندنا -وُمصباح املتهجد الَّذي هو كتاٌب للُدعاءة بينما يف النَّهاية الََّّت هي رسالة عملي   شافعي 
 اللِ  على األ ِئمَّة صلواتُ  السَّالم   ،التشهُّدبعد   التسليمِ يف فيهما  أورد  فقد  -(مفاتيح اجلِنان)اآلن كتاب

 .ه عليهم أمجعنيوسالمُ 

 نَّ  الظسيءُ لكنِّين أُ  طوسي  الش يخ ال الظَّن بدينِ  ال أريد أني أسيء  و  ،باتت واضحة لصورةأعتقد أنَّ ا
يبدو أنَُّه كان ُمضطرباً ولكني  ،األمريف هذا أنَُّه كان قاصداً أن أقول  ال أُريد  ،وببحثِه العلميِّ  ةِ ه العلمي  بطريقتِ 

هي ين الَّذي يهم   ،بنفسهِ  طوسي  ين الش يخ الأنا ال يهم   .خذ سليقًة واحدةمل يت  فإن ه لذا  ،يف حبثِه العلميِّ 
 ،يف ِدينناوهذا هو الَّذي يُؤثِّر  ،هذا هو الَّذي يهمُّين ،يت بعهالَّذي  املنهج العلمي  و  ،الََّّت يستنبُط هبا الطريقةُ 

 .ةيعي  الشِّ  ةِ الثقافي   ويف السَّاحةِ  ،ةِ يعي  يؤثر يف السَّاحة الفقهي ة الش   يذهذا هو الَّ 

   ؟ها من ه نا ومن ه ناكأخذت   من لقطات  و  من ص ور  و  إليِه من قرائن   فيما أشرت   ما ال ذي ن َلحظه! 

 .يف مسريتِه العلمية طوسي  واضح عند الش يخ الهناك اضطراب : أوالً  ،الَّذي ُنالحظهُ 

 .يف ُكتُبهِ  اختالفٌ و تضارب و هناك تناقض وثانياً: 

فحني ألَّف هتذيب  ،اصَّة الش يعةتأليفِه خلذلك عن فهو خيتلف يف  الش يعةِ  لعام ةِ  حني يؤلِّفُ وثالثاً: 
وكتاُب  ،الـُمشتملة على ذكِر عليٍّ وآِل علي  إىل األدعية واألذكار  ري مل ُيشِ و  ،إىل ُدعاء التوجُّه ري ُيشِ األحكام مل 

ما مثل أورد دعاء التوجُّه بالضبط فقد  ،على عكِس ذلكهو وكتاُب املبسوط  ،االستبصار خلي  من ذلك
وهي مَّة النَّاس كتب لعاهذه  أن  باعتبار بينما يف النِّهاية ويف مصباح املتهجِّد  ،(األم  )يف كتابِه  شافعي  أوردُه ال

 .يعي العامالشِّ  أورد فيهما ما يوافق الذَّوققد ف ،ُدعاء كمفاتيح اجلِنانة وكتب عملي   مبثابِة رسائل

ا أني إذا أردنكن ا وإني   ،ال منلك دلياًل على ذلكفنحُن  ،األمر مل يصدر عن سوء ني ةهذا  لعل  أنا أقول 
افُه بي نتُ الَّذي أكثر من هذا  تفصيل  نُدقِّق فيه ب  نَّ  الظسيء  ريد أني أُ لكنَّين ال أُ  ،إىل سوء الظَّنذلك يدفعنا  رمب 

،بالفكر ال رٌ متأثـ   وهو أيضاً  ، يف فكرِهمضطربٌ  طوسي  يخ الش  لابأن   بل أقول طوسي  يخ البالش    شافعي 
  !!على نفس هذه الطريقةهم يومنا هذا  إىلو أنَّ الُعلماء من بعدِه هي املشكلة و 
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  من التشهُّد الوسطي واألخير طوسيّ يخ الالش  فموقف:  
  .الشَّهادة األوىل ُتذكر -
  .مَّدالشَّهادة الثَّانية مع الصَّالِة على ُُم مَّد  وآِل ُُم   -

أو ذُكرت  قال بأنَّ الصيغ األخرى الََّّت ذُكر فيها األ ِئمَّةُ  عنه يف أن هخيتلف و  شافعي  إىل ُهنا هو يت فق مع ال
 ى ُعلماؤناعلى هذه الطريقة مش  و  ،لزيادة األجِر والثَّوابهبا فذلك سيكون سببًا  يء  لو جِ  ،أخرى أشياءُ 

 !!مقتدين مبنهج الطوسي  

 بعض النماذجخذ وآ: 

هذا  ،ةيخ يوسف البحراَّن وهو من رموز ومشايخ املدرسة اإلخباري  الش  :  (احلدائُق النَّاِظرة)هذا كتاب 
هذا  ،(أفضل  التشهُّد): املورِد الثَّاَّن ،450صفحة  ،قم املقد سة ،مؤس سة النشر اإلسالمي ،هو اجلزء الثَّامن

 ُُم مٌَّد وآل ُُم مَّد فُيورِد تشهُّدًا طوياًل يُذكُر فيهِ  ،مرَّ ذِكرهُ قد التشهُّد الواجب فوإالَّ  هو أفضُل التشهُّد
ما رواه  الش يخ في الموثِّق عن أبي )-هذه الصيغة األوىل ،فيِه ذكر خاص  بالتفصيل وال يُوجدُ  ،اإلمجالب

 .مرَّ ذكر ذلكو  طوسي  يخ يعين الش يُخ الرواه الشَّ -(َلمبصير عن أبي عبد اهلل عليه الس  

ا عليكم قبل الََّّت قرأهتُ  الص يغةُ وهي ن يورِد هذه أو اًل واملفروض أ :د أيضًا صيغة ثانية من التشهُّدويُور 
الل ه م  ص لِّ ع ل ى ن وِرك  األ ن  و ر وع ل ى )-نازمانِ  والَّتَّ فيها صالٌة على إمامِ  ،ِب الفقه الرَّضويقليل من كتا

قال  ،1186 سنة متوف  وهو  ،رمحُة الل عليه ،ف البحراَّنسو يفصاحُب احلدائق الشَّيخ  ،(ح ب ِلك  األ ط و ل
الشَّهادة األوىل والثَّانية مع الصَّالة على ُُم مَّد  هي وإالَّ الصيغة الواجبة  ،هي هذهبأنَّ أفضل أنواع التشهُّد 

 .مرَّ علينا قبل قليلو يف كتابِه املبسوط  طوسي  الشَّيُخ ال هما قالوهذا هو بالضبط  ،وآِل ُُم مَّد

 ،ةن األصولي  لكو ة يعي  ة الشِّ رمٌز آخر من رموز املدرسة الفقهي  وهو : (جواهُر الكالم)نفُس الش يء 
وإني كان الرَُّجُل ليس  ،ةوِكتاُب اجلواهر ُُيثِّل املدرسة األصولي   ،ةفكتاُب احلدائق النَّاظرة ُُيثِّل املدرسة اإلخباري  

ا ُأضيفت األصول واملطالب األصولي   ،اً أصولي   على أيِّ  ،نأيت على هذه احلكايةسة إىل كتابِه بعد ذلك و وإمنَّ



 10ة الثالثة في األذان واإلقامة ج الشهاد (81الحلقة )       : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي   3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 18 - 
 

 ،ةوكتاُب اجلواهر هو كتاُب املدرسة األصولي   ،ةاُب احلدائق هو كتاُب املدرسة اإلخباري  اآلن املعروف كت ،حال  
نفُس  ،143صفحة  ،لبنان ،بريوت ،دار املؤرِّخ العرب ،العامليةوهذا هو الـُمجلَّد الرَّابع مؤسَّسة املرتضى 

ذِكر بعد أني يُورد ِصيغ التشهُّد وبعد أني ُيشري إىل أنَّ التشهُّد الواِجب الشَّهادة األوىل والثَّانية وكذلك  ،الكالم
يعين ِصيغ التشهُّد هذِه واجبة البُدَّ -لكن على التخييرفيك ون الجميع  واجبًا -يقولالصَّالة على النَّيِب وآلِه 

لب طُلت، الََّّت لو صار فيها خلل هي والصِّيغة الواجبة قطعًا ني هذه الصِّي غ ولكنَُّه ُُمريَّ بلإلنسان أني يتشهَّد 
،الشَّيُخ الهي الصِّيغة الََّّت أشار إليها و   .على ُُم مَّد  وآِل ُُم مَّدالشَّهادة األوىل والثَّانية مع الصَّالة  أي طوسي 

رية للسي د رسالة قص: (ِسرُّ اإليمان)يف رسالتِه الََّّت عنواهنا  ،د عبد الر زاق املقر مي  كالٌم ينقلُه السوهذا  
 يعي  فينقل كالمًا عن الفقيِه الش  يف اإلقامِة واألذان موضوع الشَّهادة الثَّالثة يتناول فيها عبد الر زاق الـُمقر م 

 ومن ه نا يظهر-؟النتيجة ما هيو  ،حاديثاألروايات و جمموعة من البعد أني يُورِد  ،خ مرتضى آل ياسنييش
 ،63للسي د عبد الر زاق املقر م صفحة  هذا كالم الش يخ مرتضى آل ياسني نقاًل عن رسالة سرِّ اإلُيان-لك

لك وجه  الق ول بجواِز ِذكر الش هادة الث الثة في الص َلة فضًَل عن األذاِن  ومن ه نا يظهر-64صفحة 
حنمُل كالمُه على التشهُّد الوسطي واألخري  ؟فأين ُتذكر ،باستحباهباوليس فُهو يقول جبواِز ذكرها -واإلقامة

ا يقُصد يف القنوت باعتبار  د ورد  فيهاوِصيغ للتشهُّ باعتبار أنَّ عندنا نصوص  أنَُّه ذِكر الشَّهادة الثَّالثة أو رمبُّ
يظهر  لك وجه  الق ول  ومن ه نا-األ ِئمَّة يف القنوت حباب ذِكر أمساءتُتشري إىل اسوردت روايات عندنا 

يخ ُمرتضى آل ياسني ُُيوِّز ذكر الشَّهادة الثَّالثة يف التشهُّد الَّذي أفهمُه أنَّ الشَّ -بجواِز ِذكر الش هادة الث الثة
قال بأنَّ ِصيغ التشهُّد األخرى والََّّت من  حني طوسي  الشَّيخ الوهو ال خيتلُف عن قول  الوسطي واألخري

ونفُس  ،لزيادة األجِر والثَّوابعلى الشَّهادة الثَّالثة لو ذُِكرت فإنَّ ذلك يكوُن سببًا  ضمنها ِصيغ اشتملت
 .نفُس الكالم يف جواهر الكالمو  ،الكالم مرَّ يف احلدائق النَّاظرة

 ،للمرجع الرَّاحل املريزا جواد التربيزي رمحُة الل عليه:  (األنوار اإلهلية يف املسائل العقائدية)كتاب 
-110السؤال ُوج ه للمريزا جواد التربيزي صفحة  ،1422 ،يقة الشهيدة األوىلهذه الطبعة طبعة دار الصد  

ه د  أن  ع ِلي ًا و ِليُّ اهلل)ه ل ي جوز قراءة الش هادة الث الثة  بعد في الص لوات الواجبة وال م ستحب ة  (أ ش 
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غ يِر  ِاستحباباً أو بقصدِ وهل يجوز قراءتها  ؟لوات بقراءتهاوهل تبط ل الصّ  -التشهُّداملراد يف -الش هاد تين
عليِّ ابِن أبي طاِلب بالوالية الش هادة  الث الثة ألميِر المؤمنين -؟ماذا ُُييب املريزا جواد التربيزي-؟ج زئي تها

وهذا الكالم  -في األذان بعنوان ِشعار المذهبأهِل البيت وال ت تر ك  من شعائر الّشيعة وأتباِع مذهب 
الثَّالثة يف األذان  الشَّهادةِ  مل يستبعد وجوب  د ُُمسن احلكيم هناك من الفقهاء مثل السيِّ  ،كالم ليس دقيقاً 

وهل  ،يعةصارت ِشعارًا للشِّ ،كما يقول، ألنَّ الشَّهادة الثَّالثة يف هذه األعصار واإلقامة خصوصًا يف األذان 
حتت إذاً هذه القضي ة تقع  ؟ُجزءاً يف العباداتإدخاله ُيوز ا صار ِشعاراً أنَّ الشيء إذ علىيُوجد عندنا دليل 

الشَّهادة الثَّالثة صحيح هي ِشعارنا  .!!.االستنباطت يف من منهِج أهل البي الَّذي ما هوعنوان االستحسان 
أجزاء األذان يف  إلدخالِهسببًا هذا يكوُن  األو ل واألخري ولكن ال يُوجد عندنا دليل على أنَّ ما هو ِشعارٌ 

حبرمان  داخل الوسط ون شعر الش يعة عمومًا ي كونِ للكن  ،على أيِّ حال   ،هذا الكالم ال صحَّة لهف ،واإلقامة
م ،الشيعي   هي جزٌء حقيقي من أجزاء األذان  أنَّ الشَّهادة الثَّالثةباضح ال ُيدون فقيهًا ُيصرِّح بشكل  و  ألهنَّ
م حني يتحد ثون راجع، والُعلماء، والوكالء، واخلُطباء، والـُمتحدِّثون، واملؤلِّفون، املاجلميع بل  ،واإلقامة  فإهن 

وأنَّ ُعلماءنا اتفقوا على ُجزٌء من األذان واإلقامة بأنَّ الشَّهادة الثَّالثة يتسابقون مجيعًا على أنَّه حنُن ال نقول 
هي نَّ هذه الشَّهادة بأيعة بأنَّ مرجعًا يقول سمُع الشِّ ي فحينما ،هذا هو الَّذي يتسابقون عليه ،جزئيَّتها عدمِ 

م ي ،ها يف األذاِن واإلقامةالبُدَّ من ذكرِ فوعلى هذا يعة ِشعاُر الشِّ  ولكن احلقيقة  ، ونلهل  لذلك وي ونفرحُ فإهن 
ال يوجد عندنا ف ،أهل البيت من أحاديثِ  االستنباط املستخرجةِ  يف طريقةِ هلا  ال أصل  هذه الطريقة هي أن  
خصوصاً  ،من العبادات عبادة   أجزاءِ  داخل   هُيوز إدخالُ إذاً  ةأنَُّه إذا كان الشيء من الشِّعارات الديني  حكم ب

هذا  ،ِشعاراً  أصبح  أنَّه ر د جملشيئًا فيه فال ُُيكن أني نُدِخل  ،الل دينُ أن ه يف الرِّوايات ب وأنَّ األذان ُعربِّ عنهُ 
  .ها مالحظٌة على اهلامشأنا ال أريد أني أُناقش هذه القضي ة ولكن  و  ،الكالم ليس دقيقاً 

الش هادة  الث الثة ألميِر المؤمنين عليِّ ابِن أبي طاِلب بالوالية من شعائر الّشيعة -قال املريزا التربيزي
ذهب وال بأس بذكرها بعد الش هادتين وأتباِع مذهب أهِل البيت وال ت تر ك  في األذان بعنوان ِشعار الم

وال بأس بذكرها بعد  (يف التشهُّد األخري وأيعين يف التشهُّد الوسطي )في جميِع الّصلوات المستحّبة 
وأم ا في صَلِة الفريضة ففي المقاِم كَلٌم ال  ،الش هادتين في جميِع الّصلوات المستحّبة وكذا في اإلقامة
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،يخ الد الشَّ رتد  كهو  هذا الرتدُّد -وت ذكر في تعقيباتها ،ترك ها فيها المجال واألحوط يتسع  له   هذه  طوسي 
مل يذكر ذلك  أيضاً وهو  ؟ما الفارق بني الص لوات املستحب ة والص لوات الواجبةف ،د واالضطرابحالة الرتد  هي 

يف األذان بعنوان شعار  كُ تـُرتي ! من جهة  ال ؟وبصورة واضحةكالمًا ُمرتدِّدًا   هأال ُتالحظون ،اجلزئيَّةبعنوان 
من أين جئنا هبذه القاعدة أنَّ ِشعار املذهب ال ُيرتك ومن جهة  ذكرها يف الفريضِة فيه إشكال!! ُث   ،املذهب

! هذا هو ما جاء يف ؟يف الص لوات املستحبَّة وال ُيوز يف الص لوات الواجبةومن أين قُلنا بأنَُّه ُيوز  ؟!يف األذان
 .يةاألنوار اإلهل

وأنا ذكرتُه بعد هذا ألنَّ األنوار اإلهلية طُِبعت قبل : (صراِط النَّجاة يف أجوبة االستفتاءات)أمَّا يف 
ويف  ،د اخلوئياستفتاءات السيِّ أجوبة  النَّجاة يف أجوبة االستفتاءات هوهذا الكتاب ِصراط  ،هذا الكتاب

ال يت فق فيها و املواضع الََّّت يف أمَّا  ،يُعلِّقسيِّد اخلوئي فإن ه مع الاملواضع الََّّت خيتلف فيها املريزا جواد التربيزي 
هي وهذه الطبعة  ،اجلزء األو لهو هذا هو ِصراُط النَّجاة وهذا  بال تعليق!!يبقى د السيِّ  كالم  إن   خيتلف ف

م ن يذكر في كلِّ تشهُّد  -520سؤال رقم  ،158صفحة  ،رانإي ،قم املقد سة ،ءاملطبعة وفا ،الطبعة األوىل
هل ي حكم ببطَلن صَلتِه لو كان والرِّسالة الش هادة لعليٍّ بالوالية بعد الش هادِة بالوحدانّية في الص َلة 

ولكن السَّائل  ،الصَّالةهو الشَّهادة األوىل والثَّانية يف  الواجب   باعتبار أنَّ احُلكم  -ذلك منه  جهًَل بالح كم
يتصورون هؤالء هم الش يعة  ،الشَّهادة الثَّالثة وجوُب ذِكرِ ور د فيها  أنَُّه تُوجد عندنا ِصيغٌ وال يعلم بجاهل 

م يعلمون ويفهمون من احلضرات وأقرأ  جلس بُقرِب صاحِب ِعمامة  كبرية يف حضرة  إ اآلنأنت  !!أنُفسهم أهنَّ
لو ذُكرت تكوُن سبباً ا وبقيَّة املراجع بأهنَّ  طوسي  يُخ الإحدى هذه الصيغ ِصيغ التشهُّد الََّّت قال عنها الشَّ 

بل قال صاحُب اجلواهر بأنَّ ُكل  هذه  ،بل قال صاحُب احلدائق هي أفضل ِصيغ التشهُّد ،للثواب واألجر
يعرتُض سفواِر ص اِحب ِعمامة  كبرية جبِ  احلكم  وأنت  هذا  طب قت  لكن لو  ،على التخيريولكني واجبة الصِّيغ 

 جلسوا بقرِب ُمعمَّم  ا ،جرِّبوا هذه القضي ة ،جلهلِه مبا يف كتِب احلديثوذلك  !!هذه ِبدعة عليك ويقول لك
 !!ب واضحاً صرحياً كما أقوُل لكموستجدون اجلوا ،هذه وا صيغًة من ِصيغ التشهُّدوصل وا واقرأُ 
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مةصاحب السؤال األخ على أساس أن  يعين -م ن يذكر في كلِّ تشهُّد  في الص َلة -:!!وفه امة عالَّ
م ن يذكر في كلِّ تشهُّد  في الص َلة بعد الش هادِة بالوحدانّية والرِّسالة الش هادة لعليٍّ بالوالية هل ي حكم 

-؟أو استحبابها أم تصح تِلك الص َلةببطَلن صَلتِه لو كان ذلك منه  جهًَل بالح كم واعتقادًا بلزومها 
هو السَّائل كما -معها صح ت وال إعادة عليِه فيهابصح ة الص َلِة  إذا كان م عتقداً  :السي د اخلوئي ُُييب

قال ف ،يف رقبة املكلَّف أعادهاالسي د اخلوئي ولكن   !!منها ساملِ  يريد أني ُيعلها يف رقبة عالِـم ويطلع ،يقولون
أمور يُوكل يف الفقِه ك هنانَّ صحيٌح أ-إذا كان م عتقدًا بصح ة الص َلِة معها صح ت وال إعادة عليِه فيها :

في بعِض ف ،أن يُقد ر هذا الشيء بالكثرة أو بالقل ةمثاًل  ،ةوهي األمور املقداري  أمرها إىل نفِس الـُمكلَّف 
  .إىل نفِس الـُمكلَّفيُعاد حتديد الكثرة والقل ة املواطن 

ز له أني خُيالف األحكام ُيو باحلدِّ الَّذي هو الـُمكلَّف  هل أنَّ اإلكراه الَّذي توج ه إىل ،يف قضي ة اإلكراهو 
  .إىل الـُمكل ف يف بعِض األحيان هذه القضية ُتوكل ،الشرعية

أيضاً ئل ُتوكل هذه املسا ،الضرورات الََّّت ترتبط باحلياة الشخصية لإلنسان ،يف قضي ة حتديد الضروراتو 
  .إىل الـُمكل ف

إذا كان  :ها إىل الـُمكلَّفالسي د اخلوئي هنا أرجع  ولكن   ،فال ُتوكل إىل الـُمكلَّ فهي أمَّا هذه القضي ة 
ُع وكان ُمقلِّدًا فكيف يُرج  وإذا مل يكن فقيهًا  ،فهو ال حيتاج إىل فتواككان فقيهًا إذا  هذا املعتقد -م عتقداً 

ما هو  أن تقول  املفروض -إذا كان م عتقدًا بصح ة الص َلِة معها صح ت وال إعادة عليِه فيها :؟احلكُم إليه
إىل نفِس  أوكل القضي ة   ولكن ه ،ال يعتقد بصح ة ذلكيف الواقع ! السي د اخلوئي ؟رأيك أنت يا سي دنا اخلوئي

ا و  ،ال يعتقد بأنَّ الشَّهادة الثَّالثة هي جزٌء من األذاِن واإلقامة السي د اخلوئي أساساً  ،الـُمكلَّف ال يعتقد بأهنَّ
ا قد ُيوُز ذكرُ جزٌء من التشهُّد الوسطي  َّت الَّ وباملناسبة ِصيغ التشهُّد  ،ِصيغ التشهُّدها يف ضمِن واألخري وإمنَّ

 ،على أيِّ حال   ،باملر ة ر حينئذ  فال ُتذك   ،حبسب قواعِد علم الرِّجال النَّاصيبأشرُت إليها هي ضعيفُة السَّند 
عليِه  بصح ة الص َلِة معها صح ت وال إعادة  إذا كان م عتقدًا  :رضوان الل تعاىل عليه د اخلوئيحنُن والسيِّ 

 !!فيها
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هذا االضطراب وهذا الرتدُّد من أين  !آراء مرتدَّدةو  !آراء مضطربةو  !آراء متذبذبةوهكذا حنن أمام  
،يخ اليأتينا من الشَّ إن ه  ؟يأيت بني يأتينا من تردُّدِه وحريتِه  طوسي  يخ الواالضطراب والرتدُّد عند الشَّ  طوسي 

لكنَّ و  ،والقضي ة واضحة ،مها عند املفيد وعند املرتضىة الََّّت تعل  يعي  وبني املنهجية الش   شافعي  نهجية الم
هي الََّّت بقيت  طوسي  ة المنهجي  فقط  ،ة املرتضىفيد بقيت هي املؤثِّرة وال منهجي  مُ ـة الال منهجي  أن ه الغريب 

الستني   ولدِه من بعدِه الََّّت قاربتةُ مرجعي   أقوى هذه األسبابباب ومن وقد بي نُت األس ،مؤثِّرة إىل يومنا هذا
هذه لمِه وبقيت وقلَّة عِ ِه منهجي ة  أبيه بسبِب عدِم نبوغِ تلك الفرتة  خالل   ابن الطوسي   فقد ثب ت   ،سنة

إالَّ هبذه  فلن خيرُج   واحلقائق   من أراد أني يتتبَّع التفاصيل  و  ،تِلك هي احلقيقة ،ُمستمرًَّة إىل يومنا هذااملنهجي ُة 
 أنُتم أحرارٌ  ،مثلما لكم قناعاتكم يل قناعَّت، ختتلفوا معي يف أن أنتم أحرارو  ،قناعَّتهي هذه  ،النتيجة

نعم  ،وأنا ُحر  بقناعَّت وليس من حقِّ أيِّ أحد  أني يؤاخذَّن على ذلك ،بقناعاتكم وال أؤاخذكم على ذلك
اآلخرين  حّت  أنت ِقد  ال يؤذيين ذلك فلسُت ُمدلَّاًل  ،ي أني أنتقد اآلخرينَّن كما أنَّ من حقِّ من حقِِّه أني ينتقد  

أني يكون االنتقاُد يف حدوِد بشرِط كما أنت ِقُد اآلخرين من حقِّ اآلخرين أني ينتقدوَّن ولكن   ،وَّنوال ينتقدُ 
 .والوثائقِ  أني يكون االنتقاُد يف حدوِد الِعلِم واحلقائقِ  ،اإلنصاف

كان و سأطوي كشحاً عن بعِض املسائل  ،يقرتب من النَّهايةأرى وقت الربنامج عليكم كثرياً و ال أُطيُل 
 :ىل املقطِع األخري من هذه احللقةبود ي أني ُأشري إليها لكنَّين سأذهُب إ

 واجٌب يف التشهُّد الوسطي   جزءٌ أنَّ الشَّهادة الثَّالثة  وهوما أعتقدُه هو ما قُلتُه يف احللقِة املاضية 
  ؟قد تقول كيف ذلك ،واألخري

زء اجلُ  ،أواًل دعين أذهب إىل كتاِب الكايف وهذا هو اجلزء الثَّالث من كتاِب الكايف الشريف :أقول
التشهُّد يف الرَّكعتني  ،196الباب  ،324صفحة  ،لبنان ،بريوت ،طبعة دار التعارف للمطبوعات ،الثَّالث

أل ِبي ج عف ر  ع ل يِه ق ال  : ق لت  ع ن ب كِر ابِن ح بيب  :بس ن ِده): الرِّواية الثَّانية ،والتسليم واألخريتنياألو لي تني 
ف إن ه  ل و ك ان م وق  ت ًا ل ه ل ك   ،س ِن م ا ع ِلمتق ال  : بِأ ح ؟هُِّد والق ن وت: أي  شيء  أ ق ول في الت ش  الس َلم
فالتشهُّد  ،املختلفة للتشهُّد والتسليمتُعيدنا إىل تعدُّد الصِّي غ  ؟هذه الرِّواية تُعيدنا إىل أيِّ شيء  -(الن اس
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الَّت ِصيغ التشهُّد  ىحد. أتعلمون بأنَّ إيعين أنَّ األ ِئمَّة مل يذكروا لنا صيغًة واحدة ،والتسليم ورد بعدَّة صيغ
  !!ورةحّتَّ الشَّهادة الثَّانية غري مذك ،فقط الشَّهادة األوىلوردت يف الرِّوايات هي 

باب وجوب التشهُّد وأقل ما ُُيزي منه  ،195باب  : طوسي  يخ الللشَّ هذا هو كتاُب االستبصار 
ع ت ين  :مام الباقرلإل-ق لت  أل ِبي ج عف ر ،ق ال  )-والرِّواية عن ُزرارة ِزي من الق ول في التشهُّد في الر ك  م ا ي ج 

: أن  ت  ق ول ؟األ ول ت ين ه د  أن  ال ق ال  ِزي من الت ش هُِّد في ق لت  ، إل ه إال  اهلل و حد ه  ال ش رِيك  له: أ ش  : ف م ا ي ج 
ع ت ين األ ِخير ت ين   .ثَّانيةالاألوىل و أي -(: الش ه اد تانق ال   ؟الر ك 

التشهُّد فقط على يشتمل فيه  الذي احلد   إىل ،ٌة جد اً كثري فِصيغ التشهُّد الََّّت وردت يف الرِّوايات  
اً و  !!وىلالشَّهادة األ أنَّ الَّذي ورد عن األ ئِمَّة  ،هذه القضي ة ثبِّتوها أمام أعيُنكم .؟!.هذه القضي ة مهم ة جدَّ

 ،وانتهاًء بصيغ مفص لة أشرُت إىل بعضها فقط هادة األوىلِصيٌغ عديدٌة وكثريٌة عن التشهُّد ابتداءًا من الشَّ 
ه عليهم أمجعني وسالمُ  اللِ  ت املعصومني صلواتُ ر  ك  وذ   لرَّضوييف الفقه ا تالََّّت جاءتلك ومنها مثاًل 

إىل تستمر  و  ،ىلالشَّهادة األو االقتصار على من تبدُأ  فهناك ِصيٌغ كثريةٌ  ،نازمانِ  وأشارت بالتفصيل إىل إمامِ 
  .وإىل بقيَّة التفاصيل األخرى اجلنَّة والنَّار واحلشروجاء يف بعضها ذِكُر العقائد من  ،طويلةو  صي غ مفص لة

هذا يُذكِّرنا بنفِس قضيَّة الرِّوايات واألحاديث يف األذاِن واإلقامة فقد وردت ِصيٌغ ُمتلفة وعديدة و 
 وال يكون الرَّجل منكم فقيهًا حّتَّ يعرف  ) :ويف حينها كان احلديُث عن قضي ة املعاريض ،لألذاِن واإلقامة

بعض الصِّي غ موافقة و  ،ناقصةض الصِّيغ بعف ،الصِّي غ املختلفةستنتجنا ُهناك كثرة فإنَّنا ا ،(كالمنا  معاريض  
ما ذكرنا لكم ه عليهم أمجعني يُريدون أني يُنبِّهونا بأنَّنا وسالمُ  اللِ  ألنَّ األ ِئمَّة صلواتُ  ؟ملاذا ،للمخالفني

ا  الكاملة   الصِّيغة    ،ناا يف طوايا حديثِ تجدوهن  سو ها أجزاءِ  عن بقيَّةِ  بحثواعليكم أن تأنتم لألذاِن واإلقامة وإمنَّ
 .يف صيغة التشهُّد والتسليمُيري نفس األسلوب  ،القضي ة هي هي هناو  ،وهذا هو أسلوُب املعاريض

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد ذلك
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تلفة بعض فكما أنَّ األ ِئمَّة ذكروا لنا صيغًا ُم ،القضي ة وتالحظون نفس  فتالحظون نفس األسلوب 
والكالم نفسه يتكرَّر يف الرِّوايات  ،موافقة للمخالفني يف ِصي غ األذاِن واإلقامةيغ ناقصة وبعضها هذه الص

الش ارحة لألذان واإلقامة أو يف أدعية ُماكاة األذان أو يف الرِّوايات الََّّت حتد ثت عن أصِل تشريِع األذان 
ئِمَّة أنَّ األ  : إىل هذه احلقيقة يف ذلك إشارةفإنَّ واعد املعاريض وحبسِب ق .واإلقامة ومرَّ كلُّ هذا الكالم

ا ذكرنا  أني يقولوا لنا يُريدون فحني  .؟!.لكم جانبًا من األذاِن واإلقامةبأنَّنا ما ذكرنا لكم صيغًة كاملة وإمنَّ
 العمل حيَّ على خري األذان وال يذكرُ  تشريعِ  نا الصَّادق عن علَّةِ إمامُ حني يتحد ُث  ،املعصوم يتحدَُّث اإلمامُ 

ُه من خالل والَّذي استفدتُ  .يف ذلك ومرَّ احلديثُ  ،قانون املعاريضوفقًا لفهو كذلك ال يذكر الشَّهادة الثَّالثة 
ون ُتالحظ ،نا إىل البحِث عن األجزاء املتبقي ة من اإلقامة واألذانأنَّ األ ئِمَّة يُوجِّهون أنظار  هو هذه الرِّوايات 

الركوع والسجود ليس ألنَّ  ؟ملاذا ،بينما هذا األمر ال يتكرَّر مثاًل يف قضي ة الركوع والسجود ،القضي ة هي هي
 ،ألذان واإلقامة ِصيغ ُمتلفة. فلفال ُنالحظ صيغًا ُمتلفة للركوِع والسجود ،ة  فيهمامن جزئي   الثَّالثةِ  للشَّهادةِ 

فيها  فقط، بينما البعُض اآلخرالشَّهادة األوىل فيها بعض الِصيغ أن   حبيث ،ِصي غ ُمتلفة ملتشهُّد والتسليول
  . عليهماللِ  صلواتُ ذِكُر املعصومني باإلمجاِل وبالت فصيل 

والَّذي يشهُد على هذه احلقيقة يضًا ُيشري إىل أنَّ األ ِئمَّة ما ذكروا لنا الص يغة الكاملة للتشهُّد فهذا أ
جال القذرة لكنَّين ال وغريُه بقواعِد علم الرِّ  صحيٌح قد ُيضعَُّف هذا النَّصُ  ،القوي  احلاكمالـُمحك م هذا النَُّص 

هُِّد : أيُّ ش يء  أ ق ول في التشأل  بي ج عفر  ق لت   ،ق ال   ،ع ن ب كِر ابِن ح ِبيب)-شأن يل هبذه القذارات
س ِن م ا ع ِلمت: ق ل ق ال   ؟والق ن وت إذا ُكنُت عاِلمًا هبذه الصِّي غ الواردة عن األ ئِمَّة  ،ما عِلمت بأحسن-ب أح 

 ،وال بأس يف ذلكأو إذا كان املراد أنَّين أذكُر عقيديت  ،يف الفقِه الرَّضويالََّّت جاءت هي فأحسُن هذه الصِّي غ 
أحسُن من وماذا  ،حبسب هذه الرَّواية يف التشهُّد بأحسِن ما ع ِلمت عقيديت   ذكر  أن أال إشكال  يف حينئذ  

نقوُل ! ؟احلقيقة اجلامعة للعقيدة كلِّهاوهي ماذا أحسُن من ذكر الشَّهادة الثَّالثة  ،بالِل عليكم !؟ذِكِر عليٍّ 
يعين لو كانت -فإن ه  ل و ك ان م وق  ت اً  ،ق ل ب أح س ِن م ا ع ِلمت-:وهو يقول لههذا أمر اإلمام  !!ي  وكفىعل

ال تستطيع يعة يف حاِل التقيَّة باعتبار أنَّ الشَّ  ،اإلمام ُيشري إىل قضي ة التقيَّة-(الن اسل ه ل ك  -ُهناك صيغة ثابِتة
س ِن م ا ع ِلمت-وعلينواألخري بشكل  واضح  ا وبذكِر عليٍّ يف التشهُّد الوسطي  أني ُتصرِّح بعقيدهتِ   .!!.ق ل ب أح 
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هذا من األصول  ،دم من الُكليينوهذا أق مُحيديف أصل عاصم ابن هذه الرِّواية موجودة أيضًا 
تب الُكليين مجع الكايف من هذه الكف ،احلديث كتبِ   أخذت منها كلُّ الََّّت  من جمموعة املصادرو  ،ةائاألربعم

 ،احلنَّاط مُحيدوهو أصل عاصم ابن  ،ةائهذا واحد من األصول األربعمو  ،ةالََّّت ُعرفت باألصول األربعمائ
 ،يف مُجلة كتاب األصول الستة عشر ،قم املقد سة ،احلديث للطباعة والنشرالطبعة هي طبعة دار هذه و 

من كتاب  ،157صفحة  ،مُجعت يف هذا الكتاب األصول الستة عشرئة ن األصول األربعمجمموعة أصول م
: سألت  أبا ن ب كر ابن ح بيب األ حم سي قالع  ): اخلامس والعشرون احلديث ،احلن اط مُحيدعاصم ابن 

 والشيعُة املؤمنون ،األ ِئمَّةُ  أي-: ك ان وا ي  ق ول ون أ حس ن  م ا ي  ق ول ونق ال   ؟عن الت ش هُّد ك يف  ك ان وا ي  ق ولونج عفر  
ُهنا أيضاً  ،نفُس العبارات ،نفُس املضمون-(ك ان وا ي  ق ول ون أ حس ن  م ا ي  ق ول ون و ل و ك ان م ؤق  ت ًا ه ل ك  الن اس-

ُهنا أيضًا عن  ،عن منصور ،هو هذا ب كِر ابن حبيب األمحسي ،الُكليين نقل  الرِّواية عن ب كر ابِن حبيب
ا عن أصل  آخرنفس الرِّواية و  ،منصور ابن حازم ماذا قال الُكليين يف  ،يُوجد قليل اختالف يف األلفاظ ،رمب 
س ِن م ا ): نا الباقرالكايف عن إمامِ  ما هو أحسُن ما  ؟فما هو أحسُن ما ع ِلمنا بالِل عليكم-(ع ِلمتق ل ب أح 

 ؟علمنا

  

 ؟!.لنحت ِكم إلى القرآن.  

ُ يالقرآن  ،هُ م  إنَّين ُأسائُل الُقرآن ما هو أحسُن شيء ُيُب علينا أني نعل   ،ُقل بأحسِن ما ع ِلمت  بنيَّ
ال ِذين   ف  ب شِّر  ِعب ادِ )يف اآلية الثَّامنة بعد العاشرة والََّّت قبلها  ،إذا نذهب إىل سورة الزُّمر ،لنا ذلك

ل وا األ  ل ب   ل ِئك  ه م  أ و  اه م  الل ه  و أ و  ل ِئك  ال ِذين  ه د  س ن ه  أ و  ت ِمع ون  ال ق و ل  ف  ي ت ِبع ون  أ ح  يستمعون -(ابِ ي س 
!ال إنَّين ال أسألُ  !؟ل باقر الُعلوم! لنسأ؟لنسأل أئمَّتنا ،القول فيت بعون أحسنه أسأل ابن عرب   شافعي   !وال  

 !همنا حني يكتبون تفاسري  كما يفعُل علماؤنا ومراجعُ   ال الطربي  و  !وال القرطيب   !وال أسأل الفخر الرَّازي  
الَّذين ) اآليةيا أ ِئمََّّت وساديت يف هذه ما تقولون  ..صَّادقإنَّين أسأُل الباقر وال !وال أسأُل سي د ُقطب

 .ه عليهوسالمُ  اللِ  اليُة عليٍّ صلواتُ أحسُن القوِل و  : يقولونفأجدهم ؟ (يستمعون القول  فيت ِبعون أحسن ه
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ي  ث بِّت  الّله  )-يف اآلية السَّابعة والعشرين ،ذِكرُه يف سورِة إبراهيمهذا هو القوُل الثَّابُت الَّذي جاء و 

ِل  ن  ي ا و ِفي اآلِخر ةِ ال ِذين  آم ن وا  بِال ق و  ي اِة الدُّ يا أسأُل الباقر والصَّادق ما القول الثَّابت و -{الث اِبِت ِفي ال ح 

ما  ؟ما عالقَّت بسي د ُقطب ،ال أسأُل غري ُهمو إَّنِّ أسأهُلُم  ،ذلك والِل ُهم قالوا ،واليُة عليٍّ اجلواب  ؟أِئمََّّت
وشبيُه الشيء  ،ويريدهمهؤالء  ملن حُيبُّ  هذا القول  أتركهغري  شافعي ؟ما عالقَّت بال ؟عالقَّت بابن عرب  

ن  ي ا و ِفي ): ليِه واإلنسان حُيشُر مع من أحب  منجذٌب إ ي اِة الدُّ ِل الث اِبِت ِفي ال ح  ي  ث بِّت  الّله  ال ِذين  آم ن وا  بِال ق و 
 .اليُة علي  القوُل الثَّابت و  و  ،اليُة علي  الق وُل األحسن و   ،الَّذين يستمعون الق ول فيت بعون أحسنه (اآلِخر ةِ 

ئ ول ون   :يف اآلية الرَّابعة والعشرين ،الَّذي جاء مذكوراً يف سورة الصَّافاتهو هذا و  -و ِقف وه م  ِإن  ه م م س 
و ِقف وه م  ِإن  ه م  :عن القول الثَّابت ،عن القوِل األحسن ،الية عليٍّ أ ِئمََّّت يقولون عن و   ؟عن أيِّ شيء  ُيسألون

ئ ول ون    .لسُت أناذلك و مََّّت يقولون ئأ ،عليٍّ  اليةِ عن و    م س 

ن ك ان  م ي تاً أ و  م  ): ة من سورة األنعامائآلية الثَّانية والعشرين بعد امليف ا ،إذا ما ذهبنا إىل سورة األنعام

ن اه   ي   ي   القول هو هذا  ،هو هذا القوُل الَّذي سُنسأُل عنه ،هو هذا أحسُن األقوال ،هو هذا القوُل الثَّابت-ف أ ح 
ن اه  و ج ع ل ن ا ل ه   :اليُة علي  و  إن ه  ،نامعرفُة إمام زمانِ إن ه  ،الَّذي خُيرجنا من املوِت إىل احلياة ي   ي   أ و  م ن ك ان  م ي تاً ف أ ح 

ِشي ِبِه ِفي الن اسِ  أ ِئمََّّت حني فسَّروا الُقرآن يل  ،لسُت أناذلك و أئمََّّت يقولون  ،جعلنا له إماماً أي -ن ورًا ي م 
ن ك ان  م ي تاً أ و  م   :من الل إمامالَّذي ليس له أي تًا يي ن كان م  م   أو   ،إماماً وجعلنا له أي قالوا وجعلنا لُه نُورًا 

ن اه   ي   ي   مشكلتها يف  ،قبل قليل كنُت أحتد ث عن ُمشكلة الش يعةِ  ،هإمامِ  مبعرفةِ  أحييناهُ  ؟أحييناُه بأيِّ شيء  -ف أ ح 
ا ال تعرف إمام  وسبُب املشكلة هو  ،ازماهنِ  ها مع إمامِ عالقتِ   ة  الشيعي   ذلك ألنَّ الثَّقافة  و  ،ها معرفًة صحيحةً أهنَّ

ولكن  ،الن واصب لى ي دِ عمل يكن يعية الَّذي اخرتق الثَّقافة الشِّ  النَّاصيب   والِفكرُ  ،النَّاصيب   اخرتقها الِفكرُ 
ِشي ِبِه ِفي الن اسِ  :مراجعنا هم الذين جاُءوا بهِ  ن اه  و ج ع ل ن ا ل ه  ن ورًا ي م  ي  ي   ك م ن م ث  ل ه  ِفي   أ و  م ن ك ان  م ي تًا ف أ ح 

ه ا ك ذ ِلك  ز يِّن  لِل ك اِفرِين  م ا ك ان وا  ي  ع م ل ون    .(الظُّل م اِت ل ي س  ِبخ ارِج  مِّن  
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ت ِجيب وا  لِّلِه و لِلر س وِل ِإذ ا د ع اك م ): يف سورة األنفال يف اآلية الرَّابعة والعشرين ي ا أ ي ُّه ا ال ِذين  آم ن وا  اس 
ِييك م   هذا ما هو بكالم سي د قطب وال  ،كالم أ ئَّمَّتهو  هذا  ،اليِة عليٍّ إذا د ع اُكم لو   ؟ماذا قال أ ِئمََّّت-ِلم ا ي ح 

ت ِجيب وا  لِّلِه و لِلر س وِل إِ  :شافعي  ابن عرب وال ال ِييك م  ي ا أ ي ُّه ا ال ِذين  آم ن وا  اس  إذا دعاكم -(ذ ا د ع اك م ِلم ا ي ح 
ن اه  أ و  م  )-اليِة عليٍّ لو   ي  ي    .هي هذه احلياة-(ن ك ان  م ي تاً ف أ ح 

ة  ): سورة سبأ يف اآلية السَّادسة واألربعنيهي هذه الََّّت جاء ذكرها يف و  ما -ق ل  ِإن م ا أ ِعظ ك م ِبو اِحد 
هم أنا تعل مُت من حديثِ  ،هم علَّموَّن ذلك ،ُهم قالوا يل ذلك ،اليُة عليٍّ و  هي  ؟الواحدة يا آل ُُم مَّدهذه هي 

ة  -: اليُة و  وهي هي األكمل و هي األفضل و هي األحسن واحدة فقط  ،ةواحد-(ق ل  ِإن م ا أ ِعظ ك م ِبو اِحد 
 .عليٍّ 

ت  ق ام وا ع ل ى ): السَّادسِة بعد العاشرة اجِلن  يف اآليةِ  ها يف سورةِ الََّّت جاء ذكرُ  هذه هي الطريقةُ  و أ ل ِو اس 
قاً  الط رِيق ةِ  ن اه م م اء غ د  ق ي    اللِ  يا بقي ة  ال شأن يل سي دي  !اليُة عليٍّ و   هيكما يقول األئم ُة   ،ُهنا الطهارةُ -أل  س 

 ،كما تقولون أنُتم  إَّن  أُفسُِّر القرآن   ،أو الفخر الرَّازي   أو الطربي   شافعي  أو ابن عرب أو المبا يُفسِّر سي د قطب 
ت  ق ام وا ع ل ى الط رِيق ةِ -:هذا قوُل أجدادِك الطاهرين ن اه م م ا و أ ل ِو اس  ق ي   قاً أل  س   .اليُة عليٍّ و  هي الطريقُة -(ء غ د 

ِإنِّي ل غ ف اٌر لِّم ن ت اب  و آم ن  ): هي هذه الطريقةيف اآلية الثَّانية والثَّمانني وإذا ذهبُت إىل سورِة طه  و 
ت د ى يف أحاديِث و  ،هذا يف أحاديِث النَّيب ،اليتك يا علي  وبو  اليتك  يا علي  ُُثَّ اهتدى لو  -و ع ِمل  ص اِلحاً ث م  اه 

ِإنِّي ل غ ف اٌر لِّم ن ت اب  و آم ن  و ع ِمل   :رسول اللوقول  األئم ِة  قول   قرأوااة ويف الزَّيارة الغديري  العرتة الطاهرة  و 
ت د ى  .اهلداية بك واهلدايُة إليك ،يا أمري املؤمننياليتك ُُثَّ اهتدى لو  يقولون  -(ص اِلحاً ث م  اه 

باً ): اآلية الرابعة واألربعونيف سورة الكهف  ٌر ع ق  ي   ٌر ث  و ابًا و خ  ي   ي ة  لِل ِه ال ح قِّ ه و  خ  يف  ،(ه ن اِلك  ال و ال 
ي ة  لِل هِ  الية عليٍّ يف و  هي عن أئمَّتنا املعصومني اآلية  ،الكايف وغري الكايف يف كتبنا احلديثية   ه ن اِلك  ال و ال 

وقبل بعد الُدنيا وقبل الُدنيا ويف اآلخرة وبعد اآلخرة و اليُة عليٍّ يف الُدنيا و  هي الية الل فو   ،اليُة لعليٍّ ُهناِلك  الو  
ي ة  لِل ِه ال ح قِّ ه ن اِلك  عليٍّ  اليةُ و   وهي ُهنالك هنايُة احلقيقة  ،اآلخرة  .( ال و ال 
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ن اه  ِفي ِإم ام  م ِبين  ): ويف سورة يس ص ي   ء  أح  ُكلُّ ما مر    ؟أين ُأحِصيت ُكلُّ هذه احلقائق  (و ك ل  ش ي 
ن اه  ِفي ِإم ام  م ِبين  )وكلُّ ما يأيت  ص ي   ء  أح  بنيوعليُُّكم والِل هو الَّذي يقول  (و ك ل  ش ي 

ُ
علي   ،أنا ذ ِلك اإلماُم امل

ثُنا ،تُ  حديثهم هكذا قرأيف كتبِ  وحدَّثين الصَّادٌق، ،حدَّثين باقُر الُعلوم ،هو الَّذي يقول  ،الباقُر حيدِّ
ثُنا بسلسلة  ذهبي  و   ي فيه كلُّ الَّذي ُأحصِ  املبنيُ  يقول أنا ذلك اإلمامُ أن ه عن سي د األوصياء  ة  الصَّادُق حُيدِّ

 .شيء

و ِإن ل م  ي ا أ ي ُّه ا الر س ول  ب  لِّغ  م ا أ نِزل  ِإل ي ك  ِمن ر بِّك  ): ويف سورة املائدة يف اآلية السَّابعة والستني
 خاَت  خُياطُب القرآنُ اليِة عليٍّ حبيث هل ُهناك شيٌء أعظُم وأجلُّ وأحسُن من و  ف- ف م ا ب  ل غ ت  ِرس ال ت ه  ت  ف ع ل  

 !؟(و ِإن ل م  ت  ف ع ل  ف م ا ب  ل غ ت  ِرس ال ت ه   :األنبياء

م  ي ِئس  ال ِذين  ك ف ر وا  ِمن ِديِنك م  ا): اآلية يف نفس سورة املائدة يف اآلية الثَّالثة بعد أني نزلت هذهِ   ل ي  و 
م ل ت  ل ك م  ِدين ك م  و أ ت م م ت  ع ل ي ك م  نِع م ِتي و ر ِضيت  ل ك م  اإِلس   م  أ ك  ِن ال ي  و  ش و  ه م  و اخ   ،(َل م  ِديناً ف َل  ت خ ش و 

 !؟منهاوأكمُل أحسُن شيٌء هل ُهناك و  ،عليٍّ  اليةِ بو   أيأس  اللُ الذين كفروا وأكمل  الدين؟ بأيِّ شيء  

 ُكلُّ   ،هو هذا الصِّراط املستقيم-(اهِدن     ا الصِّر اط  الم ست ِقيم  ): وِمسُك اخلِتاِم ما جاء يف سورة الفاحتة
الصَّراُط  ،علي  هو الصِّراُط املستقيم  ؟وهل هناك أحسُن من الصِّراط املستقيم .؟!.ما مرَّ هو الصَّراط املستقيم

 .هذا هو الصِّراط املستقيم ،الصِّراط املستقيم مودَُّة علي   ،اليُة عليٍّ ُمستقيم و  ـال

ق ل بأ حس ِن ما ع ِلمت أو بأحسِن ما : ق ال  ل هُ  ؟ماذا قال لبكِر ابِن حبيب ؟فماذا قال اإلمام الباقر
من  العلم   ال نأخذُ و  ،عليهم أمجعني هوسالمُ  فالِعلُم منهم صلواُت اللِ  ،هم علَّمونا ؟من الَّذي علَّمنا ،ع لِّمت

!ال  !شافعي 

أ ل ون ك  م اذ ا أ ِحل  ل ه م  ): يف سورة املائدة يف أو ل السورة يف اآلية الرَّابعة ،حنُن نقرأ يف سورة املائدة ي س 
ت م مِّن  ال ج و ارِِح م ك لِِّبين  ت  ع لِّم ون    يعين حّتَّ هذا الِعلم -ه ن  ِمم ا ع ل م ك م  الّله  ق ل  أ ِحل  ل ك م  الط يِّب ات  و م ا ع ل م 

أ ل ون ك  م اذ ا  :اآلية واضحة ،البُدَّ أني يكون من الل ُسبحانُه وتعاىل تُعلَُّم بِه الِكالبُ و ي تُعلَُّم بِه اجلوارح ذ  ال   ي س 
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ت م مِّن   فإذا كان -(ال ج و ارِِح م ك لِِّبين  ت  ع لِّم ون  ه ن  ِمم ا ع ل م ك م  الّله  أ ِحل  ل ه م  ق ل  أ ِحل  ل ك م  الط يِّب ات  و م ا ع ل م 
ُقل بأحسِن ما عِلمت أو بأحسِن ما  ،ِمَّا علَّمنا الل فما بالكم يف صالتناهو التعليُم الَّذي نُعلُِّم بِه الِكالب 

ومرَّ علينا التشهُّد يف الفقِه الرَّضوي .!! .ليهه عوسالمُ  اللِ  الية عليٍّ صلواتُ وهل هناك أحسُن من و   ،ُعلِّمت
ن عن الشَّهادة ولكن احلديث اآل ،ُعلِّمنا وهذا أيضًا هو جزٌء من أحسِن ماواإلشارة إىل ذكِر اإلمام احُلجَّة 

س ِن م ا م ا ع ِلمت أو بِ  ق ل  بِأح س نِ ) واإلمام يقول ؟من أحسِن ما ُعلِّمناالشَّهادة الثَّالثة  أليس ،الثَّالثة أ ح 
 .(لِّم تع  

حني يقولون بأنَّ التشهُّد  ،كالم بقيَّة الُفقهاء  ال ُملَّ لُه من اإلعراب وكذا طوسي  إذًا كالم الشَّيخ ال
وأمَّا الصِّي غ األخرى فهي من الصيغ الََّّت لو  ،الواجب الشَّهادة األوىل والثَّانية والص لوات على ُُم مَّد  وآِل ُُم مَّد

 :حبسب هذه القاعدةحبسِب هذه الرَّواية  ،يكون سببًا لزيادة األجِر والث وابو ذُكرت يكون التشهُّد أفضل 
س ِن م ا ع   ق ل  بِأح س نِ )  د الوسطي  يف التشهُّ  اً واجب تكوُن ُجزءاً فإنَّ الشَّهادة الثَّالثة  ،(لِّم تم ا ع ِلمت أو بِأ ح 

س ِن م ا ع لِّ )أمر هو هذا ف ،ويف التشهُّد األخري  .!! .(م تق ل  بِأح 

 (االحتجاج)القاسم ابن معاوية عن إمامنا الصَّادق وهذا هو كتاُب نا ما جاء يف رواية وإذا أضف
ل إال  اهلل م ح م ٌد ر س ول  اهلل ف لي  ق  ف إذا ق ال  أ ح د ك م ال إل ه ): إىل أني قال إمامنا الصَّادق ،ومرَّت الرَّواية علينا

ِمنين ِفعل ُمضارع مسبوق بالم  ،فليـ ُقل ،وبالوجوب املستمر إذا أضفنا هذا األمر بالوجوب-ع ِليٌّ أ ِمير  الم ؤ 
ِمني-: األمر مل يـ ُقل اإلمام هذا -(نف إذا ق ال  أ ح د ك م ال إل ه إال  اهلل م ح م ٌد ر س ول  اهلل ف لي  ق ل ع ِليٌّ أ ِمير  الم ؤ 

رينة والق ،بشكل ُمطلقبل  ،باألذان أو باإلقامة أو بالتشهُّد الوسطي أو بإعالن اإلسالمالكالم بأنَُّه ُمصوص 
على  و  ،على أجنحة املالئكةو  ،على الكرسيو  ،أنَّ الل كتب ذلك على العرش على ذلك ما تقد م من الكالم

مكتوبًا على كلِّ شيء فإنَُّه يف عامل  التشريع أيضًا مكتوٌب على كلِّ يف التكوين ذلك فلمَّا كان  ،كلِّ شيء
يف و يف التشهُّد الوسطي و يف اإلقامة و فالشَّهادة الثَّالثة مكتوبٌة أي مفروضة يف األذان  ،ويف كلِّ شيءشيء 

ُقل : احلن اط مُحيدعاصم ابن  من كتاب مجع بني هذه الرِّوايات الََّّت مر ت من الكايف أو! ا!التشهُّد األخري
بأنَّ أحسن ما ع ِلمنا وبأنَّ أحسن ما ُعلِّمنا رآن تبنيَّ لنا ومن القُ  ،بأحسِن ما ُعلِّمت أو ،بأحسِن ما عِلمت
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 إذا مل ُتذكر فإنَّ الصَّالة لن تكون  و  ،بعنوان اجلزئيَّة الواجبةو اجبًا و ها فالبُدَّ أني يكون ذكرُ  ،اليُة عليٍّ و  هو 
ف إذا ق ال  أ ح د ك م ال إل ه إال  اهلل م ح م ٌد ر س ول  اهلل ): إذا مجعت معها هذه الرَّواية ُُمتلَّة بل ستكونة صحيح

ِمنين ُكِتبت على العرش وعلى الكرسي وعلى السموات الثالثة  الشَّهادة أن  فمثلما -(ف لي  ق ل ع ِليٌّ أ ِمير  الم ؤ 
ا ،ال جمال إلعادة قراءهتاات ومرَّت علينا الرِّواية لِّ التكويني  وعلى األرض وعلى كُ  على كلِّ أيضًا مكتوبٌة  فإهنَّ

يف و  جزء واجب يف التشهُّد الوسطيو  ،يف اإلقامة جزء واجبو  ،ألذان جزء واجبيف افهي  !!التشريعات
 ،ٌء واجٌب يف أجزاء الصَّالةفالشَّهادُة الثَّالثة جزٌء واجٌب يف ُمقدِّمات الصَّالة وجز  جزء واجب. التشهُّد األخري

ال أعيد الكالم ولكن تلكم األدعية ُكلُّها و والحظُتم يف األدعية من بداية الوضوء إىل هناية التعقيبات 
فِسُد الشَّهادة الثَّالثة يف اإلقامة يُ  من هذا الَّذي يعتقد بأنَّ ذكر فيا عجيب ،بذكِر الشَّهادة الثَّالثة مشحونةٌ 
ق ل  ): هذه الرِّوايات الواضحة الص رحية! والشَّهادة الثَّالثة حبسِب !وُن ذلك ال أدري! كيف يك!الصَّالة

س ِن م ا ع لِّم ت ومن مُجلة  ،(ق ل  بِأ ح س ِن م ا ع ِلمت)أيضًا و  ،ا هو هذه الرِّوايةومن أحسِن ما ُعلِّمن  .!! .(بِأ ح 
ُكِتبت الية عليٍّ  فالصَّادُق حُيدِّثين أنَّ و   ،من أحسِن ما ع ِلمتُ هي وهذه الرِّواية والِل  ،هذه الرِّوايةهو  ما ع ِلمنا

يف كلِّ - أ ح د ك م ال إل ه إال  اهللف إذا ق ال  ): قال حني   ك تبها ع ل يَّ هو  ،يَّ أيضاً على كلِّ شيء وُكِتبت ع ل  
يف  ،يف الز يارة ،ن اإلسالميف إعال ،يف التشهُّد األخري ،يف التشهُّد الوسطي ،يف اإلقامة ،يف األذان ،مكان
ُيُب عليك فإن ه الشَّهادة األوىل والثَّانية  ذكرت  ، إذا يف كتابة رسالة ،يف كتابة كتاب ،يف أيِّ مكان ،الدعاء
إذا أذَّنت بالشَّهادة األوىل والثَّانية وذكرت الشَّهادة و  ،وُتؤُُث إذا مل تذكريها تذكر الشَّهادة الثَّالثةأن وجوبًا 

ف لي  ق ل ع ِليٌّ أ ِمير  ) :فاإلمام يقول ،اإلمام ألنَّك خُتالُف أمر   ،والِل مأثوم فإنَّك مأثومٌ الثَّالثة ال بعنوان اجلزئيَّة 
ِمنين الَّذي  !!لَّذي يقوهلا ليس مأثوماً بأنَّ ا كما يف املبسوط  طوسي  ال كما يقول الش يُخ ال ،وهذا أمر ،(الم ؤ 

وهذا  ،ماذا أصنعفعقيديت وهذا هو عقلي هي هذه  !!والِل مأثوم ،أثومهو املن اجلزئيَّة ال بعنواولكني يقوهلا 
خذوَّن على فأنتم عقولكم ما شاء الل كبرية  ،حدود فهمي فخذوَّن على قدِر عقليهي  وهذه ،هو فهمي

 !!عقلي قدرِ 

 (بشارِة املصطفى)ه عليه يف وسالمُ  اللِ  الرِّواية الََّّت جاءت مرويًة عن إمامنا الباقر صلواتُ ومرَّت علينا 
-يبُّ األعظم يقول للوصيِّ األعظمالنَّ -وم ا أ كر م ِني اهلل): ال أعيد قراءهتا مرَّة ثانية ولكن موطن الشَّاِهد ُهنا
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رِم   وال حيتاج  ،ال حيتاج إىل تعليقو الكالم واضح أن  وأعتقد -(ك  ب ِمث ِله اوم ا أ كر م ِني اهلل ِبك ر ام ة  إال  وق د أ ك 
 .أكثر من هذه التوضيحات الََّّت أشرُت إليها إىل توضيح  

ِبش يء  م ا ن وِدي   ن اد  ول م ي   ): والرِّواية يف الوسائل ومرَّت علينا عن إمامنا الباقر يرويها أبو محزة الُثمايل
  .(ال ي ةِبش يء  م ا ن وِدي  بِالو   ول م ي  ن اد  -شيء على اإلطالقوأفضُل ا أحسُن يعين إهنَّ -ال ي ةبِالو  

 اللِ  وذكرت األ ِئمَّة صلواتُ النصوص الََّّت وردت عن األ ِئمَّة والََّّت ذكرت الشَّهادة الثَّالثة إضافًة إىل 
هذا الرَّأي وهذا فإن  وإضافًة إىل ُكلِّ ذلك  ،عليهم يف التشهُّد الوسطي واألخري ومرَّت علينا بعض  النماذج

  .شافعي  ما يكون عن منطِق ال أبعدُ هو القول وهذا املنطق 

 ؟..فأيُّهما أقرُب إىل أهل البيت!  
 ؟!.ما قال ُه فقهاؤنا ومراجعنا. 
 ؟..أم هذا املنطق!  
  أيُّ املنطقني منطٌق رمحاَّن؟!و 
 ؟وأيُّ املنطقني منطٌق شيطاَّن!  
  ؟الَّذي فيِه الرَّشادوأيُـُّهما ! 
   ؟..القوم أليس الرَّشاد فيما خالف!  
 ؟أيُّ الق ولني خُياِلُف الق ومف!  
  ؟ املنهجني خُياِلُف الأيُّ و   !شافعي 
  الفقه استنباٌط يعتمُد على ِعلم الرِّجال وعلم الد راية وأصولِ  ،يف االستنباطأفضُل أيُّ الطريقتني و، 

  .!!.من خارج حديث أهل البيت هبا جيء  أصول الفقه الََّّت 
  ِالَّذي  القولِ  حلنِ  منهجِ  الكتاِب والعرتة وات باعُ  واعتماُد حديِث أهل البيت ومنطقُ  أم طريقُة املعاريض

 .؟!.خُيرُِج لك هذه النتيجة
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أعتقد أنَّ  ذهب  الكثرُي من الوقت وطالت احللقة وال أريد أني تطول احللقة أكثر من ذلك لكين  
أبياٌت تعنُّ يف خاطري يُعجبين أني أُردِّدها هناك  ،قطعًا للحديِث بقيَّة ،وبي نةتت واضحة وجلي ة الصورة با

ا ستعجبكم  :وهي من قصيدة  البِن أب احلديد ،وأعتقد أهنَّ

 :سالٌم على وردِه األعذبِ  سالٌم على النَّجِف األطيبِ  ..لعليٍّ فيها خلطاُب او 

 إذا ط     اف ق     وٌم بالمش     اعِر والص      فا
 

 فقب        رك ركن        ي طائف        اً ومش        اعري 
 ..فذكرُك ركين فما أنت ببعيد  عين   

 إذا ط     اف ق     وٌم بالمش     اعِر والص      فا
 

 فقب        رك ركن        ي طائف        اً ومش        اعري 
 وإن  ذ خ        ر األق       وام  ن س       ك  ِعب       ادة   

 
 فح بُّ        ك أوف        ى ع         د تي وذخ        ائري 

  

..األيَّام هي اهلواجر  :ام  ناٌس في الهواجر حسب ةً وإن  ص  ..تقرُّباً أي  حسب ةً و  الش ديدة احلر 

 وإن  ص   ام  ن   اٌس ف   ي اله   واجر حس   ب ةً 
 

 فم  دح ك أس  نى م  ن ص  ياِم اله  واجرِ   
 وأعل        م أن         ي إن أطع        ت  ِغ        وايتي 

 
 فح بُّ    ك أ ن ِس    ي ف    ي ب ط    ون الحف    ائرِ  

 
 

 

 ف    واهلِل ال أقلع    ت  ع    ن له    و ص    بوتي
 

  
 ..غرامي وعشقيأي  ،هلو صبويت

 ع    ن له    و ص    بوتي ف    واهلِل ال أقلع    ت  
 

 وال س      مع الَلح      ون يوم      اً مع      اذري 
 ..الالئمون والعاِذلون ،الالحون 

 ..إذا ُكنت للنريان يا أمري األمراء

 إذا ك ن  ت للني  ران ف  ي الحش  ِر قاس  ماً 
 

 م ح    اذرِ  اله    وى والغ    ي  غي    ر   أطع    ت   
  

 
 

 ..املؤمنني أمري  

 نص     رت ك ف     ي ال     د نيا بم     ا اس     تطيعه  
 

 المع    اِد وناص    ريفك     ن ش    افعي ي    وم  
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ألقاكم  ،الربنامج يتوق ف وأعود إليكم يوم السبت القادم إني شاء الل تعاىل ،هذه آخُر حلقة يف هذا األسبوع
 .يوم السبت القادم

 ..يا قمر  األقمار.. سَلماً يا قمر ول طفاً يا قمر ..ه عليهَلم  وس   اهللِ  لوات  وأترككم في رعاية الق مر ص  

 ..في أمان اهلل. .عاء جميعاً أسألكم الدُّ 
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