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 .)التّمهيد( و) املُقّدمة( حلقات بعد) النّاطق الكتاب( برنامجنا بداية هي يدي ب�َ  الّتي التّاسعة الحلقة ✤

 التّأريخ، وِمن العقيدة، األحكام، وِمن ِمن والفتوى الفقه ِمن �اذج أجعلها ملطالب ُمهّمة عناوين اخرتتُ  األسبوع هذا حلقات يف ✤

 :ُرؤيت� ِضمن العناوين هذه الكريم وأعرض الُقرآن وِمن العاّمة، الثّقافة وِمن

 .تقليديّة ُرؤية -1

 ).القول لحن( ملنطق وفقاً  ُرؤيةو  -2

 )شيطا� ومنطقٌ  رح��،( منطٌق  ُهناك..  مـرّ  ك� ✤

 .ذلك إىل يلتفت ال بهِ  النّاطقُ  وُرمّبا يتخّفى، الّديني الِعلْم ساحة يف الّشيطا� واملنطق

ً  بيّنتُ  وقد  يكونَ  أن بالّرضورة ليَس  الّرح�� باملنطق النّاطق وأنّ  شيطاناً، يكونَ  أن بالّرضورةِ  ليَس  الّشيطا� باملنطق النّاطق أنّ  سابقا

 .رح�نياً 

 ).واإلقامة األذان يف الثّالثة الّشهادة( :القادمة وللحلقات الحلقة، لهذهِ  اخرتتهُ  الّذي األّول الُعنوان ✤

 التّأث� لهم الّذين عل�ئنا من الَّالمعة األس�ء عىل وسأركّز. (الثّالثة الّشهادة يف وُفقهائنا عل�ئنا ِمن عدد آلراء استعراض وقفة ✤

 تذهُب  ال فأقوالهم لِذكرهم وُمتّسعاً  مجاالً أجد ال الّذين العل�ء ِمن والبقيّة) .. الج�ه�يّة الّساحة أو العلميّة، الّساحة يف الكب�

 .سأذكرهم الّذين الُعل�ء عن بعيداً 

 ).الثّالثة الّشهادة بخصوص وأقوالهِ  الّصدوق الّشيخ عند وقفة.(الّصدوق الّشيخ ✤

 )الفقيه( كتابهِ  يف واإلقامة األذان كيفية بخصوص الّصدوق الّشيخ أوردها الّتي الرّواية عىل مالحظات ✤

 ).واضح بشكل بالتّقية فيها ُمّرصحٌ  إنّه بل..(عليها واضحة التّقية عالئم الّصدوق أوردها الّتي الرّواية ●

 )األذان عن تختلف ال اإلقامة( الرّواية هذهِ  بحسب األذان، ولكن عن تختلف اإلقامة أنّ  الّشيعة ب� ●

ً  تبنّى) و الفقيه( كتابه يف شيئاً  تبنّى الّصدوق الّشيخ أنّ  أّضف ●  .األذان فصول بعدد يتعلّق في�) الهداية( كتابه يف آخر شيئا

الم عليهم البيت ألهل روايات وجود ✤  أنَّ  أشهدُ ( :العبارات هذهِ  األذان فصول جملة ِمن فيها يُذكر الّصدوق، الّشيخ بترصيح السَّ

اً، املُؤمن� أم� عليّاً  ً  أنَّ  أشهدُ  حقَّ د الله، ويلّ  عليّا  ِمن الرّوايات هذهِ  أنَّ  يعتقد الّصدوق الّشيخ ولكنّ ).. الربيّة خ� محّمد آلو  ُمحمَّ

 .والُغالة املُفّوضة وْضع

 ..!الرّوايات هذه نقل العل�ء ِمن أحد يُوجد ال أنّه إّال  عنهم، وينقلون املُخالف�، كُتب ِمن يكرعون أنّهم برغم عل�ؤنا أنّ  الغريب ✤

 ألهل ُمخالفون فكاله�..  واملُفّوضة املُخالف� ب� فارق ال إذْ املُفّوضة عن أيضاً  ينقلون..  املُخالف� عن ينقلون ك� أنّهم املفروض

 .البيت

الة ملعا� رشحٌ  الربنامج هذا حلقات يف سيأتينا ✤  ح�َ  الغالب يف ألنَّهُ .. والعرتة الكتاب منطق بحسب آخرها إىل أّولها ِمن الصَّ

الة لَِرشح الّصوفية باألفكار يؤىت الصالة معا� عن يُتحّدث  وبيّنْت  وتحّدثْت  رشحْت  الَّتي الكُتب يف الغالب يف معانيها، وبيان الصَّ

الة وأرسار معا�  .الصَّ

 األجر يحتسُب ( وأنّه )وآله عليه الله صّىل  النّبي عن الّسهو نفي الُغلو يف درجةٍ  أّول( أنّ  ويقول يتحّدث الفقيه كتابهِ  يف الّصدوق ✤

 )الّسهو ُمنكري عىل والرّد النّبي، سهو إثبات يف منفرد كتاب كتاٍب  تصنيف يف

 :وهي)..اإلعتقادات( كتابهِ  يف) الُغالة( لتمييز أخرى عالمة يُعطي الّصدوق الّشيخ ✤

 ..!بالتَّقص� القول إىل وعل�ئهم قُم مشايخ -الُغالة أي - نسبتهم

 ).االعتقادات( كتاب يف الُغالة لتمييز ذكرها الّتي العالمة بخصوص الّصدوق كالم عىل املفيد الّشيخ ردّ  ✤

 :التّخبّط هذا مواطن ومن الّصدوق، الّشيخ كالم يف جّداً  واضح التّخبُّط ✤

 ..!ولََعنهم املُفّوضة أحاديث ِمن الرّوايات هذه أنّ  ذكر ِح�) .. الفقيه( كتابه يف جاء ما ●



 ..!واالقامة األذان يف الثّالثة للّشهادة بذكرهم املُفّوضة يُعرَف يك املعنى هذا أوردَ  أنّه قال ِح� وكذلك ●

 يكتب أن يُوفّق أن ومتنّى ،)..!!الُغلو( درجات ِمن درجة أّول فهذه الّنبي، سهو بعدم يعتقد الّذي بأنّ ) الفقيه( كتابه نفس يف وقال ●

ً  كتاباً   النّبي. سهو فيه يُثبت املسألة، بهذهِ  خاّصا

 .عل�ئهم وإىل قُم، مشايخ إىل التّقص� ينسبون أنّهم وهو) اإلعتقادات( كتابهِ  يف الُغالة لتمييز أخرى لعالمة وضعهِ  وكذلك ●

 اآلخرين عىل به حكموا وفي� أقوالهم يف واضحة وكانت الّصدوق، الّشيخ زمان يف قُم عل�ء يف جداً  واضحة كانت التّقص� ظاهرة ✤

 .وبالتّفويض بالغلو

 .هذا يومنا إىل مؤثّراً  بقي ولهذا.. عل�ئنا كالم ب�َ  األْصل هو) الثّالثة الّشهادة( مسألة يف الّصدوق كالمُ  ✤

✤  ً هادة موضوع إىل بعيد ِمن وال قريب ِمن ال يُرش مل) املقنعة( العملية رسالته املفيد يف الّشيخ: ثانيا  .واإلقامة األذان يف الثَّالثة الشَّ

ن عل�ئنا ِمن الكث� فهناك أنصاراً، لهُ  نجد أيضاً  اإلتّجاه وهذا  بعيد؟ ِمن وال قريٍب  ِمن ال الثَّالثة الّشهادة موضوع إىل يش�وا مل ِممَّ

 : الّشيعية الّساحة يف تأث�اً  تركا قوالن هناك ✤

 الُعل�ء بقي الّتي هي الطّويس الّشيخ أقوال لكن..  مـا حدٍّ  إىل أثّر الّصدوق الّشيخ قول).. الطّويس الّشيخ الّصدوق وقول الّشيخ قول(

 هذا يومنا إىل بآثارها ويلتزمون بها يلتزمون

 والَّتي واإلقامة، األذان يف الثّالثة الّشهادة ذكرتْ  الّتي الرّوايات تلَك  واحد شيعي عامل الو  يُورد مل ملاذا :نفسه يطرح كب� سؤال ✤

 عاّمـة عند مشهورة أنّها أيضاً  يبدو ما عىلو  كث�ة، أنّها يبدو ما عىل والّتي.. والُغالة املُفوّضة أخبار ِمن بأنّها الّصدوق الّشيخ وصفها

 !!؟..الّشيعة

 عن تحّدثْت  الّتي الرّوايات بهذهِ  يعتقدون الشيعة عاّمة أنّ  إىل تُش� الّتي التّأريخيّة القرآئن بعض غد يوم حلقة يف سأتناول ✤

 .الثّالثة الّشهادة

 كالم يف الواضح واالختالف والتّناقض) والخالف - واملبسوط - النّهاية( الثّالثة الفقهية كُـتبهِ  يف الطّويس الّشيخ قالهُ  ما عند وقفة ✤

 .الكُتب هذه يف الطّويس الّشيخ

✤  ً يخ قويلّ  ب� لجمعهِ  أيضاً  فيهِ  وقع الّذي والتّناقض) الفقهاء تذكرةُ( كتابه الحّيل يف العالّمة: ثالثا  الثّالثة الّشهادة يف الطّويس الشَّ

ً  قوالً منه� جعل وهو ُمتضاربان، قوالن أنّه� مع  ..!!واحدا

✤  ً ً  رابعا هيد: وخامسا هيد) العاميل ميك بن محّمد( األّول الشَّ  رشح يف البهيّة الرّوضة( كتاب يف) العاميل الّدين زين( الثَّا� والشَّ

 : يقوالن الثّا�، حيثُ  للّشهيد) الّدمشقية الُّلمَعة

داً  وأنَّ  بالوالية لَِعيلٍّ  التّشهّد ال يجوز  ..!!الربيّة خ� ُمحّمدٍ  آَل و  ُمحمَّ

 أي( بها اإلتيان يجوز ولكن األذان، يف َعيلٍّ  ذكر بكراهة يقول) .. املجليس تقي ُمحّمد الّشيخ( املَجليس الّشيخ والد هو: سادساً  ✤

الة يُقيم الج�عة إمامَ  بأنَّ  يقبلون ال الَّذين( وهم املجليس الشيخ بنظر الَجهَلَة ِمن اتّقاءاً ) الثّالثة الّشهادة هادة ذكْر ُدونِ  ِمن الصَّ  الشَّ

ً  بها يأيت أو)!!! الثّالثة نا  ..!تربُّكاً و  تَيمُّ

 املُستحبّة األجزاء ِمن بالوالية الّشهادة كون يَبُعد ال :الطّائفة أعالم من العديد آراء يذكر أن بعد يقول املجليس: الّشيخ: سابعاً  ✤

 .لألذان

ائع مفاتيح( كتابه يف يقولهُ  وما..  الكاشا� الَفيض: ثامناً  ✤  كانت وإنْ  - الثّالثة بالّشهادة اإلتيان يف الّشديدة الكراهة من) 1ج :الرشَّ

 !!-اإل�ان أحكام وِمن حّقاً 

 .املجليس الّشيخ قول نْفس يقول ثُمَّ ..  املُتقّدم� أقوال إىل يُش� أيضاً ) النّارضة الحدائق( كتابه يف البحرا� يُوُسف الّشيخ:  تاسعاً  ✤

✤ ً  أنَّ ( قول أنَّ : كالمه خالصة يف يقول) الغرّاء الّرشيعة ُمبه�ت عن الِغطاء كشف( كتابهِ  يف الِغطاء كاشف جعفر الّشيخ:  عارشا

 ) !!!الُشبهة عن أبعد أشهد، لفظ ترك مع الله ويلُ  َعليّاً 



 أشهد( رفع فيها منهُ  يطلب القاجاري اإليرآ� الّشاه إىل فقهية رسالة كتَب  الغطاء كاشف جعفر الّشيخ أنّ  الكُتب بعض يف وردَ  ✤

ً  أنّ  ً  أُثبتها وال بصحتها أقطع ال املعلومة هذهِ  ولكن.. األذان ِمن) الله ويل عليّا  القطعية النّتيجة إىل أصْل  مل ألنّني الربنامج، يف رسميا

 .َعرَضاً  لها أرشتُ  فقط..  القضيّة هذه بخصوص

 ).الحيدرية الرّسالة ُمخترص( كتابهِ  يف يقوله وما.. اإلحسايئ أحمد الّشيخ: عرش الحادي ✤

يد: عرش والثّالث الثّا� ✤  جامع( كتابه يف الُقّمي القاسم أيب امل�زا قالهُ  ماو  ،)املسائل رياض( كتابهِ  يف قالهُ  وما الطَّباطبايئ عيل السَّ

 ).الّشتات

 :يقول) 3ج :الكالم جواهر( كتابه يف النّجفي حسن ُمحّمد الّشيخ: عرش الرّابع ✤

 لوال: (يقول أن األصح وكان).. الُجزئية دعوى ألمكنَ  -الُجزئية بعنوان الثّالثة الّشهادة ذكْر جواز عدم عىل - األصحاب تَسالُم لوال بل(

 ) ..!تساملهم( وليَس ) .. األصحاب تخبّط

يد: عرش الخامس ✤ هادة الشهادتَ� إك�ل باستحباب :يقول الثّا� الفصل يف) 1ج :الصالح� منهاج( يف الخويئ السَّ  الثّالثة ويف بالشَّ

 .الُجزئية عدم يشرتط أيضاً  فهو ذلك يف الكالم فّصل قد هو الخارج أبحاثهِ 

يد: عرش الّسادس ✤  املعنوية اآلداب( كتابه يف املوضوع، ولكن هذا إىل يُرش مل) الوسيلة تحرير( العملية رسالتهِ  يف الخميني السَّ

الة  .واإلقامة األذان يف الثّالثة الّشهادة مسألة يف وترّدده ح�تهُ  تظهر) للصَّ

يد قول: عرش الّسابع ✤ هيد السَّ د الشَّ در ُمحمَّ  األذان يف الخامسة املُقّدمة عنوان تحت) القويم الّرصاط( الَعَملية رسالتهِ  يف الصَّ

الة ذلك وإمتامُ ( العبارة هذه أضاف فقط الخويئ، للّسيد العمليّة الرّسالة يف مـرّ  الّذي الكالم نفس وهو.. واإلقامة الم بالصَّ ).. عليه والسَّ

 : الّرشط بهذا وأيضاً 

 ].الثّالثة الّشهادة بجزئية اإلعتقاد عدم[

يد: عرش الثّامن✤  ).املُنتخبة املسائل( العملية رسالتهِ  يف السيستا� السَّ

د الّسيد قول: عرش التّاسع ✤  العل�ء عند الّتي والَح�ة الّرتدد ِمن فيه يظهر وما) الفقهية األحكام( كتابه يف الحكيم سعيد ُمحمَّ

 .آخر إىل قولٍ  ِمن واإلنتقال الّسابق�،

يد قول: العرشون ✤ د السَّ در باقر ُمحمَّ  واإلقامة األذان يف عنده الثّالثة الّشهادة ذكر وأنّ ) .. الواضحة الفتاوى( العملية رسالتهِ  يف الصَّ

 ..!اإلستحباب يف داخلة غ� يعني..  الُجزئية بقصد ال واإلقامة األذان داخل يُقال أن ُ�كن آخر كالمٍ  أي كذكر جائز

الة يف الثّالثة الّشهادة ذكر بأنّ  واعتقاده) الفقهية املسائل( كتابه يف الله فضل حس� محّمد الّسيد قول: والعرشون الحادي ✤  الصَّ

 ..!!!كث�ة مفاسد عليه يرتتب

هادة لذكر املُستحبّة بالجزئية) الفقه( املوسوعي كتابه يف الش�ازي ُمحّمد الّسيد قول: والعرشون الثا�✤  األذان يف الثَّالثة الشَّ

 واإلقامة،

 لجزئيته�( :الوثقى العروة عىل الحاشية يف يقول) الوثقى العروة( عىل تعليقه يف الّش�ازي صادق الّسيد قول: والعرشون الثالث ✤

ا ،)وجه فيه�  واإلقامة، األذان من جزء] الله ويل علياً  أن أشهد[ أنّ  األظهر: (يقول) الرشعية املسائل جامع( العملية رسالته يف وأمَّ

 ).. الرّوايات بعض ِمن ذلَك  ويُستفادُ 

 .املندوبة بالُجزئية يقول فهو العملية، رسالتهِ  يف وردَ  ما وب�َ  الوثقى، العروة عىل تعليقهِ  يف وردَ  ما ب� وبالجمع

 جزءٌ  الثّالثة الّشهادة بأنّ  تُّرصح عنده املُتوفّرة األدلة أنّ : الثَّالثة الّشهادة حول الِعراقي النّبي عبد الّشيخ رأي: والعرشون الرّابع ✤

 ..!النّدبية الجزئية إىل ذهَب  فهو ذلك، رفَض  الُفقهاء جمهور ألنَّ  ولكن واجب،

 ..!واإلقامة األذان يف ُمّرشعة ليستْ  الثّالثة الّشهادة أنّ  عىل يتّفقون الُعل�ء جميع: الخالصة ✤

 :هي األقوال لهذهِ  اإلستعراض هذا يف رأيناها الّتي النّقاط ✤

 .هذا يومنا إىل يتحرّك التخبّط هذا وبقي الطويس، الّشيخ وعند الّصدوق، الّشيخ عند تخبُّط ِمن بدأتْ  املشكلة أنَّ  -1



 ِمن ُمتأكدون هم ف� قول، إىل قولٍ  ِمن يتنقلون حيث.. األعالمو  املراجعو  الُفقهاء كل�ت يف الوضوح وعدم واضح الّرتدد رأيتم -2

 .بها أفتوا الّتي النّهائية النّتيجة

اسع اإلختالف -3  )شيطا� منطٌق  أم رح�� منطقٌ  هو وهل واالختالف، التّخبط هذا ملاذا(األقوال ب�َ  الشَّ

 يُوردها مل..  العل�ء من والبقية الّصدوق إليها أشارَ  والّتي واإلقامة األذان يف الثّالثة الّشهادة ِذكْر عن تحّدثْت  الّتي الرّوايات أنّ  -4

 .. غ�هم ِمن وال األعالم هؤالء ِمن أحداً 

 !؟..عليها يحكمون ذلك وبعد ُمتونها، ويناقشوا ،أسانيدها ويناقشوا الرّوايات، يُوردوا أن املفروض  أليَس 


