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 :جهت� يف املاضية الحلقة يف الكالم كان ✤

يفة كل�تهم يف جاء ما عىل رسيعاً  ُمروراً  مررتُ : األوىل الجهة -1 الف (مذموم) االخت ِمن نوعٍ وأيَّ  ،)االختالف( معنى بخصوص الرشَّ

حديثهم أو (ممدوح).. والّسبب يف ذلَك هو ما رأيتموه وما سمعتموه ِمن اختالف مراجعنا وفُقهائنا يف ُحكم الّشهادة الثّالثة يف يف 

 األذان واإلقامة.

قامة عند الجهة الثّانية: ألقيُت فيها نظرة عىل ما بقَي ِمن قرآئن وِمن شواهد تأريخيّة تتحّدث عن الّشهادة الثّالثة يف األذان واإل  -2

الم ِعْرب الّتأريخ.  شيعة أهل البيت عليهم السَّ

أيتموها يف الجهة الثّالثة الّتي نويُت الحديَث عنها يف هذِه الحلقة، وُرمّبا الحلقة الّتي تليها هي: (أنَّ حالُة االختالف والّرتّدد الّتي ر  -3

 إىل البدايات يك تتشّخص الّصورة بشكٍل أوضح)فتاوى َمراجعنا الِعظام مرّدها إىل البدايات.. ولذا سأعوُد بكم 

يف الواقع الّشيعي، ال عىل املُستوى  اآلن لها ُوجودَ  ال) 1ج: الفقيه( كتابه يف الّصدوق الّشيخ اختارها الّتي واإلقامة األذان صورة ✤

ألكرث ِمن الفتوايئ ب� املراجع، وال عىل املستوى العميل عند عموم الّشيعة، وكذا ما قال به ِمن ُحرمة ذكْر الّشهادة الثّالثة ال يلتزم بِه ا

 دوق جانباً)فقهاء ومراجع الشيعة، وكذلَك عاّمُة الشيعِة ال يلتزموَن بفتواه.(ولهذا نطرح الّشيخ الصّ 

 الوسط يف اآلن بيننا املوجودة الّصورة وهي الطّويس، الّشيخ تبّناها الّتي الّصورة واإلقامة هي لألذان ُصورة تبنّى املُفيد الّشيخ ✤

يَس موجوداً ل املوقف وهذا( بعيد ِمن وال قريٍب  ِمن ال الثّالثة الّشهادة إىل يُرشْ  مل لكنّهُ .. الشيعة عامة وسط ويف املرجعي، الفتوايئ

ض وُهم اآلن يف الوسط الّشيعي، ألنَّ األعم األغلب بَ� الفقهاء وبَ� املراجع هو القول باستحباِب الّشهادة الثّالثة.. نعم يُوجد َمن عار 

 قلّة).

ويس اختار ُصورًة لألذان الطّ  يخالشّ  ألنّ  الّشيعة، لعاّمة العميل والواقع الفتوايئ الواقع يف املُؤثّر هو الطّويس الّشيخ كالم يبقى ✤

هادة الثّالثة فقد كاَن ُمرتّدداً.. وهذا الّرتّدد هو الّذي ترَك أثر  ُه يف الّساحة واإلقامة هي الّصورة اآلن املعمول بها.. أّما موقفه ِمن الشَّ

 الشيعية.

الطّويس.. فهو وصف الرّوايات بالّشواذ، ومل  الّشيخ كالم هو ومنشُؤه مرّدهُ  ومراجعنا فقهائنا كالم يف والتّوقف والّرتّدد االختالف ✤

لّتي يصفها بأنّها موضوعة ألّن املوضوعة يعني مكذوبة، فال ُ�كن التّعامل معها.. أّما الرّوايات (الّشواذ) فاملقصود منها هي الرّوايا ا

 وردْت يف كُتب الحديث، ولكن املشهور ِمن الُعل�ء أعرضوا عنها.

 كالم الشيخ الطّويس هو الّذي سبّب الّرتّدد والتّوقف والتّحّ� عىل طول الخط ب� عل�ء الّشيعة؛ ألّن الّشيخ يف الواضح ددالرتّ  هذا ✤

 الطّويس ابتكَر طريقة يف استنباط األحكام الّرشعيّة تختلف عن الّذين سبقوه، وهذِه الطّريقة هي الّتي اقتنَع بها الفقهاُء ِمن بعدهِ 

هذا. (لذلك كان لفتاوى الشيخ الطّويس وآرائِه ومواقفه هذا التّأث� ألنّها ال زالت تعمل يف الوسط الشيعي). وبسبب الّرتدد وإىل يومنا 

خ النّايشء ِمن تلَك املنهجيّة.. بقَي هذا الّرتّدد وبقيت هذِه الح�ة وبقي هذا التّوقف عند عل�ئنا، ولهذا ُسّمي الّشيخ الطويس بشي

 ِمن هنا سبب تسمية الحوزة العلمية يف النّجف األرشف بحوزة الشيخ الطويس.الطّائفة.. و 

 أطرح سؤال� هنا : 

  ؟..والعرتة الكتاب ُعمق أخذها الطّويس، الّشيخ ابتكرها الّتي االستنباطيّة الطّريقة هل ●
من تخلّف عنها يكوُن قد خرَج و .. واجب هو هل - صّحتها فرض عىل حتّى - الطّويس للّشيخ االستنباطية بالطّريقة اإللتزام أنّ  هل ●

 ِمن الّدين..؟ (سيأيت الجواب عن هذين الّسؤال� يف أجواء هذه الحلقة والحلقات القادمة).

ً  لكم ستكشف الّلقطات هذه أنّ  أتوقّع( لقطات أيديكم ب� سأضعُ  ✤  )الحقيقة من كث�ا

ورّده عىل ما يقولُه  ) ِمن سورة األنعام،68الطويس يف ذيل اآلية ( الّشيخ يقوله وما).. 4ج: التّبيان تفس�( عند وقفة): 1( الّلقطة ●

هو الجبايئ بشأن الّسهو النّسيان عند األنبياء.. وذهاب الّشيخ الطّويس إىل أنَّ األنبياء واملعصوم� صلوات الله عليهم يطرأ عليهم السّ 

 ً ِمن ُمتّرصفاتهم..!! (..إّ�ا ال يجوُز عليهم الّسهو والنّسيان في� يؤدونه عن الله ، فأّما غ�ُ ذلك فإنّه  والنّسيان، وأنّهم ينسوَن كث�ا



يجوُز أن ينسوه أو يسهو عنُه مّ� مل يؤّد ذلَك إىل االخالل بك�ل العقل، وكيف ال يجوُز عليهم ذلك وهم ينامون و�رضون ويُغىش 

 �اً ِمن مترصفاتهم أيضاً وما جرى لهم في� مىض من الزّمان..)عليهم، والنّوم سهٌو، وينسون كث

ً  سيخرج فكيف..  له جرى وما ُمترصّفاتهِ  ِمن الكث� ينىس أنّه حالهُ  هكذا زماننا إمامُ  كانَ  إذا ✤  األنبياء؟ وأبناء األنبياء بذحول ُمطالبا

 !؟..الّذحول بهذه سيطالب فكيف ضعيفة ذاكرته كانت إذا

الم ُمشبَع آخره إىل أّوله ِمن التّبيان تفس� ✤  .بالحديث املُخالف ألهل البيت عليهم السَّ

ً  كانَ  الطّويس الشيخ أنّ  أقول ال أنا ✤  طريقته أنّ  قال الطويس فَمن الشيخ فيه وقعَ  عقائدي وسهوٌ  علميّة، غفلةٌ : أقول ولكن ُمتعّمدا

 الكالم يرىض به إماُم زماننا.؟! هذا هل! ؟..صحيحة طريقة االستنباطيّة

 أيضاً الكالم فهذا النّبي، سهو بشأن عقيدتهم عىل رّداً  بالتّقص�، الوليد ابن وشيخهِ  الّصدوق الّشيخ املُفيد الّشيخ وصف ك� ✤

بع أّن الّشيخ املُفيد هذا رأيُه املتا يعرف حتّى املفيد الّشيخ بكالم وإتيا�. (ُمقّرص  أيضاً  الطّويس فالّشيخ.. الطّويس الّشيخ عىل ينطبق

 فيمن يقول بسهو املعصوم.. فل�ذا االعرتاض عىل كالمي أو كالم غ�ي إن قلنا بذلك..؟)

 مبنطق يتحّدث أن نستبعد فل�ذا) .. ونسيانه املعصوم سهو قضيّة يف( ُهنا الّشيطا� باملنطق يتحّدث الطّويس الّشيخ كانَ  إذا ✤

 كالمه..؟! ِمن آخر موضعٍ  يف شيطا�

.. الطّويس الشيخ عن يتحّدث وهو) الّرجال علم معرفة يف األقوال ُخالصة( كتابه يف قاله وما.. الحّيل  العالمة عند): 2( الّلقطة ●

ن القرآ  منطق تخالُف  املخالف�، عقائد ِمن عقيدة هو الوعيد). (رجع ثُمّ  بالوعيد أوالً يقوُل  وكان: ( مدحهِ  ِمن ينتهي أن بعد فيقول

ومنطق أْهل البيت، وهي صورة ِمن املنطق الّشيطا� بامتياز) (فك� أّن الّشيخ الطّويس نطَق هنا مبنطٍق شيطا�ّ يف التّبيان.. فهو 

 نطق هنا مبنطق شيطا� يف العقائد)

ائل الرّازية يف الوعيد). وال أدري هل املس وله: (ُمصنّفاتهِ  يُعّدد وهو يقول) الفهرست( كتابهِ  يف لنفسهِ  الطّويس الّشيخ ترجمة يف ✤

 هذا الكتاب يف إبطال عقيدة الوعيد .. أم يف إثباتها..؟

 والعرتة الكتاب منطق تُخالف أنّها أّسسها؟وكيف الّذي وَمن هي ما وبيان الوعيد عند عقيدة وقفة ✤

تي اقرتحها واختارها الّشيخ الطّويس، هي أيضاً قد تقع يف دائرة الّ  االستنباطيّة الطّريقة أنَّ  نعرَف  حتّى الحقائق هذه أُبّ�  أنا ✤

ا املنطق الّشيطا�.. فل�ذا يلتزم بها عل�ؤنا ومراجعنا..؟ وملاذا ِح� أخرُج عنها أنا أو غ�ي نكوُن قد خرجنا ِمن الّدين.. وأصبحن

 نعمُل لِخدمة املرشوع الّصهيو�..؟!!

 بي يف آخر أيّامِه، وهذا يُذكّر� بحال الّسيد الخويئ، ألنّه أيضاً اعتقَد بسهو النّبي يف آخر أيّامه.النّ  بسهو اعتقد الطّويس خالّشي ✤

ً  ألنّ ( الفهرستْ  كتابهِ  يف الطّويس الّشيخ كالم ):3( الَّلقطة ● ) الفاسدة املذاهب ينتحلون األصول وأصحاب أصحابنا مصنفي ِمن كث�ا

أصحاب األمئة بانتحال املذاهب الفاسدة هو قوُل أعداء أهل البيت من أتباع الشافعي وأيب حنيفة.. فهذا الكالم موجود يف كُتب  رَميُ 

 املُخالف�، والّشيخ الطّويس فكرُه متشبّع بالفكر املُخالف ألهل البيت، ولهذا نقَل هذا الكالم.

 يس:لطّو ا شيخنا تناقضات ِمن �اذج ):4( الَّلقطة ●

 العالمة الحّيل يقول أّن الشيخ الطويس كاَن عىل عقيدة (الوعيد) ثُّم رجع. -1 

يقول يف املقدمة:  -والّذي ألّفُه قبْل التّبيان -الّشيخ الطّويس وَصَف األمئة يف (التّبيان) بأنّهم ينسون كث�اً.. بين� يف كتابِه املبسوط  -2 

عليهم السهّو والغلط؛ ليأمن بذلَك َمن يفزع إليهم ِمن التّغي� والتّبديل والغلط والتّحريف).  (وجعلهم معصوم� ِمن الخطأ مأمون�

 وقد يكون كالمُه هذا يف دائرة التّبليغ، ويت�ىش مع عقيدتِه يف التّبيان، ولكنّي أحمله هنا محمالً حسناً بأنّه كان يعتقد بعدم سهو

 وناقض نفسُه بنفسه. -و كتاب متأخر عن كتابِه املبسوطوه -املعصوم؛ ثُّم رجع يف كتاب التّبيان 

بسوط: الّشيخ الطّويس يف كتابِه النّهاية يف حديثه عن الّشهادة الثّالثة يقول: (وَمن َعِمَل بها كان ُمخطئاً)، بين� يقول يف كتابِه امل -3

 الخط يف كّل كتب الّشيخ الطّويس، وعىل طول حياته).(ولو فعلُه اإلنسان مل يُؤثم به). (هذا التّناقض واالضطراب موجود عىل طول 

 الّذي الخرب هو الّشافعي عند الّشاذ والخرب.. الّشافعيّة عند شائعٌ  مصطلح وهو) األخبار شواذ( مصطلح استعمل الطّويس الشيخ ✤

ار الّتي وردْت يف الّشهادة الثّالثة األخب أنّ  يعتقد الطويس الشيخ أنّ  إىل يُش� وهذا.. به العمل عن املشهور يُعرض ولكن الثّقات، ترويه

 وقال عنها الّصدوق موضوعة هي أخبار صدرْت عن الثّقات.



 وشيخنا به، قالوا املخالفون. ذلك يف يشءٌ  البيت أهل عن يردْ  ومل الرشعيّة، األدلة ِمن دليالً الطّويس الّشيخ جعلهُ  عنوان) اإلج�ع( ✤

 .ذلك لنا استنسخ الطّويس

 ينقل يف بعض كُتبه إج�عاٌت عىل يشء، وينقل يف كتاٍب آخر إج�عاٌت معاكسة لذلك اليشء الّذي أثبتُه بإج�عات الطّويس الّشيخ ✤

) فيقول: (ولقد كان 1أخرى..! إىل الحّد الّذي جعل الّشيخ يوسف البحرا� يُعلّق عىل هذه املسألة يف كتابه (الحدائق النارضة: ج

 الظاهر أنّها لشيخنا الّشهيد الثّا� (قدس ّرسه) كتبها يف االج�عات الّتي ناقض الّشيخ فيها نفسه).  عندي رسالة
 : الشافعي بالفكر تأثّر وأنّه والّشافعية، الطّويس الّشيخ ب� في� عالقةٍ  إىل تُش� البيت، ألهل املُخالف� كتب من �اذج ):5( الَّلقطة ●

رجمة الشيخ الطويس: (الطّويس شيخ الّشيعة قِدم تلّذهبي .. يقول يف كتابه يف ل )18: جالنّبالء أعالم ِس�َ ( كتاب عند وقفة أّول -1

 بغداد، وتفّقه أوالً للّشافعي، ثُم أخَذ الكالم وأصول القوم عن الّشيخ املُفيد رأس اإلمامية..)

ووفيّات املشاه� واألعالم) يف ترجمتِه للّشيخ الطّويس، يقول: (..قِدم  وقفة أخرى عند ما قاله الّذهبي يف كتابه: (تأريخ اإلسالم -2

افعي، ولزِم الّشيخ املُفيد فتحوّل رافضياً) وهذا يُش� إىل أّن الفكر الّشافعي كان يف البداية ُمؤثراً  عليه، وبعد بغداد وتعّ� وتفّقه للشَّ

 ذلَك صاَر رافضيّاً.

يف ترجمة الّشيخ الطويس: (فقيه الّشيعة وُمصنفهم، كان ينتمي  يقول، ) لتاج الّدين الّسبيك4ى: جكتاب (طبقات الّشافعية الكُرب  -3

 إىل مذهب الّشافعي...قِدم بغداد ، وتفّقه عىل مذهب الّشافعي..)

حازم النيسابوري أكرثَ ويس يف (الفهرست).. يف ترجمتِه ألبو منصور الّرصام، يقول: (قرأُت عىل أيب الطّ  الّشيخ قاله ما عند وقفة ✤

 كتاب بيان الّدين..) وكُتب الّرجال تقول أنَّ أيب حازم النيشابوري هو أشعريُّ العقيدة، شافعيٌّ يف الِفقه، يعني ُمخالف ألهل البيت

 من الطّراز األّول.

وهو يتحّدث عن أحد مشايخِه،  كتاب (العّدة يف أصول الفقه) للّشيخ الطّويس .. وما يقولُه الّشيخ الطّويس مقّدمة عند وقفة ✤

 وهو من األحناف..!

الم عليهم البيت آل( ُمؤّسسة عن تصدر الّتي) تراثنا مجلّة( عند وقفة ✤  الّشهرستا� جواد الّسيد: يُديرها والّذي..  الّرتاث إلحياء) السَّ

.. واملقال الّذي أُدرج فيها وتناول الحديث عن الّشيخ الطّويس، وعالقته بالّشافعية.. وهذا يُؤكّد أّن السيستا�و مرجعيّة الّسيد داينام

 .السيستا�هذه القضيّة معروفة، والجميع يذكرونها، مبا فيهم هذه املؤّسسة الّتي يُديرها صهر ووكيل الّسيد 

 فهي مؤسّسة بُنيت عىل الّصنمية، وهذا هو حاُل الّشيعة.ة ال تقبل بحريّة الّرأي.. مؤّسس أكرث الّدينيّة املؤسسة ✤

 مجرّد األمور فهذهِ .. خصوصاً  الّشافعي والفكر عموماً، املخالف بالفكر الطويس الشيخ تأثر عىل األشياء بهذهِ  أستدل ال إنّني ✤

الثّالث� سنة.. ال أستطيع أّن ألّخصها يف ساعات، تحقيق طويل تجاوزت و  ومعاناة طويلة علميّة لتجربة نتيجة بذلك مقتنع أنا. لقطات

 إّ�ا أتيُت بهذه الّلقطات لتقريب الّصورة

 .غد يوم حلقةِ  يف الّلقطات بقيّة ✤

 


