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 ِمن القوم كُتب يف كُتب ما لبعض الّلقطات بعض املاضية الحلقة يف عرضُت  وقد الطّويس، الطّائفة شيخ فناء يف الحديث اليزاُل  ✤

 .أخرى لقطات الحلقة هذه ويف.. الطّويس للّشيخ ترجمة

 :الطويس الّشيخ ترجمة يف) املُفّرسين طبقاتُ ( كتابه يف الّسيوطي الّدين جالل قالهُ  ما عند وقفة ✤

 الّشيخ ولزم للّشافعي، وتفّقه وتفنَّن بغداد قِدمَ  مشهورة، تصانيف وعّدة ُمجلّداً، عرشون كب�، تفس� له وعاملهم، الّشيعة شيخ(

 )املفيد

 .الّشافعي باملذهب الطّويس للّشيخ عالقة وجود عن وتحّدثوا الكالم، هذا مثل قالوا آخرون وهناك

 الطويس الّشيخ عن يرووا بأن لهم وإجازتهِ  الّشام بالد يف زُهرة بني من للّسادة الحيل العّالمة منحها الّتي اإلجازة عند وقفة ✤

 أدام لهم وأجزتُ ( :إجازته يقول يف العاّمة رجال ِمن الّشيخ الطّويس وأساتذة مشايخ ِمن للكث� وتعداده العامة عن يرويه ما جميع

 بحار كتاب 104 الجزء يف اإلجازة تجدون) (العاّمة رجال عن يرويه ما جميع الطّويس جعفر أيب الّشيخ عن..عنّي يرووا أن أيّامهم الله

 )األنوار

ً  الطّويس، الشيخ ومشايخ أساتذة قامئة يف العاّمة رجال من الكث� العدد هذا ✤  الطويس الّشيخ ثقافةِ  يف الكب� أثره سيرتك قطعا

 .النّفسية خلجاتهِ  وعىل مشاعره، عىل ينعكس أيضاً  وذلك والعلميّة، الثّقافية شخصيّته بناء ويف وقناعاته

 يف الطّويس الّشيخ يذكره وما - عملية رسالة مبثابة وهو - الطّويس للّشيخ) العباد عىل يجب في� اإلقتصاد( كتاب عند وقفة ✤

 يقبحُ  أنّه ترى أال( :املوضوع هذا عىل مبثال يأيت أن يُريد وهو فيقول الفاضل عىل املفضول تفضيل قُبح موضوع يف ويتحّدث كتابه

ً  ويجعل والبقال�، الّصبيان خطوط يكتب َمن ونظرائه مقلة ابن مثل عىل الخط يف رئيساً  يجعل أن حكيم ملكٍ  ِمن  الِفْقه يف رئيسا

 يظهر وُمصطلحات ثقافة ِمن الجنان يف ما: أقول ولكن الكالم، بهذا اإلستدالل أريد ال أنا ..)وغ�ه� والّشافعي حنيفة أيب مثل عىل

 .الّلسان فلتات عىل

 األربعة، املذاهب عند قليالً نقف الفكرة هذه ولتقريب.. واضح بشكلٍ  الّشافعي بالفكر متأثرة منهجيّة الطّويس الّشيخ منهجيّة ✤

 :الفقهي البعد يف أصولها عن ونتحّدث

 - االج�ع - االستحسان - القياس - الّصحايب قول - الّسنة - الكتاب( عىل تعتمد والفقهية الفكريّة أصوله.. الحنفي املذهب ●

 ).الُعرف

 .الّشافعي املذهب كتأث� ليَس  ولكن الّشيعيّة الّساحة يف أثّر املذهب وهذا

 - االستصحاب - االستحسان - القياس - الّصحايب قول - املدينة أهل عمل - الّسنة - الكتاب( عىل تعتمد أصولهُ .. املاليك املذهب ●

 )الّذرائع سدُّ  - املُرسلة املصالح - والعادة العرف - االج�ع

 )القياس - املراسيل - الّصحابة قول - حنبل ابن بنظر الّصحيحة والّسنة الكتاب( عىل تعتمد أصوله الحنبيل املذهب ●

 إىل) القياس( ُمصطلح وغّ�نا املنهج، هذا أخذنا ونحن) القياس - اإلج�ع - الّسنة - الكتاب( عىل تعتمد أصوله الّشافعي املذهب ●

 ..!العقل

الم عليهم البيت أْهل منهج يف ✤  حديث بنص. فقط والعرتة الكتاب ترَك  آخر، واليشء إج�عاً  وال قياساً  فينا ترَك  ما النّبي السَّ

 الّتي البيت أهل موازين بحسب وفهمها العرتة أحاديثُ  وكذلك.. املُخالف� بِفهم وليس البيت، أهل بفهم يكون والكتاب .الثّقل�

الم عليهم البيت أهل عند لهُ  وجود فال) االج�ع( أّما.. الَعقل هو الَفهم إىل ووسيلتنا حديثهم، يف بيّنوها  .السَّ

القياس،  يُسّمها ومل قبِلَها القياس ِمن حاالت هناك أنّ  العلم مع ،)الُعّدة( كتابه يف نظريّاً  القياس يف يتوّسع مل الطّويس الّشيخ ✤

 .واضح القياس الفتوايئ الجانب يف) املبسوط( كتابه يف ولكن

 هو املسألة هذه يف عريضاً  الباب فتح والّذي واضحاً، القياس سنجد) الشيعة عل�ء( ألّفها الّتي األصول علم كُتب إىل رجعنا إذا ✤

 .القياس دائرة ضيّق فقد الطّويس الشيخ أّما الحّيل، العالّمة

 .املُصطلحات فُغّ�ت مكياج، لهُ  ُوِضع ولكن نفسُه، الّشافعي قياس هو األصول كتب يف عندنا املوجود القياس ✤



 :املُصطلحات تغي� مع كُتبنا يف الّشافعي قياس وجود عىل مثال ✤

 الطّريقة: فرعي عنوان وتحته الربها� الّدليل عنوان تحت.. الّصدر باقر محمد للّسيد) لألصول الجديدة املعامل( كتاب يف جاء ما

 نريده الَّذي املنطقي معناها يختلط قد القياس كلمة ألنَّ  ـالُربهان،ب القياس كلمة استبدلنا ذلك ِمن بالّرغم ولكنّا(.. :يقول القياسيّة

 ..).أخرى مبعانٍ  هنا

 ..!الّرشعي الحكم استنباط عمليّة عن فالحديث.. املُصطلحات تغي� مع الّشافعي القياس هو فهذا

 )الشيعة عند األصول عل�ء جهابذة كالم من واضح مثال وهذا(

✤  ً  من فيها الفقهيّة فالكتب.. األحياء وكذا املاض�، فقهائنا عند االستنباطيّة العملية يف موجودة القياس من ألوانٌ  هناك عمليا

 .التّفاصيل هذهِ  وإىل القياس إىل مرّده ما الفتاوى

  :الكُتب من مجموعتان عن حديث ✤

 هذين عند موجزة وقفة).[األم( وكتاب) الرّسالة( كتاب وه� بنفسِه، الّشافعي بارشُه� كتابان وه�: للّشافعي األوىل املجموعة ●

 ]الكتاب�

 وكتاب بوضوح، الّشافعي الّذوق فيه ويظهر األصول فيه أّصل الّذي) األصول يف الُعّدة( كتاب: الطّويس للّشيخ الثّانية واملجموعة ●

 )الخالف( ثالث وكتاب.. األم كتاب ِمن قريب وهو االستداليل الفقه يف املبسوط

 ).الفقه وأصول الّشافعي( عنوان تحت) 1ج: األم( كتاب مقّدمة ِمن سطور ✤

 كتاباً الطّويس الّشيخ إفراد عدم عن) الغرّاء اإلسالميّة الّرشيعة يف الخمس( كتابه يف الّسبحا� جعفر الّشيخ يقوله ما عند وقفة ✤

 ).الخالف( كتاب يف للُخمس

ً  الطّويس الّشيخ إفراد عدم يف الّسبب أنّ  أقول أنا ✤  كتابه يف للُخمس كتاباً  يُفرد مل الّشافعي أنّ  هو) الخالف( كتاب يف للُخمس كتابا

 كتابه يف الطويس الّشيخ أنّ  ذلك عىل والّدليل.. الّسبحا� الّشيخ قول وليس ورأيي، قويل وهذا.. الّشافعي باملنهج تأثرٌ  فهو األم،

 ..! للخمس باباً  أيضاً  فيه يُفرد مل املُخالف�، ملحاورة وليس للّشيعة ألّفهُ  الّذي املبسوط

 .الّشافعي باملنهج وتأثرٌ  وقناعةٌ  ذوٌق  هو وإّ�ا الخالف، بكتاب خاّصة ليسْت  فالقضية

ً  خالفوا القوم أنّ  يقولون البيت أهل ✤ بحا� والّشيخ.. يشء عىل الحنيفية ِمن هم ما وأنّهم يشء، كُّل  يف عليّا  وأكرث كتابِه، يف السُّ

 :بقولهِ  يقولون عل�ئنا

 )..!له أساس ال زعمٌ  والسنّة الّشيعة فقهي ب�َ  املزعومة الهّوة أنَّ (

 ):1ج: األم( ُمقدمة كتاب يف ✤

 ِمن الَّلون هذا ).ذلك لفعل خشب ِمن أنّها الحجارة ِمن الّتي الّسارية هذهِ  عىل دليالً  يُقيم أن شاء لو أنّه وصفه َمن بعض قال(

 .. العلمية حوزاتنا يف سارٍ  وهو الّشافعي، منطُق  هو التّفك�

ً  وليس باأللفاظ، التّالعب منطق وليس الحقيقة، منطُق  فهو البيت أهل منطق أّما  .جدل هو مبا للجدل منطقا

 هذه! الرّدود ننقُض  ثُمّ  الّدفوعات، نردّ  ثم اإلشكال، ندفعُ  ثُمّ  اإلشكال، نصنعُ ( الحوزوية الّدراسة يف اإلشكاالت صناعة عملية ✤

الم عليهم البيت أهل ثقافة ِمن ليستْ  هذهِ  -أصالً فيها فائدة ال وهي - فيها أع�رهم عل�ؤنا يقيض الّتي الطّويلة العملية  وإّ�ا. السَّ

 .الّشافعي املنطق هذا ِمن جاءتنا

 :سبب ِمن ألكرث فيها فائدة ال الَجَدلية الّصناعة هذه ✤

 ؟..حسن يشءٌ  الحقيقة ِخالف إثباتُ  فهل.. الحقيقة لِخالف إثباتٌ  ألنّها: أوالً ●

●  ً  الّرتقيعات، تدخل خاللهِ  ومن واالنحرافات، الّضالالت تدخُل  خاللهِ  ِمن للّشيطان باٌب  هذا أنّ : ثانيا

 من ذلَك  وأمثال واملُصادرة، واملُغالطات، الجدل لُعبة طريق وعن باأللفاظ، التّالعب طريق عن البيت أهل يُخالُف  واملرجعُ  فالعامل

 ..!أوهام كُلّها الّتي الدائرة هذهِ  يف والّدخول ونقضِه، اإلشكال صناعة

 ..!)العلميّة حوزاتنا يف والحاكم الّسائد املنطق وهو البيت، ألهل املُخالُف  املنطقُ  هو هذا(



 والّتي العملية الرّسائل يف الكث�ة التّفريعات هذه وأنّ  املقدمة، يف) 1ج: املبسوط( كتابه يف الطّويس الّشيخ يقوله ما عند وقفة ✤

  به تحّدث الّذي الكالم هذا ِمن جاءتنا نفع، وال فيها فائدة ال

 الرّسائل( .يعرفونها ال العلميّة الرّسائل يقرؤون ح� العلمية الحوزة طلبة وحتّى تفهُمها، فال تقرؤها النّاس العمليّة الرّسائل ✤

 ..!!)الحاالت من كث� يف الواقع عىل تنطبق ال عملية غ� فيها املوجودة والتّفريعات - واضحة غ� العلمية

 .الَفهْم عىل الّشيعة تساعد بطريقةٍ  حديثهم صاغوا البيت أهل ✤

 يقولهُ  ما: ذلك عىل ومثال! ؟..التّعقيد هذا فل�ذا)..منّا وفهْمهم عنّـا رواياتهم ِمن يُحسنون ما بقدر شيعتنا من الّرجال منازل اعرفوا(

 يف االحرام تكب�ة بعد قراءته يُستحب الّذي الّصالة يف) االفتتاح( التّوجه دعاء بخصوص) 1ج: املبسوط( كتابهِ  يف الطّويس الّشيخ

 .الّصالة

هُت : ويقول تكب�ت� ويكّرب ( :يقـول �وات فطرَ  للَّذي وجهي وجَّ  ..)جائزاً  كان وجهي وّجهُت  عىل اقترصَ  فإنْ  آخرهِ  إىل. واألرض السَّ

 كذلَك، قال أنّه وآله عليه اللهُ  صّىل  النّبي عن ُرويَ  وما املُسلم�، أّول وأنا: يقول وال املُسلم�، ِمن وأنا: يقول أن وينبغي: (يقول ثُمّ 

 ..)األّمة هذهِ  ِمن املسلم� أّول كانَ  ألنّه جاز إّ�ا

 !؟..البيت أهل عند موجودة الطّويس الّشيخ ذكرها الّتي التّوجه دعاء ِمن الّصيغة وهذهِ  الّصالة يف التّوجه كيفية يف الِفقه هذا هل

 الكالم هذا ألنّ  )..!!للبيهقي الكربى الّسنن( كتاب هو الرّواية هذهِ  مصدر أنّ  إىل أشارت املبسوط، لكتاب التّحقيقية املؤّسسة ✤

 كتاب ِمن هو الطّويس الّشيخ ذكره الّذي الكالم لهذا األصيل املصدر أنّ  والحال! املُخالف� كُتب يف وإّ�ا.. الّشيعية كُتبنا يف موجود غ�

 ..!!البيت أهل ّشيعة عىل ويفرضهُ  بهِ  يُفتي الطّويس والّشيخ! للّشافعي) األم(

 : الطّويس للشيخ سؤال ●

الم عليهم البيت أهل عن املروي التّوّجه دعاء أينَ   !؟..ُمتعّددة صيغ ذو وهو تذكرهُ  ال ملاذا ؟..السَّ

 التوّجه لدعاء الطّويس الّشيخ ذكرها الّتي الصيغة أنّ  يُؤكّد وهو رشد، البن) 1ج: املقتصد ونهاية املجتهد بداية( كتاب عند وقفة ✤

 .الّشافعي مذهب هي

 :هي) املقنعة( كتابه يف البيت أهل عن الوارد التّوجه لدعاء املفيد الّشيخ ذكرها الّتي الّصيغة ✤

 ِمن أنا وما طالب، أيب بن عيلّ  ووالية محّمد، ودين إبراهيم، ِملّة عىل ُمسل�ً  حنيفاً  واألرض الّس�وات فطر للّذي وجهي وّجهُت (

 هذا يُورد مل -)املُقنعة( العملية املفيد الّشيخ لرسالة رشحٌ  هو الّذي -) 1ج: األحكام تهذيب( كتابهِ  يف الطّويس الّشيخ بين� )املُرشك�

 !!؟..التّهذيب كتابهِ  يف الّدعاء هذا الطّويس الّشيخ يُورد مل فل�ذا.. ويُرشح بالنّص يُؤىت أن الّرشوح يف املعروف أنّ  مع ..!!الّدعاء

 الّتي الخامتة يف املُؤلّف يذكره وما) والّرجال والحديث الِفقه يف واتّجاهه العلمية وآثارهُ  الربوجردي اإلمام حياة( كتاب عند وقفة ✤

 :يقول) اإلسالمية املذاهب ب� والتّقريب الربوجردي اإلمام( عنوان تحت

 ...)..!!الّسالم عليهم البيت أهل روايات لفهْم الّسبيل يُسهّل الّسنة أهل عل�ء فتاوى إىل الّرجوع بأنَّ  يعتقد الربوجردي الّسيد كان(..

 طامة هذه ..)!التاريخ يف الّسنة أهل وظاهرة األموية الظَّاهرة ب�ّ  يفصل كانَ  أنّه الِفقهية، الّسيد مدرسة يف الثّانية والظّاهرة(.. ✤

 .العرتة لكالم متاماً  ُمخالف منطٌق  وهو.. الّسقيفة عىل ال أُميّة بني عىل البيت أْهل عىل جرى في� املالمة تُلقى ِح� كُربى

 ..!الّسني الفقه عىل حاشيةٌ  البيت أهل فقه أنّ  يرى كان الربوجردي الّسيد أنّ : الكالم خالصة ✤

 يف الربوجردي السيّد يطرحهُ  ِمّ�  هي العبارة هذه...) األول؟ الخليفة هو َمن مسألة نطرح أن اليوم للُمسلم� الفائدة ما(.. ✤

 ..!!الخاّصة جلساته

 !الطّويس للّشيخ) املبسوط( كتاب سليم املجيد عبد الرّاحل األزهر شيخ الربوجردي السيّد إهداء ✤

 ومسكوت معروفة القضيّة ولكن.. األزهر لشيخ أهداه ملا البيت أْهل فقه ِمن هو املبسوط كتاب أنّ  يعرف كان لو الربوجردي الّسيد(

 ).عنها

 كتاب يف جاء ما بحسب أيضاً ) املبسوط( كتاب هو) األم( لكتاب األصيل واإلسم).. املبسوط( سّ�ه الطّويس الّشيخ كتاب ✤

 الكُتب، أس�ء تشخيص يف ِدقّةً  الكُتب أكرثُ  أنّه عنهُ  ُعرَف  والّذي) النّديم البن الفهرست(



 ..!!صدفة جاء األمر هذا فهل

 


