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 محن الرحيمبسم اهلل الر

 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطااررنن  

سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة علاى ععادائ م عنيعاني، وو حاو      

 .وو قوة إو باهلل العلي العظيم
 

( ِ يَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّللذ  (َوال تَُسبُّوا اَّلذ

 واملعارضةب أهل البدع واملخالفني تقييم منهج سبا

ِ )قا  اهلل العظيم يف كتابه الكارنم    ينَن يَنْدُعوَن ِمنْن ُدوِن اّللذ َوال تَُسبُّوا اَّلذ
َ َعْدواً بَِغْْيِ ِعلْم    .(1)( فَيَُسبُّوا اّللذ

 البحث موضوع 

موضوع البحا  يف را ا الكتااب راو  حكام ساباب ابخارنن ب اك  عاام          

ب ك  خاص، وسيلقي ر ا البحا   ع والضاللة واملخالفني سّب عر  البدوحكم 

الضوء على حكم سّب املختلفني معنا اجت ادنًا عو إدارنًا عو ساباب املعارضاة، ماع    

وذلا  سساب ماا     تعميم دائرة البح  إىل عشخاصا م عو رماومرم وحكوماات م،   

 )صالى اهلل علياه  نستنبط من ابناا  والرواناا  والعقا  وسالة الرساو  األعظام       

، وذل  يف ضمن مطالب تتعلق باحلكم )علي م السالم(واألئمة املعصومني  وآله(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .101عنعام  سورة األ (1)
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ال رعي بعناوننه األولية والثاعنونة، واحلاكمة واحملكومة، كما نتضمن سثًا مفصااًل  

 وحدوده.تعرنف السب عي املوضوع عنفسه عن 

ماا سساب الل اة  قاد     ع)السباب( رو موضوع را ا الكتااب، وتعرنفاه ماوج ًا      

 .تفسل باملعنى األخص ولكنه (1)يف مفردا  الراغب  )السَّبُّ  الّ تم الوجيع( ورد

ن عصاا  راا ا الباااب القطااع( عقااو   و ااّي إويف معجاام مقااانيل الل ااة  )

وخيرقاه   رضاه جيار  ع  ما ألعنه إما ألعنه نقطع عالقت  بابخر املسبوب وإالسّب سبًا 

اْلقطع ثمَّ َصار السب شتما ونقطعه، ول ا قا  يف )ني رة الل ة(  )وعص  السب 

 وعلى ر ا  السب له معنى واسع ععم. (2)ل َأن السب خرق اْلَأْعَراض(

)َعنَّ َعْصاَ  َراَ ا اْلَبااب  اْلَقْطاُع، ُثامَّ اْشاُتقَّ م ْناُه          ويف معجم مقانيل الل اة عنضااً  

ْلخ َماااُر، ل َأعنَّااُه َمْقط ااوعه م ااْن  ال َّااْتُم. َوَعْكَثااُر اْلَباااب  َمْوُضااوعه َعَلْيااه . م ااْن َذل ااَ  الس اابُّ  ا  

عقاو   ألن انعنساان    (3)م ْنَسج ه ... َوم ْن َرَ ا اْلَباب  الس ْبَسُب، َور اَي اْلَمَفااَمة  اْلَواس اَعة (   

 .ننقطع  ي ا عن آثار العمران عو عن اخللق عو ننقطع  ي ا األم  بالنجاة لو ضاع

)ثام إّن املرجاع     محاه اهلل( )رما سسب الفقه  قد قا  ال يخ اوعنصااري  عو

 يف السّب إىل العرف.

و ّسااره يف جااامع املقاصااد بمسااناد مااا نقتضااي عنقصااه إليااه، مثاا  الوضاايع       

 والناقص.

 ويف كالم بعض آخر  عّن السّب وال تم مبعنى واحد.

ويف كااالم ثالاا   عّن السااّب عن تصااف ال ااخص مبااا رااو إمراءه وعنقااص،      

كالقاا ف واحلقاال والوضاايع والكلااب  ياادخ  يف الاانقص كاا ُّ مااا نوجااب األذ ، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .391ص 1املفردا  يف غرنب القران  ج (1)

 .99ص 1ني رة الل ة  ج (2)

 .96-93ص 3الل ة  ج معجم مقانيل (3)



  البحث موضوع

 والكا ر واملرتد، والتعبل ب يء من بالء الّله تعاىل كاألج م واألبرص.

ثم الظارر ععّنه و نعترب يف صادق الساّب مواج اة املسابوب. عنعام، نعتارب  ياه        

 قصد انراعنة والنقص،  النسبة بينه وبني ال يبة عموم من وجه.

تماااعأل ألّن داارد ذكاار ال ااخص مبااا   والظااارر تعاادد العقاااب يف مااادة اوج  

   .(1)نكرره لو  عه ولو و لقصد انراعنة غيبة حمرمة، وانراعنة حمّرم آخر(

  اعنتظر. ،وسيأتي بسط الكالم عن تعرنفه ل ًة ولد  الفق اء

   ا رو حمور البح  يف ر ا الكتاب، ورناك حماور عخر  سانعقد ااا سثاًا    

 تعاىل آخر يف كتاب آخر بمذن اهلل 

من ا  اللعان، وذلا  ألن النسابة باني اللعان وباني الساّب راي العماوم مان           

ن كّلا من الطر ني ننفرد بأدلة خاصاة باه  اال باد مان سا  كا  من ماا         عوجه، كما 

 على حدة.

ومن ا  إظ ار الرباءة بأحناء عخر  غل اللعن والسّب، وذلا  كاوساتدو    

اخلطابااة، واألدلااة واملناق ااا  و امل الطااة، عو ال ااعر، عو عالربراااعني، عو الااد ، 

 واحلدود ل ل  حتتاج عنضًا إىل عقد س  خاص.

ن املرجاع يف عصا  ت اخيص    عن الامع رو ما  ّصلناه يف الكتاب مان  ععلى 

احلكاام وحاادوده يف دائاارة ال ااب ة احلكميااة راام مراجااع التقليااد العظااام وشااور     

 احلجاى اخلربة وعر   الفق اء واجملت دنن، ويف ت خيص املوضوع العاّم املرجع عر 

واحلكمااة ماان مراجااع التقليااد العظااام واخلاارباء بال ااتون العامااة اوجتماعيااة عو       

ن ع، كماا  ا  ك  ذل  سسب عنوع املوضوع العاام ا السياسية عو غلرا  اوقتصادنة عو 

نو  )  إل امية القرار بالفعا  عو الا ك مرت ناة بقولاه تعااىل      ُُ  ْْ ُُ ُُ ْمن
َ
ْْ   َوأ ُُ ََ  (2)(بَيْن
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 صلناه يف كتاب )شور  الفق اء والقيادا  انسالمية( وذلا   يماا دخا     حسبما 

يف دائرة املوضوعا  وال تون العامة، وذل   يما مل تكن ختتص آثاره السلبية عو 

انجيابية بال خص عنفساه، با  كاعناع تعام اجملتماع عو شارائمب مناه مباا ننطباق علياه           

األماة عو ب ارائمب من اا  اا     عر ًا موضوع ابنة ال رنفة، وذلا  ألن كا  ماا نضار ب    

 نندرج يف ال تون العامة ندخ  يف إطار ابنة ال رنفة.

 طوائف اآليات والرواياتنطاق البحث وهيكليته: 

ن األدلة الواردة حو  )السّب وال تم( ري على عن الكتاب نتمحور حو  إ

 طبقا  ومراتب على طوائف ب  

كأصا  عولاي عاام،     ما ناد  علاى حرماة ساّب ابخارنن،      الطائفة ااوىل: ا

 ونتضمن بعض ابنا  والروانا  ال رنفة والقواعد عو األصو  العملية العامة.

ساّب نياعاا  خاصاة مان الناا        (1)ماا ناد  علاى جاوام     الطائف االثاني  

 عنظل عر  البدع عو املخالفني.

ما ند  على حرمة سّب تل  الماعا  اخلاصاة يف بعاض    الطائفة االثالثة  اا

ِ )  يود، وابنة الكرميةالصور، ببعض الق ينَن يَنْدُعوَن ِمنْن ُدوِن اّللذ َوال تَُسبُّوا اَّلذ
َ َعْدواً بَِغنْْيِ ِعلْنم   ماا راي   إورا ه الطائفاة    ،تقاع ضامن را ه الطائفاة     ( فَيَُسبُّوا اّللذ

خمصصة للطائفة الثاعنية عو ري حاكمة علي ا، عو راي باألساا  خارجاة عان بااب      

 احم ال ي نقع ضمن الطائفة الرابعة.التعارض وداخلة يف باب الت 

واحلكماني ذوي املالكاني    ما ندرج األمار يف بااب التا احم    الطائفة االااعةة  اا

 .املتضادنن

عو علاى   وجاوب ماداراة الناا     الدالاة علاى  الرواناا ،   الطائف ااخلامسة  ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 باملعنى األعم ال ام  لإلباحة وللوجوب. (1)



  مشكلة البحث وغايته: الروايات والفتوى باجلواز)(

وماع   ،طائفاة األوىل وري مطابقة يف املصّب الن ائي ماع ال ، حرمة كسب عداوت م

ألعن ما من مارتبتني،   نب ي عقد  ص  خاص اا واعتباررا طائفة عخر ن عنهمذل   

ولع  يف سا  حاا  الطوائاف األرباع ماا نلقاي الضاوء علاى عمثاا  طائفاة املاداراة            

  تدبر جيدًا.

عننا يف حالة ردعنة مع م  اا نقتضاي   عالروانا  الدالة على  الطائف االسادسة  ا

 عدم صحة سّب م.

نا  التقياة وعدلت اا، ومل عنتطارق إلي اا ر ناا      روا ىلهناكاطائف اساعة اىلهة: ا

عن ا  ا ُنعقد اا س  خاص عادة، وعلى عيٍّ   اي متقارباة ماع رواناا  الطائفاة      أل

 الثالثة والطائفة السادسة ب  واخلامسة عنضًا بوجٍه.

ونتضاامن البحاا  كاا ل  خايااة  ق يااة وعخالقيااة حااو  سااباب ابخاارنن      

 .املختلفني معنا اجت ادنًا عو إدارنًا

باجلوازوالفتوى الروايات مشكلة البحث وغايته: 
(1)

 

 توا جبوام عو بوجوب سّب عو لعن عو الارباءة  عن العدند من ععاظم الفق اء إ

       من عرا  البادع واملخاالفني والكفاار واساتندوا يف ذلا  إىل طوائاف مان الرواناا           

صااحب   ذكاره  ومان ذلا  ماا    ا  وري مندرجة كل ا يف الطائفة الثاعنية كماا سايظ ر  ا 

  يف مصبا  الفقارة )رمحه اهلل(السيد اخلوئي يف الوارر و )رمحه اهلل(الوارر 

 عو لالستخفاف" لكفار   مستحقًا له املقو  كان قا  صاحب الوارر  )"ولو 

 اننيااع  ال نياة  عان  با   خاالف،  باال ( تع نار  وو حّد  ال) بفسق جتارر  عو ابتداع 

 يااام ماان عن ورد  قااد  ذلاا ، علااى األجاار لااه ن تااب باا  إشااكا ، وو باا  عليااه،

 ((الفاساقني  ب يباة  دالساكم  مّنناوا )) ً  عنضاا  وورد الرناب،  عر  يف الوقيعة العبادة
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 وو لااه حرمااة  ااال بفسااقه الفاسااق جااارر إذا))  )عليااه السااالم(  الصااادق وعاان

 الارباءة   اأظ روا  بعادي  مان  والبادع  الرنب عر  رعنتم إذا))  النبوي ويف (1)((غيبة

 يف نطمعاوا  لالال  [  خ وباارتورم ] وعرينورم  ي م والقو  سب م من وعكثروا من م

 با ل   لكام  اهلل نكتب بدع م من تتعلموا وو النا  وحي ررم انسالم يف الفساد

 وإن ذلا   علاى  دا  راو   اا  ذل  غل إىل  (2)((الدرجا  به لكم ونر ع احلسنا ،

 التع نار  ن تاب  قاد  با   ،عنضااً  تاو الف ظارر رو ب  املنكر، عن الن ي من نكن مل

 عليه، الواجبني املنكر عن والن ي باملعروف األمر مقام يف كان إذا ذل  تارك على

 .ال روط حلصو 

 حسان   فاي   نفعلاه،  و مباا  الرماي  مان  به لقاؤه نسوغ و ما ك ل  ليل عنعم

 غاال علااى كااان ماان قاا ف عاان عن ااى ععنااه)  )عليااه السااالم( الصااادق عاان احللااي

)علياه   عناه  صاحيحه  يف  وكا ا   (6)(مناه  ذلا   علاى  اطلعع نكون عن إو (3)مانسال

 التع نار  ن تاب  عنعام   (5)((كا ب  قاد  نكاون  عن نكاون  ماا  عنسر))   يه وماد السالم(

 ناا   كقولاه  عذ  نوجاب  ماا  كا   وكا ا  املساتحق  غال  حاق  يف سابقًا  عته ما على

 كماا  علياه،  عشد ذل  إذ  يه، كان وإن ذل  حنو عو ععور نا عو  عبرص نا عو عج م

 .(9)العامل( واهلل واضمب، رو

  )الوجااه األو   ععنااه ثبااع يف الروانااا  )رمحااه اهلل( وقااا  الساايد اخلااوئي
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واألدعية وال نارا  جوام لعن املخالفني، ووجوب الارباءة مان م، وإكثاار الساّب     

 (1)ب(ألعن م من عر  البدع والرنا  اعي غيبت م   اعلي م، واّت ام م، والوقيعة  ي م  

و)ويف نيلة مان الرواناا   الناصاب لناا عرا  البياع شاّر مان الي اود والنصاار            

وعرون من الكلب، وععنه تعاىل مل خيلق خلقًا عجنل من الكلب، وعّن الناصاب لناا   

ر  البيع ألجنل منه. ومن البدن ي عّن جوام غيبت م عرون من األمور امل كورة، ع

 .(2)والضال ، والوقيعة ري ال يبة( ب  قد عر ع جوام الوقيعة يف عر  البدع

ن رناك العدند من الفق اء والكثل من املفكرنن واحلاداثونني  مويف املقاب    

 اان نر ضااون ماان ج السااباب ب ااك  مطلااق، واملعضاالة الاا  نساات دف البحاا       

خمتلفااة عو  ايف بااادا النظاار     ان ابنااا  والروانااا  تباادو     عمناق اات ا وحلاا ا رااي  

  كاا   رنااق باابعض ابنااا  والروانااا  لتاادعيم موقعااه،   متناقضااة لاا ل  نتمساا 

والبح  معقود لدراسة  قه ابنا  والروانا  املتطرقة ملوضاوعة الساباب وحتليا     

 السلة املنطونة على ذل .

والبحاا  نقاا   )  مااًا( ععمااق وع اا  لانااا  والروانااا ، علااى ضااوء   

الفتاو   تلا   ثاا   عمن عمعطيا  علم األصو  والفقه والتفسل،   و نوضامب ماثاًل   

عن اا مطّوقاة   عتقاع كلا ا ضامن الطائفاة الثاعنياة و      ،ومستندات ا من الروانا  ال رنفة

وجه الماع   ن البح  نستعرضعكما  والسادسة، بالطائفة األوىل والثالثة والرابعة

مبا ت  د باه الرواناا  بأعنفسا ا خروجاًا      ال ي توص  إليه املتلف بني خمتلف األدلة

 عية.عن وجوه المع الترب

استك اف املنظوماة الفق ياة والفكرناة املتكاملاة ألحكاام       فغاي االبحثاه: 
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     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

سباب ابخارنن يف ال ارنعة انساالمية، ورا ا راو ماا عقاد را ا البحا  ألجلاه،           

 ومن اهلل التو يق والسداد.

اوساتنباطي   اعلاى املان ج العلماي      اباألساا     انعتمد البح    منهجي االبحةث ا

 ارخيياة، وتلميحاا  سايكولوجية      أإشاارا  ت  اًا   عَرضا  اوالتحليلاي كماا نتضامن      

 سوسيولوجية.

ونناات ج ماان ج )علاام األصااو ( و) قااه احلاادن ( يف دراسااة األدلااة القرآعنيااة 

 والروائية.

ألعناه سا     ،يف املصاادر  ا  حسب طبيعتاه  ا  مل نتوسع البح  مصادراالبحث 

كاعناع مصاادره   نعتمد باألسا  على حتلي  عم ا  األدلة واوجت اد  ي ا، لا ل   

ري املصادر األساسية املعتمادة لاد  العلمااء وراي القارآن الكارنم وعن اج البالغاة         

 عصو  الكايف ووسائ  ال يعة، وعنظائررا.



  مشكلة البحث وغايته: الروايات والفتوى باجلواز)(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا



  األصل )ُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا (وحرمة السباب

 

 

 

 

 سباب الوحرمة ( ُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسنًا)األصل 

َخننْن م ماقننمَ  )قااا  اهلل العظاايم يف كتابااه الكاارنم   
َ
إِْْسائاننَ  ال   بَنني ِإَوذْ أ
ُْىب يِْن إِْحسم مً َوذِي الُْق َ َوبِملْواِِلَ ِِ   َواْْلَتمىم  َتْعُبُدوَن إاِلذ اّللذ َذنم َوالَْمسمكنِي َوقُولُوا لِل

نونَ  ُُ ْْ ُمْعُِ نْنُت
َ
ْْ َوأ ْْ إاِلذ قَلااًل ِمَُْك ُْت ْذ تََوْلذ اكةَ ُث الةَ َوآتُوا الزذ قاُموا الصذ

َ
 (1)( ُحْسَمً َوأ

ناْطمَن اكَن   َوقُْ  لِعِبمدي َيُقولُوا الذيت)و ْْ إِنذ الشذ ُُ ََ ُغ بَيْن اْطمَن َيْْنَ ْحَسُن إِنذ الشذ
َ
ِِهَ أ

ا ُمبيَمً  نْسمِن َعُدوًّ  .(2)(لِْْلِ

ن طوائف ابناا  والرواناا  حاو  موقاف ال ارنعة مان ساباب ابخارنن         إ

  نقو    عووراىل إ الفص يف ر ا  ا بمذن اهلل تعاىل ا وسنتطرق ،سبعة

ن األص  األولي العاام راو   عابنا  والروانا  الدالة على  الطائفة ااوىل: ا

حرمااة سااباب ووجوبااه، كمااا نسااتفاد من ااا باابعض الوجااوه  قااو  احلساانى للنااا  

 .ابخرنن

    وتد  على ذل  ابنا  والروانا  الكثلة

قاُمو)ومن ا  قوله تعاىل  
َ
ِِ ُحْسَمً َوأ َذم اكةَ َوقُولُوا لِل الةَ َوآتُوا الزذ  .( ...ا الصذ

ْْ إِنذ   َوقُْ  لِعِبمدي َيُقولُوا الذيت)ومن ا   ُُ ََ ُغ بَيْن ناْطمَن َينْْنَ ْحَسُن إِنذ الشذ
َ
ِِهَ أ

ا ُمبيَمً  نْسمِن َعُدوًّ اْطمَن اكَن لِْْلِ  .(الشذ
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     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

ِْمَمنوِ َوالَْموْعِ   اْدُع إىِل)ومن ا  قولاه تعااىل     ِْ ََوِ َسنياِ  َ بِِّنَ  بِم ََسن ِْ َظنوِ ا
ْْ بِملذيت ُُ ْ ُْ   وَجمدِل ْعلَن

َ
نَو أ ُُ نْن َسنيالِهِ َو َْ ن ذ  َُ ُْ بَِمنْن  ْعلَن

َ
َو أ ُُ ْحَسُن إِنذ َ بذَ  

َ
ِِهَ أ

َُْتدينَ   .(1)(بِملُْم

ِِ ُحْسَمً )  وقوله تعاىل َذم علاى   بنااءً  عمر ورو ظاارر يف الوجاوب   (َوقُولُوا لِل

مااا مااع القااو  بوجااود الضااد ع  امااا، ون القااو  احلساان والساايء ضاادان و ثالااع

 ن ابنة تفيد الرجحان.إالثال   قد نقا  

 لادلي    ن ظاررراا الوجاوبأل ملقاام األمار، والرجحاان لاو اساتفيد        إو يه  

 لااو كااان دلااياًل لّبيااًا اقتصاار  يااه علااى القاادر املتاايقن  يبقااى الباااقي علااى      ،خااارج 

عنااه مساان اوبتاادائي العااام  ن الكااالم لاايل عاان القااو  احل ععلااى  عو بناااًء العمااوم،

ن إراجمب، با  عان القاو  احلسان يف ماواطن النا اع والادا  واحتماا  النا اع، و         

ن غال الكاالم احلسان وإن مل    إو عناه واجاب  ممنصر ة حنوه،  عو ة إليه رابنا  عناض

نكن بالسيء و خيمد الن اع، وما كان منه حمرمًا  ممخاده واجب،  كياف لاو قيا     

  تأم . عر ًا، (2)ن عدمه مقدمة لهأب

وو  ن املراد من )حسنًا( يف كال جااعني علاة الكاالم املادناة والصاورنة     إوالظارر 

ماا ألن األصا  يف ال ارائع راو     إنضر توجياه اخلطااب يف صادر ابناة لابا إسارائي أل       

َوقُنْ  )ن ظاارر  عالعموم إو ما خرج عو لالستصحاب، كما عنقحناه يف األصاو ، كماا   
ْحَسننُ   لذنيتلِعِبمدي َيُقولُنوا ا

َ
ن إجيااب األمار باه لوجوباه و جملارد رجحاعناه       عراو   (ِِهَ أ

ْْ )ونتكده  واستحبابه ُُ ََ ْ ُغ بَي اْطمَن َيْْنَ  ن مفسدة ال ك عظيمة.  عإذ نفيد  (إِنذ الشذ
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ن، يف مواطن الن اع، مقدماة إعدادناة وساتمرار النا اع عو ل نادتاه، ولا ا نقاا         عدم القو  احلس (2)

باالقو  احلسان وراو قاادر علياه، با  ساكع عو اعن ا            عر ًا ملن سكع عان إصاال  ذا  الابني   

 ائه.بكالم عادي، نقا  له  اعن  سارمع يف استمرار الن اع عو سارمع يف إذك



  األصل )ُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا (وحرمة السباب

ْْ )قوله تعاىل و ُُ ََ ْ ُغ بَي عي نفساد بيان م وراو قرناب مان معناى الانخل         (َيْْنَ

عنااه نساات   موحنااوه. وركاا ا حااا  ال اايطان  الاا ي نعااا غاارم مااتخر الدابااة بعااود 

السباب وغله من مطلق ما ليل باألحسن لي ي ج عحد الطر ني ضاد ابخار باوك ة    

عو خنسٍة عو د عة  جائية حادة قونة نستثمر  ي اا ساباب را ا لا اك وباالعكل لياثل       

 .لتعّم ال حناء والب ضاء اجملتمع كله  يه قوته ال ضبية بأقصى طاقة  كنة

ِِ ُحْسنَمً )ن قوله تعااىل  إ ال الايقةا َذم إن دّ  علاى وجاوب القاو      (َوقُولُوا لِل

عنه و ند  على حرمة تركه وو ند  على حرمة القو  السيءأل إذ األمر ماحلسن،  

 تضي الن ي عن ضده العام عو اخلاص!بال يء و نق

ر املراد باوقتضاء اوساتل ام ولايل راو املادعى كاي ُننفاى، با  الظ او         إذايقال 

 اعر ًا، بدون شا     اعنه إذا قا  عكرم العلماء د  على وجوب إكرام م، ودّ   مالعريف  

 كما د  عر ًا على حرمة ترك انكرام. اورو الضد اخلاص  اعلى حرمة إراعنت م 

ِِ )  ن قولاه عمن الواضمب لك  عارف باللسان  نماملقام   ويف  َذنم َوقُولُوا لِل
ن إب، ظاارر يف حرماة القاو  السايء اام، با        عنه نفيد الوجوعمع تسليم  (ُحْسَمً 

 العرف جيد التفكي  بين ما غرنبًا.

ن العّلة يف إجياب القو  احلسن راي خما اة النا غ  اال ت ام  ابناة       إ الايقال 

 السّب؟موردًا نكون  يه الن غ حاصاًل بنفسه حتى بدون 

اْطمنَ )عوًو   إذايقال  غُ  إِنذ الشذ وقاد عوضاحنا يف   ، ح كماة ولايل بعّلاة    (َيْْنَ

عنااه األصاا ، باا  ومااع ال اا  و دااا  للتخصاايص باادعو  عاادم حتقااق  عاألصااو  

 احلكمة عو ما رو حمتم  العّلية.

عن ا علة، لكن )النا غ( حقيقاة ت اكيكية ذا  مراتاب، وو شا       عسّلمنا   ًثانيةاا

 ن القو  احلسن خيفِّف منه عو مينع منادته.عن يف السباب ن ند من شدة الع داء وع



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

  و نكون ك ل ؟لعله  ال الايق

َََ    اْدَفْع بِملذيت)ذل  عنادر ول ا قا  تعاىل   إذايقةال ا ي بَيْ ْحَسُن فَإَِذا اَّلذ
َ
ِِهَ أ

 ٌْ  ذُه َوِِلٌّ ََحا
َ
ََُه َعداَوةٌ َكأ مُم إاِلذ ُذو َحن ِّ   *َوَبيْ وا َومم يُلَقذ يَن َصََبُ مُم إاِلذ اَّلذ َومم يُلَقذ

ن )السااباب( ن نااد ماان درجااة عودرااا يف )امل ااركني( نتكااد ن ورععلااى  (1)(َعظننام  

 العداء دون ش .

ِِهَ   َيُقولُوا الذيت)نعا املتمنني و (َوقُْ  لِعِبمدي)وقد ذكر يف تفسل الصايف  )
ْحَسنُ 

َ
عي نقولوا للم ركني الكلمة ال  راي عحسان وو خيااطبورم مباا ن ايظ م       (أ

ُغ )ون ضب م  اْطمَن َيْْنَ ْْ إِنذ الشذ ُُ ََ ْ ن يج بين م امل راء وال ّر  لعا  املخاشانة ب ام     (بَي

ا ُمبيَنمً )تفضي إىل العناد وامدناد الفسااد   نْسنمِن َعنُدوًّ ناْطمَن اكَن لِْْلِ ظاارر  (إِنذ الشذ

 .(2)العداوة(

ن السباب  يه و ن ند الن غ، و نكون عن النادر احملَرم موعلى عيٍّ  لو سّلم  

 م موًو لانة.

ِِهَ   َيُقولُننوا الذننيت)و نوجااد عماار يف ابنااة الكرميااة إذ املوجااود  ي ااا   الايقةةال
ْحَسنُ 

َ
ن نقولاوا الا    أن نقاو  اام با   أبا  )صلى اهلل عليه وآله(، عنعم ع مر الرسو  (أ

 !ري عحسن

عناه لاو قاا  املاوىل قا       ع  مر بادون كاالم، ونوضاحه   عكال، ب  رو  إذايقةال ا

 نعام ليكرماوا عو  ق   معناهع احلرام كان ألوودي نكرموا ضيف م عو ن وروا البي

 متعلَّاق األمار  ن انكرام وال ناارة نكوعناان رماا    ععي  ن ن ورواعولي وروا عو نكرموا 

ْحَسننُ   َوقُْ  لِعِبمدي َيُقولُنوا الذنيت)بق   يكوعنان مأمورًا ب ما، ويف املقاام  
َ
عي  (ِِهَ أ
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  األصل )ُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا (وحرمة السباب

 ن مأمور به.ن قوام بال  ري عحسعال  ري عحسن  معناه  ليقولوا

عااراب )نقولااوا( جااواب شاارط حماا وف   )األ   دمااع البيااانولكاان قااا  يف

وإن كاان علاى   ورو غال عاريف    ،تقدنره ق  لعبادي قولوا ال  ري عحسن نقولوا(

عنه غال  ممست جن، واألوضمب ما ذكرعناه، وعلى عي   القاعدة النحونة لكنه غرنب

عاىل كما قا  لكان عصر  يف األمر مبا حنن بصدده إذ لو كان املقدر يف كالمه ت ضار 

  تدبر. ،بالقو  احلسن

 قاا  " حسان ع راي  الا   نقاو   لعبادي وق "    يف التبيان  )وقولهعنه قاإثم 

. عناه  عن اى  عماا  ونن اوا  به، اهلل مرع مبا نأمروا" لعبادي" ناحممد" ق " معناه  احلسن

     مثاا  مانقااا ، عحساان لاابعض بعضاا م نقاا  لعبااادي قاا  معناااه  احلساان وقااا 

ْْ )   قاا   تعاىل عخرب ثم. ل  اهلل ون فر اهلل رمح  ُُ ََ ُغ بَيْن اْطمَن َينْْنَ  يع (إِنذ الشذ

 .(1)والب ضاء( العداوة بين م ونلقي بين م نفسد

 ن التفسل األو  تفسل باملصداق وختصيصه به بال خمصصألعومن الواضمب 

 ل  ال اأن يف التفاسال  ، وكا  إذ األمر مبا عمر اهلل به رو من مصادنق القو  احلسان 

ْحَسننُ  ِِهَ   الذنيت َيُقولُنوا)ال  عنقل ا يف دمع البيان إذ قاا   )  
َ
 مان  خيتااروا   عي (أ

 ماررم   وقيا  . واملا ارب  املقااو ،  عحسان  راي  ال  املقالة وامل ارب، املقاو 

 عنادب  ماا  وكا   ال ا ادتني،  كلماة  وري الكلما ، عحسن ري ال  الكلمة نقولوا

 عناه،  اهلل عن ى عما ونن وا به، اهلل عمر مبا نأمروا معناه  وقي . األقوا  من إليه اهلل

  مثا   نقاا ،  ماا  عحسان  لابعض  بعضا م  نقا   اام  قا   معنااه   وقي . احلسن عن

 احلاق،  قولا    عاوا  إذا لعباادي  قا   معنااه   وقيا  . لا   اهلل ون فر اهلل، رمح 

 وقا . مسلم عبي عن عحسن، رو ما ونتبعوا عوىل، رو ما نقولوا امل ركني، وقو 
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ْ )  عنظله ِ ينَ  * ِعبمدِ  فَيَشِّ ََهُ  َفَاتذبُِعونَ  الَْقْوَل  يَْسَتِمُعونَ  اَّلذ ْحَس
َ
  .(2)( (1)(أ

وكل ا تفسل باملصداق  معن ا بأنيع ا من القو  بال  ري عحسان والتخصايص   

ناْطمَن َينْْنَغُ )  ببعض ا بال خمصص، ون  د للتعميم التعلي  الالحق ْْ  إِنذ الشذ ُُ ََ  (بَيْن

 ن ترك عي من امل كورا     د لكي نن غ ال يطان بين م.م 

ناا رساو  اهلل    ( قُن))  تقرناب القارآن   يف )قاد  ساره(  وقا  السيد الوالاد  

ج م الفع ، ألعنه يف جواب األمر، املقالة  (َيَقولُوا)ال نن نسمعون من   (لِعِبمدي)

ْحَسنُ   الذيت)والكلماة  
َ
قااو  والكلماا ، وراي يف اوعتقاادا      مان ساائر امل   (ِِهَ أ

،  اامن الكلمااة  ...كلمااة ال اا ادتني، ويف اوجتماعيااا  كلمااة انصااال  وركاا ا   

ْْ )توجب الفنت واوضاطراب   ُُ ََ ُغ بَيْن اْطمَن َيْْنَ عي نفساد ون اري بعضا م     (إِنذ الشذ

ناْطمَن اكنَ )ببعض، إذا صدر  مان م الكلماة السايلة     يف نيياع األوقاا     (إِنذ الشذ

ا ُمبيَننمً ) نْسننمِن َعننُدوًّ عي ظااارر العااداوة، وعّنااة عااداوة عكثاار ماان إ ساااد الاادعنيا  (لِْْلِ

 وابخرة.

وو بااد بعااد راا ه التوصااية وغلرااا، عن ختاارج ماان انعنسااان الكلمااة    ا   55

السيلة،  ليكن انعنسان عند اهلل بني اخلوف والرجاء، وو ن ك عنفساه،  ااهلل ععلام    

كاثلًا ماا و نعلام انعنساان مقادار الارم الا ي         به من غله، وحتاى مان عنفساه، إذ   

ْْ )اق  ه، بينما اهلل عامل ب ل ،  ُْ )عن ا الب ر  (َ بُُّك ْعلَ
َ
ْْ  أ ومبا عجرمتم مان   (بُِك

  إِنْ )ابثام 
ْ
ْْ  يََشأ وْ )وليسع إرادته اعتباطية، ب  تابعة ملاوامنن عادلاة    (يَََُْحُْك

َ
 إِنْ  أ

 
ْ
ْْ  يََشأ بُْك ِ  َْسلَْمكَ  َومم)املعاصي، وقلتم من الكلما  السيلة مبا عملتم من  (ُيَعنِّ

َ
 (أ

ْْ )نااا رسااو  اهلل   ُِ حتااى تكااون ععنااع املسااتو  عاان    (َوكنناالً )علااى الب اار   (َعلَنناْ

َوقُنْ  لِعِبنمدي َيُقولُنوا )جرائم م، ب  ععنع داع وراد،  علي  عن تقو  كماا عمرعناا   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .11ا  11ورة ال مر  س (1)

 .291ص 9البيان يف تفسل القرآن  ج دمع (2)



  لِلنَّاِس ُحْسنًا (وحرمة السباب األصل )ُقوُلوا

ْحَسنُ   الذيت
َ
حسااب م علاى رب ام، إن    وعلي م العم ،  من مل نعملوا، كاان   (ِِهَ أ

 .(1)شاء رحم وعفى، وإن شاء ع ب وعران(

ن اعنت اج من ج سباب ابخرنن لايل مصاداقًا لقولاه تعااىل      عومن الواضمب 

ِِ ُحْسَمً ) َذم ن عب  راو علاى النقايض مان ذلا ، وكا ل  مان الواضامب          (َوقُولُوا لِل

خمااالف ال ااخص السااّباب يف تعاملااه الاادعوي عو يف حدنثااه الاادلي مااع ابخاارنن  

ْْ   اْدُع إىِل)ألمره تعاىل الصرنمب باا  ُُ ْ ََوِ وَجنمدِل ََسن ِْ ِْمَموِ َوالَْموِْعَظوِ ا ِْ َسياِ  َ بَِِّ  بِم
ْحَسنُ   بِملذيت

َ
 .(ِِهَ أ

ْْ   اْدُع إىِل)  ن قولهعكما  ُُ ْ ََوِ وَجنمدِل ََسن ِْ ِْمَموِ َوالَْموِْعَظنوِ ا ِْ َسياِ  َ بَِِّ  بِم
ْحَسنُ   بِملذيت

َ
 عوامر وكل ا ظاررة يف الوجوب. (ِِهَ أ

ن األوليني عوسع دائرة من الثالثة إذ تفياد  عو رق ابنتني األوليني عن الثالثة 

وجوب قو  احلسن للنا   ي ام  تعاما  الارئيل ماع موظفياه يف كيفياة إصاداره        

األوامر اام عو حدنثاه مع ام وكا ل  كيفياة حادن  األب ماع ابناه وباالعكل عو          

لعكل والصدنق مع الصدنق سواء عكان ذل  يف حالة دعاوة  ال وج مع موجته وبا

مااا ابنااة الثالثااة  خاصااة بمطااار )الاادعوة( و)املوعظااة(      عووعااو وجاادا  عم و،  

ن عن املوعظة جياب  عن تكون باحلكمة وعن الدعوة إىل سبي  اهلل جيب عو)الدا ( و

ة   ي يف ما ابنة الثاعنيع، ون نكون بال  ري عحسنعن الد  جيب عتكون حسنة و

 .مظان حصو  الن اع،  تدبر

يسااا  بالعاااام يف ال اااب ة   (...اُْدعُ )ن التمسااا  بقولاااه تعااااىل   إ الايقةةةال 

املصداقية، ألعنه و نعلم كون )السباب( خاالف احلكماة وخاالف املوعظاة احلسانة      

 وخالف الدا  بال  ري عحسن؟
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .320ا  319ص 3جتقرنب القرآن   (1)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

لساباب(  عنه و نصدق باحلم  ال ائع الصاناعي علاى )ا  عو ش  يف  إذايقةال ا

عناه  ععناه )موعظاة حسانة(! كماا     عكماا و نصادق علياه     عنه جدا  بال  راي عحسان!  ع

مان الساالبة باعنتفااء املوضاوع      عناه إبا   ليل السباب )دعوة إىل سابي  اهلل باحلكماة(   

 عنه ليل دعوة عصاًل.م 

ن ابنة ظاررًا منصار ة عناهأل   مله،   اعنادرًا   اعنه لو  رض  و  احلكمة  إثم 

عن ام جيدوعناه   إ م عحد من ابنة )الدعوة باحلكمة عرب السباب( ب  عنه و نفععو تر  

 .!  تأم غرنبًا جدًا

ن عوعلى عي  لو ش  يف  و  )احلكمة( للسباب عحياعنًا،  ال ش  يف 

َسََوِ ) َ ِْ ِنملذيت)و (الَْموِْعَظوِ ا ْْ ب ُُ
ْ نُ   جنمدِل ْحسَن

َ
ن عطاف  عطااردة لاه، عي    (ِِهَ أ

َسََوِ وَ ) َ ِْ ْْ بِملذيتَوالَْموِْعَظوِ ا ُُ ْ ْحَسنُ   جمدِل
َ
ِْمَموِ )على  (ِِهَ أ ِْ موضمب للمراد  (بِم

ن ظارر )احلكمة( إمن ا عو صارف اا عن تورم إرادة السباب عنضًا، ب  عنقو  

  غل الساباب  الحاو ماثاًل ماا ذكاره دماع البحارنن يف ماادة احلكماة  )قولاه          

ِْمَموَ  يُْؤَت  َوَمنْ ) ِْ وِتَ  َفَقدْ  ا
ُ
ً  أ ً  َخْْيا  العلام  عي احلكماة  اهلل نعطاى  عي (1)(َكقْيا

 بكسار " احلكماة  نات   مان " وقرا. والفقه القرآن احلكمة  وقي  للعم  ونو ق

 الا ي  العلام   واحلكمة. تعظيم تنكل كثلًا وخلًا" احلكمة اهلل نتته من"و التاء

 سن  عحاط ما وري اللجام حكمة من مستعار القبيمب،  ع  عن اوعنسان نر ع

 .(2)اخلروج( مينع ا الدابة

 املفيادة،  الملاة  بالكلماة  عراد قيا  " احلكايم  ضالة احلكيمة الكلمة"وقا   )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .299سورة البقرة   (1)

 .553ص 1ع البحرنن  جدم (2)



  األصل )ُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا (وحرمة السباب

 اوخاتالف  عان  معاعني اا  مصاوعنة  والعقا ،  بالعلم مباعني ا عحكمع ال  وباحلكيمة

 .وكل ا  ا و ننطبق على السباب بوجه (1)والت ا ع(

  تأم . عوة،خاصة بالدعنعم قد نقا   ابنة عخص من املدعى ألعن ا 

 وَِعبمدُ )آنا  كثلة عخر  كقوله تعااىل   (2)األص  العام تد  عليهن ر ا إثم 
ُذَْحنِ  ينَ  ال  ِْض  ََعَ  َيْمُشونَ  اَّلذ

َ
ْو مً  اْْل ُْ  ِإَوذا َُ ُُ قاا    (3)(َسالممً  قملُوا اْْلمُِلُونَ  خمَطَب

ُذَْحنِ  وَِعبننمدُ ) )وقولااه  يف التبيااان )رمحااه اهلل( ال اايخ الطوسااي  عباااده نعااا (النن

يننَ ) رب ام  املعظماون  نعبدوعناه،  ال نن املخلصني،  ِْض  ََعَ  َيْمُشنونَ  اَّلذ
َ
ْو نمً  اْْل َُ) 

 و ،وعلمااً  حلمااً  معنااه   احلسان  وقاا   اا  داراد  قاو   يف اا  والوقار بالسكينة نعا

 عحااد علااى نتكااربون و بالتواضااع  عبااا  اباان وقااا . علااي م ج اا  وإن جي لااون

ُْ  ِإَوذا) ُُ  يع (َسالممً ) جوابه يف قالوا علي م، نثق  عو نكرروعنه مبا (ْْلمُِلُونا خمَطَب

 مان  باه  نسالمون  قاووً  قاالوا  إعن ام  معنااه   وقيا   اا  داراد  ذكاره  اا  القو  من سدادًا

 .القتا  بآنة منسوخ ر ا  قوم وقا . هلل املعصية

 يف احملاااورة حساان وننااايف بالقتااا  اوماار ون ذلاا ، علااى مااراأل ولاايل

 .(6)الع رة( حسنو اخلطاب

 اكماا يف الكاايف     ارواناا  لعبااد الارمحن باألوصاياء      ن تفسال بعاض ال  إثام  

لاو   )علاي م الساالم(  عن م عتفسل بأجلى املصادنق  ال ننايف كوعنه عصاًل عامًا، على 

  ساالمًا مان القاو   ماا بالا  بناا حنان؟ وبا ل  نظ ار حاا            كاعنوا نقولون للجار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .559ا  555ص 1ج دمع البحرنن  (1)

 الملة،  تدبر. ما مطلقًا عو يفع (2)

 .93سورة الفرقان   (3)

 .505ا  506ص 1تفسل القرآن  جالتبيان يف  (6)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 بعض التفسلا  اخلاصة السابقة.

ْْ  اكنَ  لََقندْ )  كما ند  على ر ا األص  العام قولاه تعااىل   ِ   َُسنولِ   يف لَُكن  اّللذ
ْسوَةٌ 

ُ
ُُْجوا اكنَ  لَِمنْ  َحَسََوٌ  أ َ  يَ َُ  َواْْلَوْمَ  اّللذ َُ  اْْلِخ َ  َوذََك ولقاد كاان األصا      (1)(َكقنْياً  اّللذ

 فَبِمنم)    عخار  رو كما صر  به تعاىل يف آنا )صلى اهلل عليه وآله(العام يف الرسو  
ِ  مِنَ   ََْحَو   ْْ  ِِلَْت  اّللذ ُُ َ م ُكََْت  َولَوْ  ل وا الَْقلْبِ  َغلاَ   َفظًّ ُْْف  َحْولَِ   مِنْ  اَلنَْفضُّ ْْ  فَم ُُ َْ َْ 

 ُْ ْْ  َواْستَْغفِ ُُ َ ْْ  ل ُُ ْمُِ  يِف  وَُموِْ 
َ
ْ  َعزَْمَت  فَإِذا اْْل ِ  ََعَ  َفتََوّكذ  َْسلَْمكَ  مم)و (2)(اّللذ

َ
 وً  ََْحَن إاِلذ  أ

حتلاى مبنت اى الرمحاة  لام      )صالى اهلل علياه وآلاه(   عنه موحتى يف احلروب   (3)(لِلْعملَمنيَ 

عناه مناع التمثيا     عكل ا د اعياة، كماا    )صلى اهلل عليه وآله(نبتدع بقتا  ب  كاعنع حروبه 

بالقتلى وتعام  مع األسر  مبنت ى العطاف واللطاف والرمحاة ومل نناتقم مان )رناد(       

عناه مل نعاقب اا عدعناى    عوحتاى   )رضاوان اهلل علي ماا(   د ال ا داء ومحا ة  ال  مثلاع بعماه ساي   

 )رمحاه اهلل(  عقوبة وو اعنتقم مان )وح اي( وعلاف و وو، وقاد  ّصا  السايد الوالاد       

)صاالى اهلل عليااه سااوة بااه ذلاا  يف كتاااب )وألو  ماارة يف تااارنخ العااامل( وغااله،  األ

لاى مصااعب ال ااد، قاا      حتى يف حا  احلرب تعا ذلا  إضاا ة إىل الصارب ع    وآله(

 نإ  اام  نقاو   للمكلفاني،  تعااىل  اهلل من خطاب )ر ا  )رمحه اهلل( ال يخ الطوسي

 مااا نييااع يف حساان، اقتااداء   عي" حساانة اسااوة اهلل رسااو  يف" املكلفااني معاشاار لكاام

 ال اااد علااى احلاا  باا ل  واملااراد ،حساانًا ذلاا  كااان مثلااه  علااتم متااى ونفعلااه نقولااه

)صالى   الاني  نم ا  املصاائب،  مان  ننااام  ماا  يف ام والتسلية به،حرو يف عليه والصرب

)رضاوان اهلل   محا ة       عمه وقت  حدع نوم يف رباعيته وكسر  رعسه شج اهلل عليه وآله(

 نع علاى  ناد   وذلا  . احلسنة سوةاأل من ذل  نييع على الصرب يف به  التأسي ألعليه(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .21ة األح اب  سور (1)

 .159سورة آ  عمران   (2)

 .101سورة األعنبياء   (3)



  الفوائد من تأسيس أصل حرمة السباب بشكل عام

 علاى  الادلي   قاام  ماا  إو جاائ   حسان  ه()صلى اهلل عليه وآل الني  عا ع جبميع اوقتداء

. آخاار باادلي  ذلاا  نعلاام ع عالااه وإ ااا يف بااه اوقتااداء وجااوب علااى نااد  وو خال ااه،

 وراي  إعنسان يف تكون  اوسوة به، نقو  ما يف غله ب ا نقتدي لصاحب ا حا   اوسوة

 توقااع  الرجاااء" اهلل نرجااو كااان ملاان" حساان  فعلااه باحلساان تأسااى  ماان ل االه، اسااوة

 طمااع ومتااى ماا ،واأل الطمااع الرجاااء ومثاا  قبلااه ماان اخلاال توقااع اهلل  رجاااء ل،اخلاا

 .له راجيًا  يكون اهلل، قب  من اخلل يف عنسانان

 ب اا  ونادعوه  صافاته،  جبمياع  تعااىل  نا كره  معنااه " كاثلاً  اهلل وذكار "  وقوله

 .(1)ج ته( من الثواب ب ل   يستحق

عو  ماع ابخار عو احلاوار معاه    اش والنقرو األص  العام يف احلدن      ا إذًا

 .يف مطلق التعام  معه

 الفوائد من تأسيس أصل حرمة السباب بشكل عام

قااد نتساااء  عاان الفائاادة ماان تأساايل راا ا األصاا  مادامااع مااوارد      ىللكةة ا

  املعرو اة حماددة، كماا يف الرواناة     اوري الطائفاة الثاعنياة مان الرواناا        ااوستثناء  

رَّْنب  َواْلب َدِع م ْن َبْعد ي َ َأْظِ ُروا اْلَبَراَءَة م ْنُ ْم َوَعْكث ُروا م اْن َساب ِ ْم   ِإَذا َرَعْنُتْم َعْرَ  ال))

َواْلَقْوَ    يِ ْم َواْلَوق يَعَة َوَبار ُتوُرْم َكْيَلا َنْطَمُعوا   اي اْلَفَسااد    اي اْلِمْساَلاِم َوَنْحاَ َرُرُم      

، َنْكُتب  اللَّاُه َلك اْم ب اَ ل َ  اْلَحَساَنا   َوَنْرَ اْع َلك اْم ب اه         النَّاُ  َوَلا َنَتَعلَُّموا م ْن ب َدع ِ ْم

 .(2)((الدََّرَجا     ي اْلآخ َرة 

 تأسيل ر ا األص  متعددة  منن الثمرا  إ ىلاجلواب 

 نكااون راا ا األصاا  رااو املرجااع لااد  ال اا  يف ال ااب ا  املصااداقية   ًفةةلىلال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .321ص 1يف تفسل القرآن  جالتبيان  (1)

 .215ص 2ج  ايفالك (2)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 .للخاص، حسب امل  ور املنصور

مف اوم موضاوع   اا   ال ب ة املف ومياة رو املرجع لد  ال   يف  نكون  ًىلثانيةاا

عناه و سارانة   م  ،، وذلا  كلماا كاان املخص اص منفصاالً     وضايقاً  ساعةً ا   صاملخص ا 

 .على امل  ور املنصور (1)حينلٍ 

ن مندًا ر  رو مان عرا  الرناب والبادع عو و،  اال جياوم       ع مثاًل لو ش  يف 

ن الروانااا  ألعنااه نكااون ماان التمساا  بالعااام يف ساابه اسااتنادًا إىل الطائفااة الثاعنيااة ماا

 ب  نرجع إىل األص  العام ورو احلرمة. ،ال ب ة املصداقية

ولو ش  يف حدود ساعة معناى )البدعاة( عو معناى )الرناب(  القادر املتايقن        

وراو احلرماة،   )املساتثنى مناه(   علاى حكام العاام     داخ  يف املستثنى وماا عاداه بااق    

طلقااًا مبتاادع؟ وذلاا  ماابا علااى حاادود الضااروري ر الضااروري م مااثاًل راا  منك اا

، ويف كا اة ماوارد ال ا  األصا      ومد  سعته عو ضيقه وك ل  حا  الرنب عنضًا

 العدم، ورو عص  عام جيري يف العقوبا  ال رعية إذ )احلدود تدرع بال ب ا (.

 (ِإالَّ الَّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم)املناقشة: االستثناء يف قوله: 

 ادتاا وجاوب القاو  باال      عن إن ابناتني الكارميتني و  أبا   ولكن قد نع ض

ري عحسان مطلقاًا ووجاوب الادا  باال  راي عحسان مطلقاًا، ولكان توجاد آناة            

ِِ إاِلذ بِنملذيت)عخر  تفيد تقييد ابنتني  قد قاا  تعااىل     َُْ  الِْمتنم ِِهَ   َوال ُُتمدِلُوا أَ
 ْْ ُُ يَن َظلَُموا ِمَْ ْحَسُن إاِلذ اَّلذ

َ
َنم  * أ ُُ ْْ ِإَول  ْزَِل إَِْلُْكن

ُ
 ْزَِل إَِْلَْم َوأ

ُ
ي أ َذم بِمَّلذ َوقُولُوا آَم

ْْ واِحٌد َوََنْنُن َهُ ُمْسنلُِمونَ  ُك ُُ ُْنَ  ) مفااد را ه ابناة عماران       (ِإَول
َ
َوال ُُتنمدِلُوا أ

ِِ إاِلذ بِملذيت ْحَسنُ   الِْمتم
َ
ْْ )و (ِِهَ أ ُُ يَن َظلَُموا ِمَْ اورم باال  راي   عي  جاد (إاِلذ اَّلذ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 العام.ا  مف وم املخص ص إىل و نسري إني (1)



األجو

 بة

 

 عسوع.

 األجوبة

 ولكن ر ا الكالم غل تام لوجوه 

 (ًإال الذين ظلموا فال جتادلوهم أصال)احملتمل 

 ن احملتم  يف املراد من ابنة الكرمية وج ان  إ اوىلل الوجها

ْْ )ن نكون املاراد  ع  ًأىلال ُُ يَن َظلَُموا ِمَْ ساوع،  ع جاادلورم باال  راي     (إاِلذ اَّلذ

  ي ننفع الطرف ابخر.ور ا رو ال

ْْ )ن املراد إ  ًثانيا ُُ يَن َظلَُموا ِمَْ  ال جتادلورم عصاًل و باألحسن وو  (إاِلذ اَّلذ

رملورم يامًا وو تدخلوا يف حوار مع م عصااًل ألعن ام معاعنادون و    ععي  ،باألسوع

 جيدي مع م احلوار عبدًا.

واحدة بقي الضادان  ثنتني  مذا عنفيع إن األضداد ثالثة وليسع إىلتوضةيحه اا

 ابخران حمتملني، واألضداد الثالثة ري  

ْْ ) ا1 ُُ يَن َظلَُموا ِمَْ   ال جتادلورم عصاًل و باألحسن وو باألسوع. (إاِلذ اَّلذ

ْْ ) ا2 ُُ يَن َظلَُموا ِمَْ   جادلورم بال  ري عسوع. (إاِلذ اَّلذ

ْْ )ا 3 ُُ يَن َظلَُموا ِمَْ واوستثناء صرنمب  ،ي عحسن جادلورم بال  ر (إاِلذ اَّلذ

 يف عنفي األخل  يبقى األوون حمتملني.

 ؟اوستثناء من انثبا  عنفي، ومن النفي إثبا  الايقال 

خصوصاية  لكنه يف القضانا البسيطة دون املركباة، و ذل  وإن صمب  إذايقال 

ْْ )  ن ما َسَبق قولهإابنة  ُُ يَن َظلَُموا ِمَْ َوال )إذ رو  مركب من إجياب وعنفي (إاِلذ اَّلذ



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

ِِ إاِلذ بِنملذيت َُْ  الِْمتم ْحَسننُ   ُُتمدِلُوا أَ
َ
 (2)إجيااب وماا قبلاه    (1) ال اطر األخال   (ِِهَ أ

 عنفي،  تدبر.

 (فجادلوهم ال باليت هي أحسناملراد ) أو

عناه )جاادلوا الا نن    عسّلمنا لكن ابنة تفيد على  رض التنا    الثاين االوجها

بال  ري عساوع( إذ األو  راو    رموليل )جادلوظلموا من م و بال  ري عحسن( 

وذل  ألعنه نقع يف مقابا  )و جتاادلوا(     ،املعكو  الدقيق للمستثنى منه و الثاعني

)جادلوا( ونقع يف مقابا  )إو باال  راي عحسان(  )إو باال  ليساع بأحسان( و        

ى عي مان الضاد، وعلا    (3)ن )النقايض( راو اأَلْوىل باملقابلاة   م)إو ال  ري عساوع(  ا  

ن كلي ماا حمتما   تكاون ابناة دملاة املاراد )را   و جتاادلورم عصااًل و          متقدنر  

باألحسن وو باألسوع، عو  جادلورم بال  ري عسوع( وحيا  تارّدد عمار اخلااص     

وذلا    ألمطلقااً وعني  بقينا على حكم العام ورو حرمة جداام بال  ري عسوع 

ن القادر املتايقن مان اخلاارج عان      إ، عي ألعنه من األق  واألكثر  ا خيرج عان العاام  

)و جتادلورم و باألحسن وو باألسوع(  يبقى األكثر و)جاادام باال      العام رو

عن ماا  ممتعارضاني    بكوعن ماا ماا علاى القاو     عري عحسن( علاى القاعادة العاماة، و   

ص  العام، عو نقا  رما مان الادوران باني احلجاة والالحجاة      نتساقطان ونرجع لأل

 تدبر. تأم  و ،العام عنضًاواملرجع 

 العتدائهم ًاّو املراد: فقاتلوهم ردأ

يَن َظلَُمنوا )ن املراد من عما ذكره بعض األ اض   من الوجةهاالثالةث ااا إاِلذ اَّلذ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 )إو بال (. (1)

 .َوو ُتجاد ل وا() (2)

 وقوعه مقاباًل. (3)



ٌم(( َداُل بَِغْْيِ الَّتِي ِهَي َأْحَسُن، ُُمَرَّ   وقوله )عليه السالم(: ))َواجْلِ

 ْْ ُُ عي ال نن ظلموكم بمشا اررم احلارب علايكم ومحلا م السايف ضادكم،        (ِمَْ

 ورّدبا  جتاب حمااربت م     باألساوع(  )و باألحسن وو  توء و دا  للجدا  مع م 

من حي   ا  ن عر  الكتابعن اوستثناء منفص ، والقرننة عاعتدائ م، وذل  نعا 

ْكَ  إِنذ )  كل م م ركون َظَلمة لقوله تعاىل ا   ال رك ِ ٌْ  الشِّ ٌْ  لَُظلْ  اال معناى    (1)(َعظا

ِِ إاِلذ بِملذيت)  لالستثناء من م باالقو   َُْ  الِْمتم ينَن ِِهَ   َوال ُُتمدِلُوا أَ ْحَسنُن إاِلذ اَّلذ
َ
 أ

 ْْ ُُ  املراد ظلام خااص راو ظلم ام إنااكم      ا  إذ كل م َظَلَمة ب ا ا املعناى،   (َظلَُموا ِمَْ

  تدبر. ،سمل م السال  ضدكم  امحلوا السال  ضدرم
 

 ((ِبَغْيِر الَِّتي ِهَي َأْحَسُن، ُمَحرٌَّمَواْلِجَداُل )) :)عليه السالم(وقوله 

ن املااراد عنفااي جااوام الاادا   عوانااا  صاارحية يف الرن بعااض إ  الوجةةهاالااعةة 

ماا الظااملون   عباألحسان كقاعادة عاماة، و   ن ابنة الكرمياة تفياد  جااد      إوباألسوع 

 ،ا  كما راو مادعى الطارف ابخار    ا عنه جادام باألسوع  عمن م  اترك الدا  وليل 

، )علياه الساالم(    قد عنقا  يف تفسال الربراان عان  اْلِمَمااُم َعباي ُمَحمَّاٍد اْلَعْساَكِريُّ        

، َوَقاْد ُذك اَر ع ْناَدُه اْلج اَداُ    اي الاد نِن، َوَعنَّ       )علياه الساالم(  َقااَ  الصَّااد ُق   ))َقاَ   

َقْد عَنَ ْوا َعْناُه، َ َقااَ     )علي م السالم(َواْلَأئ مََّة       )صلى اهلل عليه وآله(َرُسوَ  اللَّه  

ُه ُمْطَلقًا، َلك نَُّه عُنِ َي َعِن اْلج َداِ  ب َ ْياِر الَّت اي ر اَي      َلْم ُنْنَه َعْن)عليه السالم(الصَّاد ُق 

ِِ إاِلّٰ بِملذيِت ِِهَ )َعْحَسُن، َعَما َتْسَمُعوَن اللََّه َع َّ َوَج َّ َنق اوُ     َُْ  الِْمتٰم َوالٰ ُُتٰمدِلُوا أَ
ْحَسنُ 

َ
ِ )، َوَقْول ُه َتَعاَلى  (أ ِْ ْْ اُْدُع إىِٰل َسيِاِ  َ بَِِّ  بِم ُُ ْ ََوِ وَٰجمدِل ََس ِْ ْمَموِ َوالَْموِْعَظوِ ا

ْحَسنُ 
َ
؟ َ اْلج َداُ  ب الَّت ي ر َي َعْحَسُن َقْد َقَرعَناُه اْلُعَلَمااُء ب الاد نِن، َواْلج اَداُ      (بِملذيِت ِِهَ أ

 الحو عموم  .(2)((ب َ ْيِر الَّت ي ر َي َعْحَسُن ُمَحرَّمه، َحرََّمُه اللَُّه َتَعاَلى َعَلى ش يَعت َنا...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .13ن  سورة لقما (1)

 .323ص 6ج  الربران يف تفسل القرآن (2)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 ((َواْلج َداُ  ب َ ْيِر الَّت ي ر َي َعْحَسُن ُمَحارَّمه، َحرََّماُه اللَّاُه َتَعااَلى َعَلاى ش ايَعت َنا      ))قوله  

وإ ا الاائ  الادا  باألحسان ماع      (1)يف حرمته مطلقًا ا  إن مل نكن عنصًاا ظارر    و 

ْلج اَداُ  ب َ ْياِر الَّت اي ر اَي     َوا))  عنه منادرج يف عماوم  مما الظامل  عغل الظامل من م، و

 .((َعْحَسُن ُمَحرَّمه، َحرََّمُه اللَُّه َتَعاَلى َعَلى ش يَعت َنا

َوَكْياَف ُنَحار ُم اللَّاُه اْلج اَداَ  ُجْمَلاًة، َوُراَو       ))  )عليه السالم(ثم قا  انمام 

 )َنق وُ   
َ
وداً أ ُُ َذَو إاِلّٰ َمْن اٰكَن  تِلْنَ  )َوَقااَ  َتَعااَلى     (ْو  َٰصم  ٰ َوقٰملُوا لَْن يَْدُخَ  اْْلَ

ْْ ٰصنمدِ نِيَ  ْْ إِْن ُكَْنُت ُٰنم َُك ُْ ُٰنمتُوا بُ ْْ قُْ   ُُ ٰممنِاُّ
َ
؟ َ َجَعاَ  اللَّاُه َعَلاَم الص اْدِق     (2)(أ

  .((َواْلِممَياِن ب اْلُبْرَراِن، َوَرْ  َنك وُن اْلُبْرَراُن ِإوَّ   ي اْلج َداِ  ب الَّت ي ر َي َعْحَسُن؟

ق يَ   َناا ْباَن َرُساوِ  اللَّاه ، َ َماا اْلج اَداُ  ب االَّت ي ر اَي َعْحَساُن، َوالَّت اي َلْيَساْع            َ 

 ب َأْحَسَن؟  

َعمَّا اْلج َداُ  ب َ ْيِر الَّت ي ر َي َعْحَساُن، ب اَأْن ُتَجااد َ  ُماْبط اًل،     ))  )عليه السالم( َقاَ 

، َعْو َتْجَحاَد  (3)جٍَّة َقْد عنَصَبَ ا اللَُّه، َوَلك ْن َتْجَحُد َقْوَلاهُ  ُيوِرَد َعَلْيَ  َباط اًل، َ اَل َتُردَُّه ب ُح

ُنِرنُد َذل َ  اْلُمْبط ُ  َعْن ُنع نَي ب ه  َباط َلاُه، َ َتْجَحاَد َذل اَ  اْلَحاقَّ َمَخاَ اَة َعْن َنك اوَن َلاُه         (6)َحّقًا

َلاُص م ْناُه، َ اَ ل َ  َحاَرامه َعَلاى ش ايَعت َنا َعْن       َعَلْيَ    يه  ُحجٌَّة، ل َأعنََّ  َو َتْدِري َكْياَف اْلَمخْ 

َنص ُلوا   ْتَنًة َعَلى ُضَعَفاء  ِإْخَواعن ِ ْم، َوَعَلى اْلُمْبط ل نَي  َعمَّا اْلُمْبط ل اوَن َ َيْجَعل اوَن َضاْعَف    

َعَلاى َباط ل اه ، َوَعمَّاا     الضَّع يف  م ْنك ْم ِإَذا َتَعاَطى ُمَجاَدَلَتُه، َوَضْعَف َما   ي َند ه ، ُحجًَّة َلاهُ 

 الضَُّعَفاُء م ْنك ْم َ ُتَ مُّ ق ل وُبُ ْم ل َما َنَرْوَن م ْن َضْعف  اْلُمح ق    ي َند  اْلُمْبط ِ .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ن الدا  باألسوع ومن الدا  و باألحسن باملعنى األخص.األعم م (1)

 .111سورة البقرة   (2)

 سن، باملعنى األخص.جدا  ب ل األح ور ا (3)

  ا جدا  باألسوع.ور (6)



ٌم(( َداُل بَِغْْيِ الَّتِي ِهَي َأْحَسُن، ُُمَرَّ   وقوله )عليه السالم(: ))َواجْلِ

َوَعمَّا اْلج َداُ  ب الَّت ي ر َي َعْحَسُن، َ ُ َو َما َعَمَر اللَُّه َتَعاَلى ب اه  عنب يَّاُه َعْن ُنَجااد َ  ب اه      

َِ )َد اْلَبْعَ  َبْعَد اْلَمْو  ، َوِإْحَياَءُه َلُه، َ َقاَ  اللَُّه َتَعااَلى َحاك ياًا َعْناُه     َمْن َجَح َوََضَ
 ٌْ ؟ َ َقااَ  اللَّاُه   اي الارَّد  َعَلْياه        (َِلٰم َمَقاًل َونَِِسَ َخلَْقُه قٰمَل َمْن يُْْحِ الْعِٰظمَم َوِِهَ َ ِما

ِ )َنا ُمَحمَُّد  (قُ ْ ) م اَّلذ َُ ٌْ ُُيْاِا ِ َخلْ   َعلِا
َو بُِك ِّ ُُ ُذ   َو َل َم وذ

َ
ُٰم أ

َ
نَْشأ

َ
ِي َجَعَ   * ي أ اََّلذ

ْْ ِمَُْه تُوقُِدونَ  نُْت
َ
ْخََضِ  ٰم اً فَإِذٰا أ

َ
َجُِ اْْل ْْ ِمَن الشذ  ِإَلى آخ ِر السُّوَرة . (لَُك

َكْيَف َنُجاوُم َعْن َنْبَعاَ  اللَّاُه     َ َأَراَد اللَُّه م ْن عنب ي ه  َعْن ُنَجاد َ  اْلُمْبط ُ  الَّ  ي َقاَ  

ُذ   )َر  ه  اْلع َظاَم َور َي َرم يمه؟ َ َقاَ  اللَُّه َتَعاَلى   َل َمن وذ
َ
ُٰم أ

َ
نَْشنأ

َ
ِي أ نم اَّلذ َُ ، (قُْ  ُُيْاِا

َعُب ع ْناَدك ْم  َعَ َيْعج ُ  َمِن اْبَتَدَعُه َو م ْن َشْيٍء َعْن ُنع يَدُه َبْعَد َعْن َنْبَلاى؟ َباْ  اْبت اَداُؤُه َعْصا    

 م ْن ِإَعاَدت ه .

ْخََضِ  ٰنم اً )ُثمَّ َقااَ    
َ
َجُِ اْْل ْْ مَِن الشذ ِي َجَعَ  لَُك ، َعْي ِإَذا َكااَن َقاْد َعْكَماَن    (اََّلذ

النَّاَر اْلَحارََّة   ي ال ََّجِر اْلَأْخَضِر الرَّْطب ، َنْسَتْخِرُجَ ا، َ َعرََّ ك ْم َععنَُّه َعَلاى ِإَعااَدة  َماا    

ْن َخْلُنَ  )َنْبَلى َعْقَدُر، ُثمَّ َقاَ   
َ
 َْض بِٰقنمدِ   ََعٰ أ

َ
ٰممٰواِت َواْْل ِي َخلََ  السذ َولَيَْس اَّلذ

َ
أ

 ُْ َو اْْلَالُّٰ  الَْعلِا ُُ ْْ بىَٰل َو ُُ ، َعْي ِإَذا َكااَن َخْلاُق السَّاَماَوا   َواْلاَأْرِض َعْعَظاَم      (1)(ِمقْلَ

َقْدِرك ْم َعْن َتْقد ُروا َعَلْيه  م ْن ِإَعاَدة  اْلَبال ي، َ َكْيَف َجوَّْمُتْم م اَن  َوَعْبَعَد   ي َعْوَرام ك ْم َو

اللَّه  َخْلَق َراَ ا اْلَأْعَجاب  ع ْناَدك ْم َواْلَأْصاَعب  َلاَدْنك ْم، َوَلاْم ُتَجاو ُموا َماا ُراَو َعْساَ ُ            

  َ َ اَ ا اْلج اَداُ  ب االَّت ي ر اَي     الساالم(  )عليهع ْنَدك ْم م ْن ِإَعاَدة  اْلَبال ي؟ َ َقاَ  الصَّاد ُق 

، َوِإَماَلَة ُشَبِ ِ ْم، َوَعمَّا اْلج َداُ  ب َ ْيِر الَّت ي (2)َعْحَسُن، ل َأنَّ   يه  اعْنق َطاَع ُعَر  اْلَكا  ِرنَن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .11سورة نل   (1)

  ا ه  ائادة    ((ل اَأنَّ   ياه  اعْنق َطااَع ُعاَر  اْلَكاا  ِرنَن، َوِإَماَلاَة ُشاَبِ ِ مْ       ))  )عليه الساالم( له وحو قو (2)

 الدا  بال  ري عحسن، و سب م وشتم م!



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

ط اِ  َماْن ُتَجاد ل اُه،    َو ُنْمك ُنَ  َعْن ُتَفر َق َبْيَنُه َوَباْيَن َبا  (1)ر َي َعْحَسُن، َ َأْن َتْجَحَد َحّقًا

َوِإعنََّما َتْدَ ُعُه َعْن َباط ل ه  ب َأْن َتْجَحَد اْلَحقَّ، َ َ اَ ا ُراَو اْلُمَحارَُّم، ل َأعنَّاَ  م ْثل اُه، َجَحاَد       

 .(2)((ُرَو َحّقًا، َوَجَحْدَ  َععْنَع َحّقًا آَخَر

واوسااتدو  بالروانااة ماابا علااى )حجيااة مراسااي  الثقااا  املعتماادة( كمااا    

ناه يف ذلاا  الكتاااب  راجااع، عو ماابا علااى مطابقت ااا للقاعاادة عو اعتضااادرا  صال 

 بسائر األدلة، وإو  تكون متندًا حينلٍ .

 احتماون كالرما دلي  لنا على الطرف ابخر ىلههناا

َعمَّا اْلج َداُ  ب َ ْياِر الَّت اي ر اَي    ))  )عليه السالم(ن قوله أعنه قد نقا   بإاوىلل ا

ُتَجاد َ  ُمْبط اًل،  ُيوِرَد َعَلْيَ  َباط اًل، َ اَل َتُردَُّه ب ُحجٍَّة َقْد عَنَصاَبَ ا اللَّاُه،    َعْحَسُن، ب َأْن

َوَلك ْن َتْجَحُد َقْوَلُه، َعْو َتْجَحَد َحّقًا ُنِرنُد َذل َ  اْلُمْبط ُ  َعْن ُنع انَي ب اه  َباط َلاُه، َ َتْجَحاَد     

ُه َعَلْيَ    يه  ُحجَّاٌة، ل َأعنَّاَ  َو َتاْدِري َكْياَف اْلَمْخَلاُص      َذل َ  اْلَحقَّ َمَخاَ َة َعْن َنك وَن َل

احملارم راو مطلاق    ن إ، وراو تفسال باملصاداق    ((م ْنُه، َ َ ل َ  َحَرامه َعَلى ش يَعت َنا... 

عناه حتدناد عو تفسال    عالدا  ب ل األحسن، حتى مع ال نن ظلموا، ولالن شا  يف   

َواْلج َداُ  ب َ ْيِر الَّت ي ر اَي َعْحَساُن   ))ضمب قب  ذل  باملصداق  املرجع عموم قوله الوا

 .((ُمَحرَّمه، َحرََّمُه اللَُّه َتَعاَلى َعَلى ش يَعت َنا

عناه  إععنفاى لقاو  الطارف ابخار إذ     ، ورا ا  عنه عراد احلصرأن نقا   بإ الثاين 

ا عن ا ععلاى   بنااءً  ان الرواناة ظاارره    عنرناد إثباا  جاوام الساباب ب ا ا اوساتثناء ماع        

يف الاادا  بالربرااان والاادا  بالباطاا    انااة مااا تااد  عليااه جااوام الاادا   احماادّدة   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

كاون عنفال ال ااق الثااعني املاضاي )عو جتحاد حقااًا      ن نعن نكاون را ا شاقًا ثالثااًا، وحيتما      عما   حيت (1)

 نرند...(.

 .326ا  323ص 6ج  ران يف تفسل القرآنالرب (2)



  االستدالل بأصالة احلظر، عىل حرمة سب اآلخرين

 بالباط  مع الظامل من م و سّبه!  تدبر جيدًا نا من رعاك اهلل.

 حرمة سب اآلخرين ىاالستدالل بأصالة احلظر، عل

عنه قد نستد  على حرماة الساباب كأصا  عولاي عاام، بأصاالة احلظارأل        إثم 

حااد  الوجااوه ابتيااة والاا   ّصاالنارا يف مباحاا  األصااو ،   إإىل وذلاا  اسااتنادًا 

 وعن كر ر نا عناونن بعض ا 

ن النااا   لوكااون ب راشاار وجااودرم هلل محااق اململوكيااة ال اتيااة،  اا اوىلل 

 ع  عو قاو  إو بعاد وصاو  إذن مان     عي و جيوم له  عنهعتعاىل واألص  يف اململوك 

بْداً َمْملُواكً ال َيْقِدُ  )مووه   .(1)(ء   َشْ   ََع َْ

ن التصارف يف  لكاة ال ال بادون وصاو  إذن  مناه       م ا  ،حق اململكاة  الثاين 

ن تتحاارك ر نااا عورضااى غاال جااائ ، وكمااا و جيااوم لاا  إذا كنااع يف بيااع غاالك  

ن جتلل رنا ورنال  إو بمذن منه ك ل  يف  لكاة البااري جا  وعاال     عورنال  عو 

 و جيوم عي قو  عو  ع  إو بمذعنه.

ن عظايم حاق ماوىل املاوالي عليناا نقتضاي منج ناة        محق الطاعة،  ا الةث ااالث

اوحتما  يف ال ب ة التحرميية ب  وال ب ة الوجوبية عنضًا،  كا  ماا حيتما  حرمتاه     

 ن عنفل احتماله منج   موجب وستحقاق العقاب باملخالفة.م 

عان األصا  و عان اوساتثناء، عنعام لاو احتما          اكما ذكرعناا    اوالكالم كله  

جوب عمر )لكوعنه مان اوساتثناء( عو حرمتاه )لكوعناه مان املساتثنى مناه( كاان مان          و

ن كااان داخاااًل يف األصاا  وُشااّ  يف خروجااه كااان  مدوران األماار بااني احملاا ورنن  اا 

تساقطا ورجع لألصا  الفوقااعني    ا رضًا   ااألص  عدم اخلروج، وإن تعارضا بدوًا  

 ورو حق اململوكية ال اتي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .15ح   سورة الن (1)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

ِِ ُحْسَمً )  ن خمصصاإ لك االتحقية: ا َذم وعنظاائره، حيا  كاعناع     (َوقُولُوا لِل

منفصلة،  يكون املرجع عموم العاام إذ تكاون انرادة اوساتعمالية منعقادة حينلاٍ       

وتكون مرآة لإلرادة الدناة،  كلماا شا  يف ساعة املخص اص كاان املرجاع عماوم         

  تأم  وتدبر. ،العام

لكاا  النقاااط السااابقة ن عكمااا أل ولااه تفصااي  ،اوسااتحقاق الاا اتيالااعةة  ا

 .(1)ذكرعناه يف تل  املباح   راجع ًا ورّدًاوعخ  والالحقة تفصياًل

ن السباب إن اء عنوعًا، عال ل، ومن الواضمب  (إن اء)عصالة حرمة  اخلامس 

 وند  على ر ا األص  الكثل من األدلة النقلية عنضًا.

 فائدة األصل األولي مع وجود الدليل النقلي

ا  لألصاا  األولااي مااع وجااود األصاا  العملااي النقلااي ورااو و داا الايقةال ا

 !)ر ع ما و نعلمون(

عنه عنا ع على مبنى من نر  ترجمب الدلي  لد  تعارضاه ماع   إعوًو   إذايقةال ا

عان املرجحاا     وذلا  بنااًء علاى التعادي    مبطابقتاه لألصا ،    اومناه املقاام     اغاله   

 .اهلل( )رمحه املنصوصة إىل غل املنصوصة كما ذرب إليه ال يخ

عناااه عناااا ع لكااا  مااان نقاااو  باوحتيااااط يف ال اااب ا  التحرميياااة،     إثاعنياااًا  

 خبارنني.كاأل

صااالة احلظاار عن حكومااة عدلااة الاارباءة النقليااة علااى أثالثااًا  باا  قااد نقااا   باا

العقليااة إ ااا رااو إذا كااان مسااتندرا حااق الطاعااة وكااان ماان دائاارة غاال املسااتقال     

عناه  مالثابع عقااًل    لية كحرمة قت  األبرناء، دون ما كان من املستقال  العقالعقلية

ن عو نر عه حدن  الر اع )ر اع ماا و نعلماون( ألن العقا  حجاة مان بااطن كماا          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . موقع متسسة التقى الثقا يةراجع  (1)



  أصالن عامان أّوليان

ال رع حجة من ظارر، كما دلع عليه الروانا  وكما رو مساّلم لاد  األعاالم،    

علاى   بناًء اخلمل السابقة، خاصةواملقام من املستقال  العقلية على بعض األدلة 

و ياه تأما     ،اختصاص حدن  الر ع بأ عالاه راو، دون التصارف يف ال ال    دعو  

  تأم  وتدبر.

رابعًا  سّلمنا لكن انشكا  و نرد على الدلي  اخلامل ابعنف ورو عصاالة  

 حرمة إن اء ال لأل ألعنه دلي  اجت ادي وليل عصاًل عمليًا.

باب ن رنالاا  عدلااة عخاار  عامااة قااد نسااتند إلي ااا يف عصااالة حرمااة الساا إثاام 

ْمَنم بَني)كأص  عولي عام، ومن ا قوله تعاىل   ُذ ِ   َولََقنْد َك ْْ يِف الْنََبِّ ُُ آَدَم وَََحَلَْنم
ْْ ََع  ُُ نلَْم اِِّبنمِت َوفَضذ ْْ ِمَن الطذ ُُ نْن َخلَْقَنم َتْفضناالً   َواْْلَْحُِ َوَ َزقَْم  (1)(َكقنْي  ِممذ

 ِْض وَ )وقولاه   
َ
ْْ َخالئَِف اْْل ي َجَعلَُك َو اَّلذ ُُ ْْ فَْوَ  َبْعض  َد َجمت  َو َ َفَع َبْعَضُك

ْْ يف ٌْ   ِْلَبْلَُوُك ِِ ِإَو ذنُه لََغُفنوٌ   َحنا ْْ إِنذ َ بذَ  َْسيُع الْعِقم ي )و (2)(مم آتمُك نَو اَّلذ ُُ

يُ َوال يَزينُد الْ فِننُيَن  ُُ َُ َفَعلَاْنهِ ُكْفن  ِْض َفَمنْن َكَفنن
َ
ْْ َخالئِنَف يِف اْْل َجَعلَُكن

ْْ ِعَْدَ  ُُ ُُ ْْ إاِلذ َخسنم اً  ُكْف ُُ ُُ ْْ إاِلذ َمْقتمً َوال يَزيُد الْ فِنُيَن ُكْفن ُِ ِ وذلا    (3)(َ بِّ

يف معنااى التكاارنم وحاادوده ومعنااى     الكرميااةبعااض تفاساال راا ه ابنااا     علااى 

تفصيله واألخا  والارد  ياه قباوًو     ل ولعلنا عنو ق يف س  آخر مستق  اوستخالف،

 عو ر ضًا، إذا اذن اهلل تعاىل ونّسر.

 صالن عامان أّوليانأ

من دائارة احلجاج و    ان التحقيق نقودعنا إىل وجود عصلني عامني عوليني  إثم 

 ورما   اصو  العملية األ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .10سورة انسراء   (1)

 .195سورة األعنعام   (2)

 .39سورة  اطر   (3)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 ة على املممنني بل حتى الكافرينأصالة الرمح ـ أ

ن األصاا  رااو الساالم والرمحاااة واحلكمااة والساالم واليساار، كماااا       إ اًىلالأ

 َْسنلَْمَك إاِلذ  ََْحَنًو لِلْعنملَمني)و قوله تعااىل   سيأتي، وند  على ر ا األص 
َ
 ( مم أ

، إو ماا د  الادلي    عنيعاني األص  رو الرمحة للمسالمني با  للخلاق    ن موعليه  

، قاا   )صالى اهلل علياه وآلاه(   ن ذلا  راو ال اناة مان بعثتاه      م ا على اخلاروج عناه،   

 ه وآلاه( )صلى اهلل عليا  حممد لنبيه قا  )ثم  يف التبيان )رمحه اهلل( ال يخ الطوسي

 َْسلَْمكَ و)
َ
 .ترمح م نوأل علي م، عنعمة عي (إاِلذ  ََْحًَو لِلْعملَمني) حممد نا (مم أ

 الكااا رنن علااى هلل لاايل  ععنااه يف اجملااربة قااو  بطااالن علااى دولااة ابنااة ويف

 مان  كا   وعلاى . العااملني  علاى  عنعماة  رساوله  اهلل إرساا   نع باّين  تعااىل  عنهألعنعمةأل 

 .الي م عرس 

. معاصايه  تارك  يف لاه  وَلط افَ  لإلمياان  عّرضاه  عناه ع الكاا ر  علاى  النعمة ووجه

 اخلسااف ماان قبلاا م مااماأل صااابع  ااا عااويف بااأن الكااا ر علااى عنعمااة رااي  وقياا 

 .(1)والق ف(

)صالى اهلل عليااه   الاني  كااون ماع  اخللاق  تعاااىل اهلل نعاقاب  مل وقاا   )وإ اا  

 وذلا  . للعااملني  رمحاة  عرساله  تعااىل  عناه أل ب ام،  نن    ا سالمته على  ي م وآله(

 .(2) ي م( ورو نع ب م عو نقتضي

 َْسلَْمكَ و))  وقا  يف دمع البيان
َ
  عي (إاِلذ  ََْحَنًو لِلْعنملَمني) حمماد  ناا  ( مم أ

 رمحاة    او  والكا ر، واملتمن والفاجر، للرب رمحة  عبا  ابن قا . علي م عنعمة

 اخلساف  من األمم بعصا  ا عويف بأن للكا ر ورمحة وابخرة، الدعنيا يف للمتمن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .215ص 1آن  جتفسل القرالتبيان يف  (1)

 .113ص 5تفسل القرآن  جالتبيان يف ( 2)



  أ ـ أصالة الرمحة عىل املؤمنني بل حتى الكافرين

  ابناة  را ه  عن لع ملا لربائي  قا  )صلى اهلل عليه وآله( الني عن وروي واملسخ،

 ،األمار  عاقباة  عخ اى  كناع  إعناي  عنعام   قاا   ؟شيء الرمحة ر ه من عصاب  ر " 

  قاا   وقاد  ،"(ذي قُوذ   ِعََْد ذِي الَْعُِْش َممني) بقوله علي اهلل عثنى ملا ب   أم نع

.((م داة محةر ععنا إ ا))

 والثااواب لإلميااان عّرضااه ععنااه الكااا ر علااى عنعمااة ععنااه يف الوجااه إن  وقياا 

 ُمانع م   معناه  نأكا ،   لام  جاائع  إىل الطعاام  قادم  كمان  ن تاد  مل وإن وراداه  الدائم،

 هلل لايل  ععناه  يف الارب  عرا   قاو   بطاالن  علاى  دولاة  ابنة ويف. نقب  مل وإن عليه،

 )صالى اهلل علياه وآلاه(    حمماد  إرساا   يف عن باّين  سابحاعنه  ألعناه  عنعماة،  الكاا ر  على

 قا  ))  )عليه الساالم(  له قا  ثم. إلي م عرس  من ك  وعلى العاملني، على عنعمة

 .(1)((( إ ا...

ن رمحتاه  إولكن التخصيص بر ع اخلسف واملسخ عن النا  بال خمصاص، با    

ينَ )ععم وت ل إىل ذل  آنا  وروانا  عخر  كقوله تعاىل   ُذُسنوَل  ونَ يَتذبُِعن اَّلذ  اِلذنِ ذ  ال
ذ  ِ ىمِّ

ُ
ي اْْل ْْ  َمْمتُوبمً  ََيُِدو َهُ  اَّلذ ُُ ْْنا ِ  اتلذْو اةِ  يِف  عََِْد ْْ  َواْْلِ ُُ ُُ ُم

ْ
وِف  يَأ ُُ ْْ  بِملَْمْع ُُ  َعننِ  َويََُْم

ُْ  َويُِح ُّ  الُْمََْمُِ  ُُ َ اِِّبمتِ  ل ُِِّمُ  الطذ ُْ  َويَُح ُِ ْْ  َويََضعُ  اْْلَبمئَِث  َعلَاْ ُُ َْ ْْ إِْصَ  َْ غاْلَل  ُُ
َ
  الذنيت َواْْل

ْْ  اك َْت  ُِ ينَ  َعلَاْ ُ ويُ  بِهِ  آَمَُوا فَمَّلذ ويُ  وََعزذ ي اِلُّو َ  َواتذبَُعوا َو َََصُ  ْزَِل  اَّلذ
ُ
ولئِنَ   َمَعنهُ  أ

ُ
ُْ  أ ن ُُ 

 .(2)(الُْمْفلُِحونَ 

)صاالى اهلل شااار  الكااثل ماان الروانااا  إىل مصااادنق كااثلة نرساااله كمااا ا

)علياه  عااملني ومن اا ماا رواه يف اوحتجااج عان عمال املاتمنني        رمحاة لل  عليه وآلاه( 

 القارآن  من ةبآن عليه مستدًو جاء معندنق على )عليه السالم( يف احتجاجه السالم(

 عمثالاه  وعلاى   يه واوختالف التناقض تقتضي ععن ا على التأون  إىل حتتاج مت اب ة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .121ص 1يف تفسل القرآن  جدمع البيان  (1)

 .151رة األعراف  سو (2)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

  ..  راجع الروانة بطواا رنال .. عخر  عشياء يف

ِْ )الدنر عنق  ما ارتآه يف تفسل )البياان( يف تفساله لقولاه تعااىل       ومن  بِْسن
 ِ ُذَْحنِ  اّللذ ِْ  ال ُذحا   عيا   ريلاة  عن عر اع  قاد   الارمحن  بعاد  الارحيم  قا   )ذكر (ال

 تظ ار  وبا ل  . ال ا  عن غل املنفكة والسجانا ال رائ  من  ي ا املبدع عن على تد 

 عماوم  علاى  تاد   الارمحن  ريلاة   امن  الارمحن  كلماة  عن الرحيم كلمة تأخل عنكتة

 بعادرا  الرحيم كلمة  أتع ، لل ا  وممة ععن ا على اا دولة وو وسعت ا الرمحة

 .املعنى ر ا على للدولة

 املباركاة،  ابناة  را ه  يف اااد ني  كال إىل ت ل عن القرآن بالغة اقتضع وقد

   .(1)الرمحة( هعن تنف  و رحيم ورو شيء ك  رمحته وسعع قد رمحن  اهلل

َوال )  تعااىل  كما ند  على عصالة الرمحة علاى املاتمنني والكاا رنن، قولاه    
ْْ  *يَزالُوَن ُُمَْتلِفنَي  ن ُُ َْ َ بُّنَ  َوَِّللِنَ  َخلََق اوساتدو    وقاد  صالنا   (2)(إاِلذ َمْن  َِح

آخاار، وتكفااي انشااارة ر نااا  قااد قااا  يف واألخاا  والاارد يف ساا   ال اارنفة ةبابناا

ْْ ))  لبيان()دمع ا ُُ  خلق م، وللرمحة نرند   قي  معناه يف اختلف (َوَِّللَِ  َخلََق

 .الصحيمب رو ور ا والضحاك، وقتادة، ودارد، عبا ، ابن عن

 خلق ام،  ولتلا    لقاا  . ذلا   اهلل عراد لاو   قيا   بأن ذل  على واع ض

 ذكاار،  اامذا حقيقااي، غاال الرمحااة تأعنياا  ألن باطاا ، وراا ا متعنثااة، الرمحااة ألن

 إن) و( رباي  مان  رمحاة  را ا   )سابحاعنه  قاا   وقاد . عنعاام وان التفضا   معنى على 

  )وقيا    الثاعني   او  ما القو عو (3)القيل...( امرا قو  ومثله( قرنب اهلل رمحة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .631ا  631ص 1البيان يف تفسل القرآن  ج (1)

 .119ا  111د  سورة رو (2)

 .350ص 5مع البيان يف تفسل القرآن  جد (3)



  أ ـ أصالة الرمحة عىل املؤمنني بل حتى الكافرين

 عن وعلم خلق م، اهلل إن  نرند للعاقبة،  والالم. خلق م ووختالف  املعنى إن

 م َولََقدْ ) .قا  كما امل موم، اوختالف إىل تتو  عاقبت م
ْ
َْ  َذَ أ َذ َُ  احلسن، عن (ِْلَ

 جياوم  و تعااىل  ألعناه  لل ارض،  الاالم  نكون عن ر ا على جيوم وو. ومال  وعطا،

 يف لاه  مطايعني  لكااعنوا  مان م،  ذلا   عراد لاو  إذ املا موم،  اوخاتالف  مان م  نرند عن

 ملاا  ك ل  كاعنوا ولو واألمر، انرادة موا قة حقيقت ا الطاعة ألن اوختالف، ذل 

 .(1)(عقابًا استحقوا

إىل الرمحاة و إىل اوخاتالف،    (َوَِّللَِ  )عقو   ونتند رجوع اسم انشارة 

علياه مان   ند        قاعدة َعْود الضمل واسم انشارة إىل عقرب شيء إلي ما، كما 

 الصاادق  جعفار  اهلل عباد  عباي  عان  بصال،  عباي  يف التوحياد  عان   الروانا  ما جاء

إاِلذ  * َو ال يَزالُوَن ُُمَْتلِفنني)  ع  وجا   اهلل قو  عن سألته  قا  ،)عليه السالم(
 ْْ ن ُُ َْ َ بَُّ  َو َِّللِنَ  َخلََق  رمحتاه  باه  نساتوجبوا  ماا  ليفعلاوا  خلق ام   قاا   (َمْن  َِح

  .(2) لمح م(
ولكن قد جياب بروانا  عخر  تد  على رجاوع اسام انشاارة لالخاتالف     

       مااا ورد يف تفساال القمااي عاان   ، ومن اااباااملتمننيعو تااد  علااى ختصاايص الرمحااة  

َْ  َمننْ  إاِلذ ) الاد ننِ    اي  (ُُمَْتلِفِننيَ  يَزالُونَ  َوال) ))  )عليه السالم(انمام الباقر    َِحن
ْْ  َوَِّللَِ  ) اللَّاهُ  َنق وُ  َوَعْتَباَعُ ْم ُمَحمٍَّد آَ  َنْعن ي (َ بَُّ   ن ُُ  َلاا  َرْحَماةٍ  َعْرا َ  َنْعن اي  (َخلََق

 .(3)الد نِن(   ي ل ف وَنَنْخَت

عنااه تعاااىل خلااق النااا  كا ااة إ و ماعنعااة نيااع بااني التفساالنن إذوقااد نقااا   

ن خلق ااام خمتاااارنن وعرارااام الطرناااق ورااادارم   عللمح ااام ومااان رمحتاااه اااام  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .351ص 5ن  جدمع البيان يف تفسل القرآ( 1)

 .603ص 1  جالتوحيد للصدوق (2)

 .331ص 1تفسل القمي  ج (3)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

ن م  الك  واخلاص من اا خماتص مبان     (2)والرمحة ععنواع  العام من ا (1)(اِلذْجَديْنِ )

اَط )احلق و الت م ِ ْ  الَصِّ َْ ال  .(3) تأم  ،(ُمْسَتقا

ثم إن َعْود الضمل إىل )اوختالف( و نضّر باملقصود عنضاًا إذ تكاون الاالم وم    

العاقبة عو تكون الالم مبعنى على عي علاى اوخاتالف خلق ام، واوخاتالف رمحاة،      

ِ  َدْفعُ  ال َولَوْ )ونعضد مضموعن ا ب  ا التفسل قوله تعااىل    َِ  اّللذ ْْ  اِلذنم ُُ  بَْعض  بِن َبْعَضن
 ُْض  لََفَسَدتِ 

َ
ِ  َدْفعُ  ال َولَوْ ) (6)(اْْل َِ  اّللذ ْْ  اِلذم ُُ َمْت  بِنبَْعض   َبْعَضن ِ ندِّ ُُ َ  َوبَِانعٌ  َصنوامِعُ  ل

ُُ  َوَمسمِجدُ  وََصلَواٌت  م يُْنَك َُ ُْ  فا ِ  اْس  و يه ما و خيفى. (5)(َكقْياً  اّللذ

ىل ن نرجااع اساام انشااارة إ  أوقااد نقااا   و ماعنعااة نيااع بااني املعناايني  باا     

)اوختالف( و)الرمحة( معًا، وليل من اساتعما  اللفاو يف عكثار مان معناى ألعناه       

إشاكا  يف صاحة تعادده  تأما أل واألصامب القاو         م ار إلياه و مساتعم   ياه وو   

ن عبممكان استعماله يف عكثر من معنى وإ ا احملا  استعماله يف عكثر من معناى علاى   

يف عكثار مان معناى ساجاة إىل دليا  عو      املاراد ولكان اساتعماله    نكون ك  من اا ياام   

 ظ ور عريف.

 إىل  انشاااارة للناااا ( رااام) ضااامل كاااان إن  وقاااا  يف الصاااايف  )قيااا  

 ملان  الضامل  كاان  وإن نييعاا  والرمحة اوختالف إىل عو للعاقبة والالم اوختالف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ما نستوجبوا به العصمة. نفعلوان عوب ل  ميكن م  (1)

 كالوجود واحلياة والعق  والصحة واملا  و...، وك ا إراءة الطرنق. (2)

تااأوناًل وو  و  ان روانااة القمااي تفساال وليسااعألن روانااة التوحيااد عجنبيااة عاان املاادعى، ولاادع (3)

 . تأم  ،تفسلًا باملصداق

 .251سورة البقرة   (6)

 .60احلج  سورة  (5)



  أ ـ أصالة الرمحة عىل املؤمنني بل حتى الكافرين

 .(1)الرمحة( إىل  انشارة

  ج ئياة حتاى   و نقاا   املاراد باا)الرمحة( الرمحاة الكلياة و الرمحاة يف كا       

نكون خروج ما خيرج ختصيصًا حيتاج للدلي  لتكون ع دته على مدعيه، وعلياه   

 قد نكون ما رو عنقمة علاى الابعض رمحاة علاى الكا  ومان حيا  اجملماوع ومناه          

 احلّد والسّب.

 َْسلَْمَك إاِلذ  ََْحَنًو )ن علوضاو   إذ نقا   كال، إذ كالرما عام احناللي 
َ
َومم أ

عناه خاالف األصا     ماحناللي وو نراد به اجملموع مان حيا  اجملماوع،      (2)(لِلْعملَمنيَ 

ْْ )ورو احملتاج للدلي ، وعظ ر منه  ُُ لَِ  َخلََق َْ َ بَُّ  َوَِّلَ  ا     إذ املراد  (3)(إاِلذ َمن  ذِح

عناه و  ععو تار    احناللي وذل  ككا  عاامأل  خلق النا  للرمحة، ورو  اكما سبق  

كارام  عو )ماا جلاع إو ن   علماء( عو )عكرم من جااءك( يف مث  )عكرم النصمب القو  

 حي  اجملماوع؟ املراد الكلي عو اجملموع من  نعللرمحة عدّرسكم( علماء البلد( عو )

 ب  املراد ابحاد واوحنال  إىل األ راد.

 وعليه   خروج ك  مورد ساجة إىل دلي .

السّب ماثاًل  كون ن معلى التفسل بالرمحة الكلية،   حتى  سّلمنا لكنه ثاعنيًا

  تأم . ،رمحًة ساجة إىل الدلي 

 !لو كاعنع الرمحة عّلة للخلق لل م ختصيص األكثر الايقال 

عوًو  ختصاايص األكثاار لاايل بقباايمب مبااا رااو رااو، كمااا  صاالناه يف   إذايقةةال 

 بعض املباح .

ثاعنيًا  سّلمنا لكنه قبيمب إن كان اخلارج األكثار  اا و جيمعاه عناوان مان باني       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .611ص 2ل الصايف  جتفس (1)

 .101سورة األعنبياء   (2)

 .119رة رود  سو (3)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 وغله. )رمحه اهلل( عدندة، وإن كان عكثر ع رادًا، كما ذكره ال يخ عناونن

      عنااه مل خياارج حتااى األقاا  إذ كااان املااراد  عثالثااًا  اتضاامب ماان التفساال السااابق  

بتعرنض م اا مبنمب انرادة واوختيار وااداناة وإ اضاة ساائر     ( ََْحًَو لِلْعملَمنيَ )من 

 الن عم.

اص لدراساة  قاه را ه ابناة الكرمياة والتادبر       عنه من الدنر عقد س  خإثم 

 . ي ا ويف الروانا  الواردة حواا، والتأم   يما ذكرعناه عكثر واهلل ااادي العاصم

 األصل عدم سب الكفار ـ ب

من م ساواء   حتى الكفار سّب ابخرنن عدم اوكما سبق   ااألص   ن إ اًثانيةاا

ِِ ُحْسنَمً ) ىل قا  تعاا  عكان ذل  يف احلوار عم الدعوة عم غلراأل َذنم  (1)(َوقُولُنوا لِل

ْْ بِملذيت  اْدُع إىِل) ُُ ْ ََوِ وَجمدِل ََس ِْ ِْمَموِ َوالَْموِْعَظوِ ا ِْ ْحَسنُ   َسياِ  َ بَِِّ  بِم
َ
كما  (2)(ِِهَ أ

عصاحابه عان ساب عصاحاب معاوناة إذ       )علياه الساالم(  عن ى انماام عمال املاتمنني    

ك وعُناوا َسابَّاب نَي َوَلك انَّك ْم َلاْو َوَصاْفُتْم َعْعَمااَلُ ْم َوَذَكاْرُتْم        ِإعن ي َعْكَرُه َلك اْم َعْن تَ ))قا   

 .(3)((َحاَلُ ْم َكاَن َعْصَوَب   ي اْلَقْوِ  َوَعْبَلَغ   ي اْلُعْ ِر

( صي ة مبال اة،  ااملن ي عناه كثارة الساباب و عصا  الساب،        َسبَّاب نَي) الايقال 

تساب م مارة عو مارتني ماثاًل وإ اا املكاروه لاه         نع )علياه الساالم(   ليل مان املكاروه لاه    

 !ن تسب م كثلًاع )عليه السالم(

نذ )ن ر ا عنظل قوله تعااىل   إ إذايقال 
َ
َ  َوأ عناه ناراد   م  (لِلَْعبادِ  بَِظالذم   لَيَْس  اّللذ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .13سورة البقرة   (1)

 .125سورة النح    (2)

وقاد  اع    )علياه الساالم(  ، من كاالم لاه   )عليه السالم(  باب خطب عمل املتمنني  ج البالغةعن (3)

 .209خطبة قومًا من عصحابه نسبون عر  ال ام عنام حرب صفني، 



  االعرتاض بوجود روايات كثْية تتضمن السباب والشتائم!

بااه عنفااي عصاا  ظلمااه للعبيااد و داارد عنفااي كثاارة ظلمااه للعبيااد)!( واملقااام كاا ل ،  

بل يااة يف ن األصااوبية يف القااو  واألم اا )عليااه السااالم( والقرننااة علااى ذلاا  تعليلااه

 وذكر حاام و يف سب م ولو ملرة واحدة!ععماام  الع ر إ ا ري مع وصف

ن استعما  صي ة املبال ة رنا مع إرادة املفرد، ألن املراد أثاعنيًا  قد نقا  ب

لا    هعناي عكار  ع، كما تقاو   (1)ن السب الواحد رو مبن لة سباب كثلةأالت ون  ب

وعنضاًا  وجاه الت ونا      ألعن  رعنته نأك  مرة واحدة كاثلاً عن تكون عكوًو مع ع

عني عكره السابابية عو  ع( وإو لكان األعنسب َلك ْمعدم مناسبته ل أعن م، وقرننته )

  تأم . ،ما عشبه

 عنااه حتااى لااو كااان سااّب منااد مقااد تكااون بلحاااظ اجملمااوع  ن املبال ااة إثالثااًا  

 واحاادة وكاان سااّب خالااد مارة   ّب عماارو  لبعضاا مسا لبعضا م ماارة واحادة وكااان   

مان حيا  اجملماوع إذا لاوحو      كا ل  وركا ا، لكان اجملماوع    لبعض م مرة واحدة 

ومل نقا    (َلك امْ )  )علياه الساالم(  ونتناده قولاه    (،َسابَّاب نيَ صدق علي م كوعن م )

عناه  أما عشابه، وقاد جيااب ب   ن نكون سبابًا( عو ععني عكره ألحدكم ع)لك   منكم( عو )

 مب مع كوعنه احنالليًا،  تأم . نص

 .وسيأتي كالم عكثر حو  ر ه الروانة ال رنفة بمذن اهلل تعاىلر ا 

 
 

 االعرتاض بوجود روايات كثرية تتضمن السباب والشتائم!

األص  العام )وجاوب قاو  احلسانى للناا  وحرماة       ولكن قد نناقش ذل 

ناا  ال ارنفة ويف تراثناا    عنه قد كثر السّب يف الرواعمبناق ة معرو ة وري   السباب(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 عنعم وبد ان تكون الواقعة م ّمة عو السب عظيمًا ليصمب ذل . (1)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

ئمااة األط ااار وماان األ )صاالى اهلل عليااه وآلااه(  وقااد صاادر ماان الرسااو  األعظاام  

كااعنوا عم رماومًا عو    رؤسااءً ا ،  كياف نقاا  سرماة ساّب ابخارنن       )علي م السالم(

 !؟ا شبه ذل 

عو  )صلى اهلل علياه وآلاه(  والروانا  الناقلة لبعض السباب الصادر من الرسو  

بعض ا صاحيحة الساند، وبعضا ا معتاربة ب اك        )علي م السالم(ط ار األ      اب 

عنقا  عخباار عو رواناا      تكثار   وراو عن اا متاواترة تاواترًا إنيالياًا     ععام، إضاا ة إىل  

 لالن عناوقش يف إساناد بعضا ا      (1)إنياًو بصدق عحدرا وصدوره حتمًاسي  نعلم 

 إنياًو. ال دا  للمناق ة يف إسنادرا نييعًا عو يف صدور بعض ا 

..  مااذا  . على عنقلاه  اخلاصة والعامةن بعض الروانا   ا عتفق علماء عكما 

  !؟نكون حا  األص  العام إذًا

 مناذج من الروايات

 ولننق   اذج من ر ه الروانا  

َوَععْناَع  ))إىل معاوناة مان قولاه      )عليه الساالم( ما كتبه عمل املتمنني  فمنةها ا

حساب عنقا     (2)(( َأْغَلُف اْلَقْلب ، اْلَقل يُ  اْلَعْقِ ، اْلَجَبااُن الارَّْذ   اْلج ْلُف اْلُمَنا  ُق، اْل

َوِإعنَّااَ  َواللَّااه  َمااا َعل ْمااُع اْلااَأْغَلُف ))  ابان عبااي احلدنااد، وقااد ورد يف عن ااج البالغاة  

 ما سّب له عو مبن لته.إ )عليه السالم(وكالمه  (3)((اْلَقْلب  اْلُمَقاِرُب اْلَعْقِ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ك مقاب  التواتر املضموعني ورو العلم اننيالي بصادور املضامون األخاص،   ا ا املعناى امل ا        (1)

ًا، وقاد  سار بعاض التاواتر اننياالي ب ا ا التفسال، واألرجامب         بني الروانا  رو املتواتر مضاموعن 

 .، وو م احة يف اوصطال سرعنارما به يما عنر  ما  

 .  135ص 19ج  ر  عن ج البالغةش (2)

إىل معاوناة   )علياه الساالم(  ، مان كتااب لاه    )عليه السالم(باب كتب عمل املتمنني ج البالغة  عن  (3)
 



  نامذج من الروايات

َماْن  ))لعمرو بن عبد ود العامري   )صلى اهلل عليه وآله(الني قو   ىلمنها 

 .(1)((ل َ َ ا اْلَكْلب 

َماا َماَنَعك ْم   ))سّبه ألخي عثمان يف وج ه، يف املسجد احلرام بقوله   ىلمنةها ا

 .(2)((َعْن َنق وَم َرُج ه م ْنك ْم ِإَلى َرَ ا اْلَكْلب  َ َيْقُتل ُه

عان ماروان وراو طفا  رضايع بقولاه         آله()صلى اهلل عليه وتعبله ىلمنها ا

وت ابيه ماروان بان احلكام با ل        (6)!(3)((الومغ ابن الومغ، امللعون ابن امللعون))

 .ون كي الفنتألعنه كان ننف   ومه يف اجملتمع وحيي  الدسائل 

)صالى اهلل علياه   عي تعابل الاني   ا ن را ا احلادن     عومان امل ام انشاارة إىل    

قا  عنه احلااكم   ا  كم بالومغ ابن الومغ امللعون ابن امللعونعن مروان بن احل وآله(

 يف املستدرك  ر ا حدن  صحيمب انسناد ومل خيرجاه.

َعاان َعَبااانه َعااْن ُمَراَرَة َقاااَ   )  ن الروانااة موجااودة يف الكااايف ال اارنفعكمااا 

ُضاوا ب اه  ل َرُساوِ  اللَّاه      َلمَّا ُول َد َمْرَواُن َعَر))َنق وُ    )عليه السالم(َسم ْعُع َعَبا َجْعَفر  

َعْن َنْدُعَو َلُه َ َأْرَسل وا ب ه  ِإَلى َعائ َ َة ل َيْدُعَو َلُه، َ َلمَّا َقرََّبْتُه م ْنُه  )صلى اهلل عليه وآله(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .  96  الكتابجوابًا عن كتابه، 

 .113ص 2ج  تفسل القمي (1)

 5ج  واملنتظم يف تارنخ األمم وامللوك وبن الاومي  /35ص 29ج  رتارنخ دم ق وبن عساك (2)

 .661ص 1ج  والطبقا  الكرب  متمم الصحابة الطبقة الرابعة وبن سعد /165ص

 .619ا  6  اكممستدرك احل (3)

لومغ )املسمى سامُّ َعْبَرص عو عباو بارنص( حاما     ن اععنه قد ثبع علميًا عن عن ل إىل عومن اللطيف  (6)

لفانروسا  وبكتلنا متنوعة، وال رنب اعنه ننقل ا لل ل  تسابب األماراض الكاثلة، وقاا  بعاض      

العلماء ان من خصائصه اعنه نتقيأ على الطعام عو غله، ولعله نقصاد اعناه ننفا   وماه عو لعاباه      

 على الطعام عو على النا  يف عوقا  خمتلفة.



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

، َقاااَ  ُمَراَرة   َوَلااا َعْعَلااُم ِإلَّااا َععنَّااُه َقاااَ     ((َقاااَ   َعْخِرُجااوا َعن ااي اْلااَوَمَغ اْبااَن اْلااَوَمغِ   

 .(1)(َلَعَنُهَو

َلَعَناَ  اللَّاُه َوَلَعاَن    ))ألباي سافيان     )عليه السالم(قو  عمل املتمنني  ىلمنها 

 .(2)((اللَّاَ  َواْلُع َّ  َمَعَ 

قالاه للاربج بان     )علياه الساالم(  ما ورد يف عن ج البالغة مان كاالم لاه     ىلمنها 

ان ماان سياا  نساامعه  )و حكاام إوَّ هلل(، وكاا   (3)مساا ر الطااائي، وقااد قااا  لااه   

  )عليه السالم(،  قا  له األمل اخلوارج

 (9)، َ َواهلل  َلَقْد َظَ َر اْلحقُّ َ ك ْنَع   يه  َضل ياًل(5)َنا َعْثَرُم (6)اْسك ْع َقَبَحَ  اهلل ))

عنُجاااوَم َقاااْرِن   (1)اْلَباط اااُ  عنَجْماااعَ  (1)َشْخُصاااَ ، َخف ّياااًا َصاااْوُتَ ، َحتَّاااى ِإَذا عنَعااارَ   

 .(9)((اْلَماع ِ 

 الواجب دراسة كافة الروايات كمنظومة متكاملة

 )عو ابنااا ( ن بعااض النااا  ن ااارد راا ه الروانااا  عيف األماار   وال رنااب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .231ص 1ج  الكايف (1)

 .111ص 1ج  تفسل القمي (2)

 .)عليه السالم(ي قا  الربج بن مس ر لألمل ع (3)

 َبَحَ  اهلل  كسرك، كما نقا   قبحع الومة  كسرت ا.َق (6)

 َرُم  ساقط الثنّية من األسنان.عْث (5)

 الضلي   النحيف امل  و ، كنانة عن الضعف. (9)

 ا .عنَعَر  عي ص (1)

رَ  وب ر  والت بيه بقرن املاع  يف الظ ور على غال شارف وو شاجاعة وو قادم،     جنمَع  ظ  (1)

 ب  على غفلة.

 )علياه الساالم(  ، مان كاالم لاه    )عليه السالم(طب عمل املتمنني باب املختار من خ  عن ج البالغة (9)

 .116  طبةقاله للربج بن مس ر الطائي، اخل



واملرجعية يف دراسة طوائف الروايات 

 للمرجعية

 

األخار    )عو ابناا (  املتضمنة للسباب عو شب ه،  يعم  ب ا ون ف  عن الروانا 

الرواناا   ابناا  عو  والبعض ابخار نعكال األمار  ايالحو      ،النارية عن السباب

 املتضمنة للسباب.تل   م  النارية ون

علمياة   ا كرنة   االروانا  كمنظومة  ق ية  ابنا  ولكن الواجب رو دراسة 

متكاملة، وانحاطاة بكا اة طوائف اا ثام البحا  عان وجاوه الماع بين اا وصاوًو           

أل )علاي م الساالم(  عصاومني  للبارا ج  وعال ولكلما  املللمراد الدي الن ائي 

  الواحاد يف اجمللال الواحاد، نفس ار بعضاه بعضاًا       إذ دموع كالم م ككاالم الرجا  

 .وو نناقض بعضه بعضه ابخر

ن نقوم ب ا إو اجملت اد الاامع لل ارائط بعاد انحاطاة      عور ه امل مة و ميكن 

الكاملة بكا ة طوائف ابنا  والروانا  )وري بامللاا ( ثام استك ااف خمرجات اا     

عض، ومالحظاة عنسابت ا إىل بعضا ا    واحملصلة الن ائياة من اا بعاد مقارعناة بعضا ا باب      

ابخر     ري التبانن؟ عو من وجه؟ عو العموم واخلصوص املطلق؟ عو ري علاى  

ععناااواع؟ ورااا  راااي داخلاااة يف دائااارة التخصااايص؟ عو احلكوماااة؟ عو الاااورود؟ عو  

بالتفصي ؟ ور  نل م اعنقالب النسبة من مالحظة بعض دااميع الرواناا  منساوبة    

ري بعد ذل  كله مندرجة عصاًل يف بااب التعاارض؟    لبعض آخر من ا عو و؟ ور 

 عو يف باب الت احم؟ عو بالتفصي ؟

 للمرجعيةطوائف الروايات  واملرجعية يف دراسة

ن نرجاع  ع اا جياب    )علاي م الساالم(  اعتربراا األئماة   وعنظائررا امل مة  هور 

ولاه   ي ا إىل الفق ااء العادو  إذ ورد  الرواناا  الكاثلة املصارحة با ل  ومن اا ق       

ْْ ))  )عليه الساالم(  ُُ ََم فَنإِنذ ِ نم إىَِل ُ َواةِ َحنِديا َُ ََوادُِث الَْواقَِعنُو فَنم ِْجُعوا فِا ِْ م ا مذ
َ
َوأ



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 ِ ُو اّللذ  َم ُحجذ
َ
ْْ َوأ يِت َعلَاُْك وقد  ّصلنا احلدن  عن ر ه الروانة الكرمية يف  (1)((ُحجذ

قلنااا يف تفساال آنااة وقااد  ألكتاااب )شااور  الفق اااء والقيااادا  انسااالمية(  راجااع 

  )ال اكلة( 
 

 

 متى حيكم الفقهاء جبواز السباب؟

  (2)والواجب على الفقيه يف مقام اوستنباط عمران)

استفراغ الوسع يف استنباط احلكم ال رعي ووجوه المع بني طوائاف   اًأىلال

 عن ا حسب التحقيق عكثر من طائفتني.مالروانا   

  ر ا رو املطلاوب يف را ا ال ماان ورا ا     عنه رعوالعام تنقيمب املوضوع  اًثانيا

املكان ويف ر ه البيلة؟ ور  رو مطلوب من ر ا ال خص وبالنسبة إىل ر ه ال اة  

عو الفلااة عو الدولااة عو ال ااخص؟ عو عكسااه رااو املطلااوب؟ إذ علااى الفقيااه دراسااة 

كا ااة مقتضاايا  باااب التاا احم يف املوضااوع وكا ااة تااأثلا  سااباب ابخاارنن ماان    

يف  )علاي م الساالم(   علاى الادنن وعرلاه وعتبااع عرا  البياع       عشخاص وحكوما 

شتى البالد حقوقيًا، عمنيًا، سياسيًا، اقتصادنًا واجتماعيًا، وو ميكان ذلا  للفقياه    

عاادة إو باست ااارة دموعااة معتنااى ب ااا ماان عراا  اخلااربة بأوضاااع الاابالد وعوضاااع  

ء بعلاام املساالمني والنااا  يف كاا  مكااان، وذلاا  نعااا وجااوب است ااارة خااربا      

اوجتماع وبعلم النفل اوجتماعي وبعلم السياسة وشبه ذل  كاي نكاون تنقيحاه    

 للموضوع وللحادثة الواقعة مربًء لل مة إن شاء اهلل.

كما لو اجتمعا يف غر ة ا ن السباب إذا كان شخصيًا  عونتكد ذل  ب  نربرنه 

وام عو وجاوب  عنه نستخدم سياسة الصدمة ب ل  عو معتقدًا جعم لقة  سّبه متورمًا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .699ص 2ج  اوحتجاج (1)

 بمذن اهلل تعاىل.ي عمر ثال  وسيأت (2)



  متى حيكم الفقهاء بجواز السباب؟

ن ت اخيص املوضاوع راجاع حينلاٍ  للمكلاف عنفساه وذلا         إ قد نقا   ا  سّبه مطلقًا

طبعًا بعد عخ  احلكم الكلي مان الفقياه الاامع لل ارائط، ولكان األمار خيتلاف يف        

السااباب النااوعي ععااا السااّب الاا ي ننت اار عاارب وسااائ  التواصاا  اوجتماااعي       

 يعة دون ش    و من احلوادث الواقعة عنه ن ك تأثله على عامة الموالفضائيا   

  ال بد  يه من الرجوع إىل املرجع الامع لل رائط.

عنه إن الروانا  ال  ورد  ي ا بعض ما نقا  إو ا نتكد ذل  ونربرنه عنضًا  

عن ا را  كاعناع بنحاو القضاية اخلارجياة عو كاعناع       عسباب، حتتاج إىل تنقيمب  ق ي و

ولاو  عا  لفعا      ،و ميكان للعاامّي الباع  ياه     ن ذلا   اا  إبنحو القضية احلقيقياة؟  

   .(1)حمرمًا ب  املرجعية ري للمرجع الامع لل رائط(

 .ا كما سيأتي بياعنه بمذن اهلل تعاىل ا ن نكون األمر شور  بني املتمننيع  ًثالثا

ن املوضوعا  علاى قسامني  خاصاة وعاماة، وتصادي الفقياه لتنقايمب        إثم 

اجباته كما ليل من شأعنه مبا رو  قيه، ب  مباا  املوضوع اخلاص ليل من وظائفه وو

وعما ال أن  (2)رو عر  خربة كسائر عر  اخلربة إن كان من م يف ذل  ال أن اخلاص

، وإو  عليااه (3)العااام  ااال بااد ماان كوعنااه عراا  خااربة  يااه إن عراد التصاادي لتنقيحااه  

ليكاون   ن نبا   ال اد  عاوستعاعنة بالعدد الاوايف مان عرا  اخلاربة إن مل عنقا  بلا وم       

علااى عاادم كفانااة   ماان م مااع اسااتعاعنته ب االه ماان عراا  اخلااربة عنضااًا، وذلاا  بناااءً   

)التقلياااد( لل ااال يف مباااادا اوساااتنباط التصاااورنة والتصااادنقية ومن اااا ت اااخيص  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . (شاك َلت ه  ق ْ  ك  ٌّ َنْعَمُ  َعلى)راجع كتاب  (1)

يف اخلنثاى امل اك    ا ككون ر ا السائ  خّلًا عو مخرًا وكوعنه متخمرًا عو و، وككون ر ا رجااًل عو ععنثاى      (2)

كلاب شااة عو كلباًا    وككون ر ا املتولد باني شااة و   ا،  عو  يمن عجرنع له عملية جراحية كاملة عو عناقصة

 ... ورك ا. اوري خال ية  اعو حقيقة عخر ، وككون اللقلق صفيفه عكثر من د يفه عو العكل 

 املعاردا  الدولية عو عسباب التضخم والكساد.بعض التصدي لتنقيمب كما لو عراد  (3)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

ن وظيفتااه التصاادي لل ااتون العامااة، عن رع  عاملوضااوع يف ال ااأن العااام، وذلاا  

دو  املاتمنني مان عرا  اخلاربة     املوضوع عصااًل وكاان علاى عا     مل نتصّد لتنقيمبوإو 

التصدي ل ل   من مل نتصدوا  على املوثوق باه مان م، علاى حساب ماا  ّصا  يف       

 كتاب املكاسب يف مبح  )وونة الفقيه( و)وونة عدو  املتمنني( وغلرما.
 

 

الروايات
(1)

 ، والفعل ال إطالق له وال جهةًتنقل أفعاال 

عن ااا راا  تقااع يف  عساات ا لنجااد وابن و بااد ماان حتلياا  راا ه الروانااا  ودرا  

وال  سبق بعض ا وسيأتي بعض ا  ا الروانا  النارية عن السبابابنا  و مواج ة

 عو و،  نقو   اابخر بمذن اهلل تعاىل 

ن العم  و ج اة لاه،  اال ميكنناا اوساتدو  باه إو إذا عحرمعناا ج تاه         إ  ًأىلال

عنه كاان مان   ععو  ،و حكمًا ووئيًاع ،عو حكمًا ثاعنونًا ،عنه صادر لكوعنه حكمًا عوليًاعو

ن عورا    !بعد انحاطة بك  الظروف املوضوعية وال اتية ،األرم يف باب الت احم

)عليااه القضااية كاعنااع ماان قبياا  القضااية احلقيقيااة عو اخلارجيااة؟ وراا  كااان انمااام  

 إىل غل ذل . (2)يف مقام الفتو  عو مقام التعليم السالم(

عناه لايل   مو إطاالق لاه     ا  )علياه الساالم(  صاوم   عا  املع ا ن الفعا    إ  ًىلثانيا

 عن اا م السالة لاو ثبتاع    حتاى  لفظًا ليكون له عموم عو إطالق ب  رو دلي  ل ّبي، ب  

م الفع  إىل عشخاصنا وعممنتنا إو بنحاو تنقايمب   دلي  لّبي و إطالق له،  كيف عنعم 

 املناط ورو ظا ب  رو من عردع ععنواع القيا .

وارد املاضية والع را  غلرا إ ا راي ماثاًل ساباب    ن ك  املإ ىلتوضيحاذلك 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 لبًا، والنادر غلرا سيأتي سثه.عي غا (1)

 ملعارنض والتورنة. ّصلنا الكالم عن املقامني يف  قه ا (2)



  أمثلة لكون الفعل ال جهة له وال إطالق

صادرة من املعصوم بالنسبة إىل شخص معني عو ج ة معينة يف ممن معني وظروف 

حقوقياة خاصاة،  مان عنان حتارم احتااد ظرو ا  ماع ظرو اه           اسياساية    ااجتماعية  

مثا    )علياه الساالم(  رود لفاو وعمار مان املعصاوم      وموقعا  ماع موقعاه؟ عنعام لاو     

  ا ا   االبادع وسانبحثه مساتقاًل     الرناب و كما ورد بالنسبة إىل عرا    االنا (  )سبوا 

ن عنالحاو عنسابته ماع الرواناا  النارياة عان ساّب الناا  وطرنقاة          عرو الا ي جياب   

 ما األ عا   ال إطالق اا وو ج ة.عمعالت ا عو المع بين ا، 

 أمثلة لكون الفعل ال جهة له وال إطالق

   عريف وآخر روائي وثال   ق ي وميكن توضيمب ذل  عرب مثا

 ثوبه يف ساعة معينة )عليه السالم(لو باع أحدهم 

باع عو عش   كتابًا  )صلى اهلل عليه وآله(ن الني األعظم علو  املثةالاالةةا  اا

    يف نوم المعة صباحًا الساعة العاشرة،    ا  ع  وعم  لكنه ا رضًا  اعو ثوبًا 

ه ئه را ا علاى اساتحباب بياع الكتااب عو شارا      عي و ند   عل ،و ج ة له ا  ع

عناه  عنوم المعة السااعة العاشارة صاباحًا، كماا و ناد  علاى وجوباهأل إذ و نعلام         

عو ألجا  ضارورة    ،(1)عو ألجا  حاجاة شخصاية    ،باعه عو اش اه ألجا  عحادرما  

 كن ر عو قسم عو وعد عو غل ذل . اعو ألج  عنوان ثاعنوي طار ،واضطرار

إذ و ناد  علاى رجحاان را ا العما  يف ساائر سااعا         وو إطاالق لاه    ا  ب

المعة ويف سائر األناام، وو علاى اساتحبابه للرجاا  والنسااء والعلمااء وال اا         

 والكبار والص ار.

 مزرعة الـُعَمري بدون رضاه )عليه السالم(دخول اإلمام الكاظم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 اج ا يف املستحب بعنوان آخر.وإن عمكن اعندر (1)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

       ورد  يف الرواناااا  قصاااة عحاااد عحفااااد عمااار ماااع انماااام        املثةةةالاالاىلائةةة: ا

  )عخربعني ال ارنف عباو حمماد    )رمحه اهلل( قا  ال يخ املفيد )عليه السالم(الكاظم 

مان ولاد    احلسن بن حممد عن جده عن غل واحد من عصحابه و م ااخيه عن رجاالً  

ونسابه إذا رآه   )عليه السالم(عمر بن اخلطاب كان باملدننة نتذي عبا احلسن موسى 

ه بعض جلسائه نومًا  دعنا عنقت  را ا الفااجر،   .  قا  ل)عليه السالم( ون تم عليًا

 ن ارم عن ذل  عشد الن ي ومجررم عشد ال جر، وسأ  عان العماري  ا كر ععناه     

ن رع بناحية من عنواحي املدنناة،  ركاب  وجاده يف م رعاة  ادخ  امل رعاة سمااره        

باحلمار حتاى   )عليه السالم( صا  به العمري و توطئ مرعنا!  توطأه عبو احلسن 

وباسطه وضاحكه وقا  لاه  كام غرماع يف مرعا      ليه  ن   وجلل عنده، وص  إ

ر ا؟  قا  له  مائة دننار، قا  وكم ترجو عن تصيب  يه؟ قا   لسع ععلام ال ياب،   

قا   إ اا قلاع لا  كام ترجاو عن جييلا   ياه؟ قاا   عرجاو  ياه ماائ  دنناار، قاا                

ننار، وقا   ر ا مرع  صرة  ي ا ثالث مائة د )عليه السالم( أخرج له عبو احلسن 

على حاله واهلل نرمق   يه ما ترجاو، قاا    قاام العماري  قبا  رعساه وساأله عن        

واعنصرف، قا   ورا  إىل  )عليه السالم(نصفمب عن  ارطه  تبسم إليه عبو احلسن 

املسجد  وجد العمري جالسًا،  لما عنظر إليه قا   اهلل ععلم حي  جيع  رساوته. 

 قالوا  ما قصات  قاد كناع تقاو  غال را ا! قاا    قاا           قا   وثب عصحابه إليه

 )عليااه السااالم( ااام  قااد  عااتم مااا قلااع ابن وجعاا  ناادعو ألبااي احلساان         

 لما رجع عبو احلسن إىل داره قاا  للساائه الا نن ساألوه      ، خاصموه وخاصم م

يف قت  العماري عمياا كاان خالًا ماا عردم عو ماا عرد  إعناا عصالحع عماره باملقادار           



  دخول اإلمام الكاظم )عليه السالم( مزرعة الـُعَمري بدون رضاه

 .(1)((عر تم وكفيع به شره ال ي

دخاا  امل رعااة سماااره  صااا  بااه    )عليااه السااالم(ن انمااام عوال ااارد رنااا 

العمري و تطأ مرعنا! لكن انمام استمر يف وطأ مرعه باحلمار حتاى وصا  إلياه!    

ولكنه و ج ة له ولا ا و جياوم اوقتاداء     )عليه السالم(    ا  ع  من ع عا  انمام

ل ة وعلمنا اعنطباق اا علينااأل وذلا  ألن الادخو  يف ملا  ال ال       به إو إذا علمنا ا

حارام،  اال    ال ال  بدون رضاه حرام )خاصاة ماع عن ياه الصارنمب( وانضارار با رع      

عناه و  ع ع  ذل ، كماا   )عليه السالم(ن انمام عن عنفع  ذل  استنادًا إىل عجيوم لنا 

إذ الفعا    ،ن رضاارم جيوم لنا  ع  عشباره كالدخو  يف حمال  ال ل ومنامام دو

 و إطالق له عنضًا.

عناه  عد ولة لنا إذ و نعلم ر   )عليه السالم( ن َج ة  ع  انمامإىلاحلاصة: اا

ن ملكناا  عحسابما ثباع مان    ا  ع  ذل  عنظارًا لوونتاه؟ عو  عا  ذلا  عنظارًا ملالكيتاه        

، )علاي م الساالم(   وآلاه  )صالى اهلل علياه وآلاه(   دامي رو يف طو  مل  الرساو   

ألن حتااى عو  عو عنظاارًا لقاااعنون األراام وامل اام؟ ا   يف طااو  ملاا  اهلل تعاااىل وملك اام

ن كاعناع ج اة  عا     م ا  (2)ماثالً  )علياه الساالم(  امل رعة كاعناع م صاوبة مان انماام     

تعّد  ذلا  إليناا   عو الوجه الثال ،  (3)الوجه األخل )عليه السالم(انمام الكاظم 

تعلم ج ة الفع   ال ميكننا ان  ن عنفع  كما  علوا، ولكن حي  وعوسر  وعمكننا 

 عنقوم مبثله عبدًا.

إذ و  ،ألشخاص عو عقاوام إ اا راو مان را ا القبيا        )عليه السالم(وسّب م 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .233ص 2ج  رشادان (1)

 عو ألعنه كان م دور املا ، لوجٍه من الوجوه. (2)

 ن كاعنع امل رعة م صوبة منه  رضًا.آب (3)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 اا مضاى    اساتة    )علاي م الساالم(   إذ ال ا  احملتملة يف  عل م ،عل م   تعلم ج ة 

وعلاى   ن عنفعا  كماا  علاوا   عقد تبلغ ع رة، وعلى غالب ا و جيوم لنا ب   اوسيأتي  

ونوضامب  ، إو بعاد إحارام ال اة    ن عنفع  كما  علاوا ع ال نصمب بعض ا  قط جيوم، 

 ذل  عكثر املثا  التالي 

 احلدود، والقول حبرمة إجرائها علينا )عليه السالم(إجراء اإلمام 

عقاام احلادود    )علياه الساالم(  ن انمام عمال املاتمنني   عو ش   املثالاالفقه: 

م شارب اخلمر ومن م  اع  ال عنا ومان م غال ذلا ،    بان حكومته على ععنا  من ع

لتواتررااا وصااحة سااند بعضاا ا وصااراحة ا وو شاا  يف صاادور راا ه األ عااا  منااه   

ن ع ،ولكن ر  جيوم لك  عامي وخاصي ورجا  وامارعة وعاامل وجارا      ا  دولت ا

ن عجاري  ع ا  عو جياب علايَّ  ا ن انماام عجار  احلادود  يجاوم لاي       عنتأساى باه قاائاًل    

ساّب ععناساًا  يجاوم     )عليه الساالم( ن انمام إكما نقو  البعض  ا    ل  احلدود ك 

الاواب كاال! وذلا  ألن     ا   !)عليه السالم(عو جيب عليَّ عن عسب ععناسًا كما  ع  

ن ج اة  إإذ  ،مادامع غل معلوماة  اال جياوم ذلا      )عليه السالم( ج ة  ع  انمام

  عله قد تكون   

ملنصاب خااص باه  اال جياوم ذلا  حتاى        ن را ا ا إكوعناه إماماًا معصاومًا و    ا  ع

 للفقيه املبسوط اليد وحيرم عليه إجراء احلدود.

 علاى را ا جياوم للفقياه      ،عو ال اة  كوعناه حاكماًا عاادًو مبساوط إلياه       ا  ب

 املبسوط اليد ك ل ، دون عامة النا .

عنه نوجد قدر متايقن  عسبة وعو ال ة  كون إجراء احلد من شتون احل  ا  ج

ورااو اجملت ااد الااامع لل اارائط ا و جيااوم إو للقاادر املتاايقن     رضاًا،  علااى راا ا 



  أمثلة أخرى خلفاء جهة عملهم  أو لعدم انطباقها علينا

 .ا مبسوط اليد

عو ال ة  ذل  مع عدم وجود قدر متيقن  يجوم للك ، ب  قد و جيوم  ا  د

من عادم صاحة إجاراء احلادود      (1)نياعة من األعاظمحينلٍ  عنضًا عنظرًا ملا الت م به 

 يف ممن ال يبة.

مبا رو  ع  و ج ة له وو إطالق له،  اال   )عليه السالم(  ع  املعصوم نإذ

نصمب اوستدو  به على وجوب عمر عو جوامه لناا عو حرمتاه )إذا تركاه( ماادام مل     

عنااه راا   عاا  ذلاا  لعنااوان عولااي عو لعنااوان   عحناارم ال ااا  السااابقة وغلرااا كااا   

ثاعنوي؟ ور  ننطبق العنوان الثاعنوي علينا عم و؟ ور  كان بنحو القضية اخلارجية 

ككوعناه  ا عنه كان ملوقعه ومنصبه عو خصوصياته األخر   عو القضية احلقيقية؟ ور  ع

 ؟مدخلية عم و ا عار ًا بكا ة املوامنن

 ن درد الفع  و حيتج به إو بعد إحرام ج ته وإحرام إطالقه.إواخلالصة  

 أو لعدم انطباقها علينا هم خلفاء جهة عملأخرى أمثلة 

     عمااا ا خفااااء ج اااة العمااا        ننضاااا  بااابعض األمثلاااة األخااارولنمثاا   

إو بعاد   )علياه الساالم(   ن عنفع  كماا  عا   عنصمب عنه و عو ا  )عليه السالم( املعصوم

عنه بدون ر نن و نعلم اعنطباق م العلم باعنطباق ا علينا، وإو بعد إحرام ج ة عمله 

عنااوان التأسااي عليااه، ونكااون التمساا  باادلي  التأسااي يسااكًا بالعااام يف ال ااب ة     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

يف إكماا  الادنن، وسابق م      مث  ابن إدرنل احللي، وابن مررة، وظارر ال ايخ الصادوق   (1)

يف كتااب )اوشاعثيا ( املعاروف     )عليه الساالم( إ اعي  بن انمام الكاظم    موسى بنإىل ذل

ممااان يف بعااض كتبااه يف إقامااة احلاادود يف  )رمحااه اهلل( توقااف العالمااة احللااي وقااد ،بالعفرنااا 

ن ذلا  راو   عيف جامع ال تا  وغلرم، إضاا ة إىل   )رمحه اهلل( كما توقف احملقق القمي ،ال يبة

 خبارنني.ألرعي م  ور ا



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

  تدبر. ،صداقيةامل

 وضع الزكاة على اخليل واجلياد

وضااع ال كاااة علااى األحصاانة    )عليااه السااالم(ن عماال املااتمنني إ املثةةالااوىلل 

الياد من ا دننارنن والرباذنن دننارًا،  عن حممد بن مسلم ومرارة عن ماا نييعاًا قااو     

اْلع َتاِق الرَّاع َية    ي ك    َ اَر     اي ك ا       َعَلى اْلَخْيِ  )عليه السالم(َوَضَع َعم ُل اْلُمْتم ن نَي )

 )علياه الساالم(  عناه  ع ا  بادواً  ا  عناه و نعلام  م  (1)(َعام  د نَناَرْنِن َو َجَعَ  َعَلى اْلَباَراذ نِن د نَنااراً  

عنلا م  ن ع  ا  جياوم لناا    وضع ا وجوبًا عو استحبابًا، بعنوان عولي عو ثاعنوي عو ووئي؟ 

الواجاب  قاط راو ماا دلاع علياه        با  ى الياد؟ الاواب  كاال،   ال كاة عل النا  بأداء

صاار ال كاااة يف ال ااال  األربااع واألعنعااام الااثالث والنقاادنن، وو  املفياادة حلالعمومااا  

)علياه   عناه أمساتدلني ب  ،علاى الناا    ماوجبني ااا  ن عنضع ال كااة علاى اليااد    عجيوم لنا 

)علياه  جوباه بفعلاه   قد  ع  ذلا ، كماا نساتد  مان نقاو  جباوام الساب عو و        السالم(

عوجب ال كاة يف الياد والرباذنن علاى   )عليه السالم( عنهععنه علمنا إب  حتى أل السالم(

  اا  ألعنااه ماان احلكاام  أللناااغاال معلااوم  )عليااه السااالم(ن وجااه عملااه عإو  ،النااا 

 من احلكم الثاعنوي اخلاص؟ألعنه  األولي العام؟ عو

وري خاصاة   ليه السالم()عبعبارة عخر   ر  كان من باب وونة انمام و

به؟ عو من باب كوعنه حاكمًا مبسوط اليد  اال ت ام  إو َمان كاان حاكماًا مبساوط       

 !اليد؟ عو من باب اوضطرار لعنوان ثاعنوي عرم عارض؟ عو ل ل ذل ؟

 إفطار اإلمام يف شهر رمضان

  ا  جياوم    ع طر يف شا ر رمضاان  لو  )عليه السالم(ن انمام إاملثالاالثةاين اا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .530ص 3ج  الكايف (1)



إباحة اإلمام اخلمس 

 لشيعته

 

 ن عنعرف ج ة عمله واعنطباق ا علينا؟  الحو الروانة التالية ععنفطر من غل ن علنا 

َدَخْلُع َعَلى َعب ي اْلَعبَّاِ  ب اْلح َلة ، ))َقاَ    )عليه السالم(َعْن َعب ي َعْبد  اللَّه  

ى اْلِمَماِم ِإْن ُصْمَع َ َقاَ   َنا َعَبا َعْبد  اللَّه  َما َتق وُ    ي الص َياِم اْلَيْوَم، َ ق ْلُع  َذاَك ِإَل

ُصْمَنا َوِإْن َعْ َطْرَ  َعْ َطْرعَنا، َ َقاَ  َناا غ َلااُم  َعَلايَّ ب اْلَمائ اَدة  َ َأَكْلاُع َمَعاُه َوَععَناا َعْعَلاُم         

 َواللَّه  َععنَّاُه َناْومه م اْن َشاْ ِر َرَمَضااَن َ َكااَن ِإْ َطااِري َنْوماًا َوَقَضااُؤُه َعْنَساَر َعَلايَّ م اْن َعنْ            

 .(1)((ُنْضَرَب ُعُنق ي َوَلا ُنْعَبَد اللَُّه

عناه كاان   عواا   )علياه الساالم(   لو مل عنعلم ج ة عم  انماام  ا  ع  عنناعوال ارد 

ن عنفعا  كماا  عا     ععناه و جياوم لناا    م ومل حنرم عدم ا ولاو بأصا      ا  عو و تقيةمثاًل 

 .)عليه السالم(

وعلمناا اعنطباق اا عليناا     ا  ةككوعنه ر نا تقيا ا ب  إ ا جيوم لو علمنا ال ة   ا  ب

 عنضًا ككوعننا يف حالة تقية، ور ه الروانة من القسم الثاعني.

 إباحة اإلمام اخلمس لشيعته

حااد  إاخلماَل يف   َعَخا َ  )علياه الساالم(   ّن انماامَ ع  اِرَض  لاو   املثةالاالثالةث اا

بعاض شاايعته عو كلاا م  مل نأخا  ماان  ن أالسانني ماارتني ماثاًل، عو حاادث العكال باا   

ن عنفرض اخلمال  ع،     جيوم لنا (2)ل عو كله ملرة عو طوا  مدة إمامتهبعض اخلم

ن عنبايمب لل ايعة التصارف يف كا  اخلمال يف سانٍة ماا عو طاوا  العمار؟          عمرتني؟ عو 

 عما  ل ة  او ك  عامي   االواب كال، حيرم ذل  وو جيوم إو بعد معر ة الفقيه  

 على ر ا املكلف عو ذاك.ومعر ته اعنطباق ا عو تركه،  )عليه السالم(انمام 

 من وجوه )السباب( يف الرتاث اإلسالمي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .12ص 6جالكايف   (1)

للخماال، ب ااك  مطلااق يف كتاااب    )علااي م السااالم(  صاالنا الكااالم عاان عاادم إباحااة األئمااة     (2)

 . راجع )رسالتان يف اخلمل(



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

ن الفقيه و ميكناه اوساتناد إلي اا إو بعاد     إوبعض الكالم عن تل  األ عا  و

وسنفصاا  ن احملااتمال  يف مااا ورد ماان سااب م كااثلة   إإحاارام ج ت ااا وإطالق ااا   

 الكالم بمذن اهلل تعاىل عن ستة من ا 

 من اوستثناء اخلاص و من األص  العام.ن نكون ذل  ع الوجهااوىلل 

ن نكون ذل  عنظرًا لباب الت احم، وباب الت احم رو الا ي  عالوجةهاالثةاين ااا

الطائفاة   مان دائارة   ن اوساتثناء راو  عتندرج  يه الطائفة الرابعة من الرواناا ، كماا   

 ، وسيأتي الكالم عن باب الت احم وحقًا مفصاًل بمذن اهلل تعاىل.الثاعنية

 ن ذل  من اوستثناء من العام  توضيحه عما عو

 (ُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسنًا)األصل العام: 

ِِ ُحْسنَمً )  راو قولاه تعااىل    اكماا سابق     ا ن األص  العامإ َذنم  (1)(َوقُولُنوا لِل

الكااالم عن ااا   وقااد ساابق وراا ه ابنااة مندرجااة يف الطائفااة األوىل ماان الروانااا      

الرواناا  عنضاًا علاى    بعاض  ، وقاد دلاع   والت كلوالقصد ر نا انشارة  ،مفصاًل

 ر ا األص  العام 

  َدَخْلاُع َعَلاى الصَّااد ِق َجْعَفاِر     ن م ران قاا  ب سليمان ما روي عن ومن ا 

َمَعاش اَر ال  ايَعة    ))َوع ْناَدُه عَنَفاره م اَن ال  ايَعة  َوُراَو َنق اوُ          )علياه الساالم(  ْبِن ُمَحمَّاٍد  

ِِ ُحْسنَمً )ك وعنوا َعَلْيَناا َشاْينًا،   ك وعنوا َلَنا َمْننًا َوَلا َت َذنم َواْحَفظ اوا َعْلس اَنَتك ْم    (قُولُنوا لِل

 .(2)((َوك فُّوَرا َعِن اْلف ُضوِ  َوق ْبمِب اْلَقْوِ 

وقاد عن اى    ((ك وعُناوا َلَناا َمْننااً   ))واخلطااب موجاه لعاماة ال ايعة واألمار صارنمب باا       

نن ن الا َّ عومان الواضامب    ((عنوا َعَلْيَنا َشْينًاَوَلا َتك و)) ي ا صراحة با )عليه السالم(انمام 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .13رة البقرة  سو (1)

 .660صا   )رمحه اهلل(ا للطوسي  الياألم (2)



  إذا سمعوا أعدائنا ثلبونا بأسامئنا

عنا  لاو ساببع ع الًة عو شاعبًا      عني بالسباب وال تائمأل عتار   ن ال َّعني، وبالر ق واللِّ

ابناة ال ارنفة    )علياه الساالم(  عن م نرون ذل  مننًا لل يعة؟ ثم ضّمن انمام ععو رئيسًا 

ِِ ُحْسَمً َوقُولُو)يف كالمه متكدًا ب ل  كوعن ا األص  العام  َذم ثام عكاد ذلا  بعباارة      (ا لِل

ومان الواضامب    ((َوك فُّوَرا َعِن اْلف ُضوِ  َوق ْبمِب اْلَقاْو ِ ))و ((َواْحَفظ وا َعْلس َنَتك ْم))عخر  

ن السااباب، باحلماا  ال ااائع الصااناعي وبالدقااة العقليااة ولااد  العاارف رااو ماان قاابمب   ع

 القو .

 ة الطائفة األوىل.ضمن دائر اكما رو واضمب  ار ه الروانة تقع و

وعليااه   اامذا وجااد  روانااة تضاامنع ساابابًا، كاعنااع اسااتثناًء ماان القاعاادة   

العامة، وكان العام رو احلجة علينا إو لو ثبتع عمومياة الرواناة اخلاصاة و او      

حكم ا لنا عنضًا،  علاى ماّدعي ذلا  إقاماة الادلي ، ولايل ذلا  علاى َمان قولاه           

 موا ق لألص .

 ونا بأمسائناإذا مسعوا أعدائنا ثلب

وقد دلع بعض الروانا  األخر  على حكام بعاض صاور الساباب،  قاد      

 عنه عروي 

َنا اْبَن َعب ي َمْحُموٍد ِإنَّ ُمَخال ف يَنا َوَضُعوا َعْخَبارًا ))  )عليه السالم(َقاَ  الر َضا 

َثاعن يَ ا التَّْقص ُل   ي َعْمِرعَناا،    ي َ َضائ ل َنا َوَجَعل وَرا َعَلى َعْقَسام  َثَلاَثٍة  َعَحُدَرا اْلُ ل وُّ، َو

َوَثال ُثَ ااا التَّْصااِرنمُب ب َمَثال ااب  َعْعااَدائ َنا  َ ااِمَذا َساام َع النَّاااُ  اْلُ ل ااوَّ   يَنااا َكفَّااُروا ش اايَعَتَنا     

ِإَذا َسام ُعوا  َوعنَسُبوُرْم ِإَلى اْلَقاْوِ  ب ُرُبوب يَّت َناا، َوِإَذا َسام ُعوا التَّْقص اَل اْعَتَقاُدوُه   يَناا، وَ      

َوال تَُسنبُّوا )َمَثال َب َعْعَدائ َنا ب َأْساَمائ ِ ْم َثَلُبوعَناا ب َأْساَمائ َنا، َوَقاْد َقااَ  اللَّاُه َعا َّ َوَجا َّ          
َ َعْدواً بَِغْْيِ ِعلْم   ِ فَيَُسبُّوا اّللذ ِيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّللذ  .(اَّلذ



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

النَّاُ  َنم ينًا َوش َماًلا َ اْلَ ْم َطِرنَقَتَنا َ ِمعنَُّه َماْن َلِ َمَناا    َنا اْبَن َعب ي َمْحُموٍد ِإَذا َعَخَ 

َلِ ْمَناااُه، َو َمااْن َ اَرَقَنااا َ اَرْقَناااُه، ِإنَّ َعْدعَنااى َمااا ُنْخااِرُج الرَُّجااَ  م ااَن اْلِممَياااِن َعْن َنق ااوَ      

مَّْن َخاَلَفُه، َنا اْبَن َعب ي َمْحُماوٍد اْحَفاْو   ل ْلَحَصاة   َر  ه  عنَواٌة، ُثمَّ َند نُن ب َ ل َ  َوَنْبَرع  م 

 .(1)((َما َحدَّْثُتَ  ب ه  َ َقْد َجَمْعُع َلَ    يه  َخْيَر الدُّعْنَيا َواْلآخ َرة 

)عليااه عقااو   وراا ه الروانااة تقااع ضاامن دائاارة الطائفااة الثالثااة، وكااالم انمااام 

ْعَدائ َنا ب َأْساَمائ ِ ْم َثَلُبوعَناا ب َأْساَمائ َنا، َوَقاْد     َوِإَذا َسم ُعوا َمَثال َب َع))صرنمب بقوله   السالم(

َ َعنْدواً بَِغنْْيِ )َقاَ  اللَُّه َع َّ َوَجا َّ    ِ فَيَُسنبُّوا اّللذ ِيَن يَْدُعوَن ِمنْن ُدوِن اّللذ َوال تَُسبُّوا اَّلذ
 .(( (ِعلْم  

ن علاى لساا  ا رواناا    بعاض ال خطاة مان املخاالفني إذ وضاعوا     تل  كاعنع  ولقد

تتضمن التصرنمب مبثالب ععداء عرا  البياع   ال   ا  عو عصحاب م )علي م السالم(األئمة 

وذل  كي نثلوا القوة ال ضبية لد  عامة النا  كي نسبوا األئمة  )علي م السالم(

وذلا  راو ماا ندنناه      أل.. ونثلباوعن م بأ اائ م، اعنتقامااً    )علي م السالم( األط ار

تتسااّبب إىل ت ياايج األعااداء ليساابوا عراا  البيااع  نإب اادة   )عليااه السااالم( انمااام

ن نكاون املتسابب للساّب خمالفاًا كماا راو       عوو  ارق يف ذلا  باني     )علي م السالم(

 )علااي م السااالم(ن التساابيب إىل سااب األعااداء لألئمااة ممااورد الروانااة عو شاايعيًا  اا

   .حرام

 .من الروانا  الطائفة الثالثة تندرج يفر ه الروانة و

عان األخباار الا  وضاع ا     إ اا راو    )عليه السالم(كالم انمام ن إالايقال ا

)علاي م   املخالفون املتضمنة جملعوو  من م وضعورا يف سباب ععاداء عرا  البياع   

)علاي م  كاي نساّب العاماة  عراَ  البياع       ا  عي ساباب قاادت م وطاواغيت م   ا  السالم(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .303ص 1ج  )عليه السالم(ون عخبار الرضا عي (1)



  إذا سمعوا أعدائنا ثلبونا بأسامئنا

 !رمخبارعنا الصحيحة يف ذم املخالفني ورمومعوليسع عن عنق   السالم(

إ اا عدان   )علياه الساالم(   ن انماام عالعلة معممة خمصصةأل لبداراة   إذايقال 

ألعن اام تسااببوا باا ل  يف   )علااي م السااالم( وضااع م املثالااب ألعااداء عراا  البيااع  

ن ال ايعي جياوم   ع، ع    تار   )علي م السالم( على األئمة       استجالب السّب 

ننق  رواناة صاحيحة    عنهعجملرد  ()علي م السالماألئمة  ن نستجلب السّب على عله 

)علياه  من طرقنا و من طرق م؟ وللن شككع يف العموم  الحو استدو  انماام  

ِ )َوَقْد َقاَ  اللَُّه َعا َّ َوَجا َّ    )) با السالم( ِينَن يَنْدُعوَن ِمنْن ُدوِن اّللذ َوال تَُسنبُّوا اَّلذ
َ َعْدواً بَِغْْيِ ِعلْم   تعميم إذ املسلمون ال نن كااعنوا نسابون   فيد للمعنه م  (( (فَيَُسبُّوا اّللذ

اهلل عن ا و ألعن ا سباب جعلا ا   وقد عن ىآاة قرنش كاعنوا نسبوعن ا سق و بباط ، 

 كاي جتاوم  ا وو ألعن ا سباب باطلاة يف حاد ذات اا      ا  عي عبدة األصنام مثاًلا األعداء  

الكفاار، ساب   كال ب  احمل ور رو استجالب ساّب املسالمني بااة     ا  إذا كاعنع حقًا

 َعْدوًا ب ل علم. الكفار هلل تعاىل

عنه و  ارق باني وضاع الساّب وباني عنقا  الساب الصاحيمب، إذا         ع ظ ر ب ل  

 .)علي م السالم(استل م سب العدو هلل عو ثلبه لألئمة األط ار 

)صالى  ن املوارد ال  عنقا   ي اا الساب مان الرساو       عإذا اتضمب ذل  نتضمب 

ا كان من اوساتثناء ومل نكان مان األصا        عليه السالم()عو انمام  اهلل عليه وآله(

با    ا،  وراو الطائفاة الثالثاة   ا وو من اوستثناء من اوستثناء   ا،  ورو الطائفة األوىل

عي السب ال ي حتقق مقتضايه   ا،  ورو الطائفة الثاعنيةا         كان من اخلاص احملض 

السالبية علياه عي الساب    مان ترتاب املضااعفا      وارتفاع ماعنعاه لكوعناه مأموعنااً    التام 

عناه و نساتجلب   ع )علياه الساالم(  عو انمام  )صلى اهلل عليه وآله(ال ي عحرم الني 

  ا ا إذًا ضاابط مان الضاوابط،      ،)علي م الساالم( سّب م هلل عو للرسو  عو األئمة 



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 ، سيأتي الاواب عناه بامذن اهلل تعااىل     (1)وَلل ن ُتُور م يف النادر من املوارد غل ذل 

 ظر. اعنت
 

 السباب يف حالة احلرب، وردًا على االعتداء

إن اا   )علاي م الساالم(   ن مصاادنق الساباب الصاادرة عان م    إ الوجةهاالثالةث اا

عو شاب  ا واملاراد ب اب  ا حالاة عنقاض الطارف        كاعنع يف حالة احلارب  ا  عّد  سبابًا

ابخر لل دعنة عو ل روط الصلمب، كما  ع  معاونة بعد صالحه ماع انماام احلسان     

مبا  العدو احملارب جام قتا  عنه  إذاأا  برمبا نقحالة احلرب  يفعنه م ، السالم( )عليه

 . تأم ه؟  كيف و جيوم سّب قد نستل م ذل  من إسالة الدماء وقت  النفو 

عناه و  م  ، بادلي  عاام عو خااص،   إذا جام عمر يف احلرب عنهموعلى عنة حا   

ردع ععناه مان   م  ل احلارب عنضااً  عناه جياوم يف غا   معناه إذا جاام يف احلارب     بأنصمب القو  

 !ععنواع القيا 

َتنند )  ن كااثلًا من ااا كاعنااع ماان بااابإالوجةةهاالااعةة  ا ْْ ْْ   َفَمننِن ا َعلَنناُْك
َتند  ْْ َتُدوا َعلَاْهِ بِِمقِْ  َمنم ا ْْ ْْ   فَم ومل تكان مان الساباب اوبتادائي،      (2)(َعلَناُْك

الق ااا ل ال حالاة    و إطا  ا  حد  احلاالتني إعي السباب الصادرة يف ا  تل  األ عا   

احلرب ب  ختتص ب ا، كما و إطاالق ااا للساباب اوبتادائي با  ختاتص بالساباب        

 .(3)الد اعي  قط

والظارر است راق حالاة احلارب عو عنقاض احلكوماا  واملخاالفني لل دعناة عو       

 اال نوجاد ماورد     )علاي م الساالم(   حضاور األئماة  اوعتداء، لك   ا ة   صورة رّد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 استجالبه سّب العدو.عنه صدر السب من م رغم إ (1)

 .196سورة البقرة   (2)

 ن الوج ني الثال  والرابع، رما من مصادنق الوج ني األو  والثاعني،  تدبر.عوو خيفى  (3)



  نامذج من الروايات يف حالة احلرب أو ردًا عىل االعتداء

ماا  إالروانا  ري األمور الثالثة على سبي  البد   تل   سباب خيرج عن عحد ر ه

،  تأما   من قبي  الوجه الثال  عو من قبي  الوجه الرابع عو ري من دمع الوج ني

  مثاًل  ألوتدبر
 

 على االعتداء ًمناذج من الروايات يف حالة احلرب أو ردا

ًا إىل عمرو بن ود م ل (1)((َمْن ل َ َ ا اْلَكْلب ))  )صلى اهلل عليه وآله(قوله 

ن الكلاب  أعناه قاا  بعاض با    ععلاى   ألالعامري كان يف حرب اخلندق كما راو معلاوم  

كاان مان ا اائ م كلاب وكاالب وباا كاالب،        عند العرب مل نكان سابابًا ولا ا    

 كان الكلب عندرم كاألسد عندعنا وكالكلب عند ال ربيني، وإ ا حتو  سبابًا بعد 

 ساجة إىل م ند حتقيق . انسالم وبعد حكمه بنجاسته، واألمر

)عليااه كااالم لااه  ماان  )غااةورد يف عن ااج البال الاا ي )عليااه السااالم(وقولااه 

قاله للربج بن مس ر الطاائي، وقاد قاا  لاه سيا  نسامعه  )و حكام إوَّ         السالم(

  هلل(، وكان من اخلوارج

ْنااَع   يااه  َضاال ياًل اْسااك ْع َقَبَحااَ  اهلل  َنااا َعْثااَرُم، َ ااَواهلل  َلَقااْد َظَ ااَر اْلحااقُّ َ ك   ))

عناه  م  (2)((َشْخُصَ ، َخف ّيًا َصْوُتَ ، َحتَّى ِإَذا عنَعَر اْلَباط ُ  عنَجْمَع عنُجوَم َقْرِن اْلَماع ِ 

كان يف ظرف ثورة عسكرنة مضادة وكان ذل  عثناء احلرب عو كان ذلا  واحلارب   

 على م ار  ا عو ملا ننطفئ كاماًل عواررا.

َوَععْناااَع اْلج ْلاااُف ))  ملعاوناااة علياااه الساااالم()وكااا ل  قاااو  انماااام علاااي 

عنااه كااان دمااع  م  (3)(( اْلُمَنااا  ُق، اْلااَأْغَلُف اْلَقْلااب ، اْلَقل يااُ  اْلَعْقااِ ، اْلَجَباااُن الاارَّْذ   
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 )علياه الساالم(  الوج ني  إذ كان ذلا  يف حالاة احلارب عوًو وكاان ذلا  ردًا مناه       

 على سباب معاونة الب نلة له ثاعنيًا.

  )علياه الساالم(  ن معاونة كتب إىل عمل املاتمنني  إابن عبي احلدند  وقد عنق 

َ  َكَما َطاَ  َما َتَماَد  َعِن اْلَحاْرب   َعمَّا َبْعُد َ َقْد َطاَ    ي اْلَ ي  َما اْسَتْمَرْرَ  ِإْدَراُج)

َ َحتَّاَم َتح ياُد َعاِن    ،َلب َتَتَوعَُّد َوع يَد اْلَأَسد  َوَتُروُغ َرَوَغاَن الثَّْع ،عنك وُصَ  َوِإْبَطاُؤَك

اللَِّقاء  َوُمَباَشَرة  اللُُّيوث  الضَّاِرَنة  َواْلَأَ اع ي اْلُمَقات َلة  َ َلاا َتْساَتْبع َدعنََّ ا َ ك ا ُّ َماا ُراَو آٍ       

 .(َقِرنبه ِإْن َشاَء اللَُّه َوالسََّلاُم

ُد َ َما َعْعَجَب َما َنْأت ين ي م ْنَ  َعمَّا َبْع))  )عليه السالم(َ َكَتَب ِإَلْيه  َعل يٌّ   َقاَ 

َوَما َعْعَلَمن ي ب َما َععْنَع َصائ ره ِإَلْيه  َوَلْيَل ِإْبَطائ ي َعْناَ  ِإلَّاا َتَرقُّباًا ل َماا َععْناَع َلاُه ُمَكا  به        

ْلَأْثَقااِ   َوَكَأعن ي ب َ  َغادًا َتض اجُّ م اَن اْلَحاْرب  َضاج يَج اْلج َمااِ  م اَن ا        ،َوَععَنا َلُه ُمَصد ُق

َوَسَتْدُعوعن ي َععْنَع َوَعْصَحاُبَ  ِإَلاى ك َتااٍب ُتَعظُِّموعَناُه ب َأْلس اَنت ك ْم َوَتْجَحُدوعَناُه ب ق ل اوب ك ْم       

 .((َوالسََّلاُم

َعمَّا َبْعُد َ َدْعن ي م ْن َعَسااط ِلَك َواْكف اْف َعن اي م اْن     )  َ َكَتَب ِإَلْيه  ُمَعاِوَنة   َقاَ 

َواْقُصْر َعْن َتَقوُّل َ  َعَلاى َرُساوِ  اللَّاه  َواْ ت َرائ اَ  م اَن اْلَكا  ب  َماا َلاْم َنق اْ           َعَحاد نث َ  

َوغ ُروِر َمْن َمَعَ  َواْلخ اَداِع َلُ اْم َ َقاد  اْساَتْ َوْنَتُ ْم َوُنوش ا   َعْماُرَك َعْن َنْنَك  اَف َلُ اْم         

 .(اط  ه ُمْضَمح  ٌّ َوالسََّلاُمَ َيْعَتِ ل وَك َوَنْعَلُموا َعنَّ َما ج ْلَع ب ه  َب

َعمَّاا َبْعاُد َ َطااَ  َماا َدَعاْوَ  َععْناَع       ))  )علياه الساالم(  َ َكَتَب ِإَلْياه  َعل ايٌّ     َقاَ 

َوَعْول َياُؤَك َعْول َياُء ال َّْيَطاِن الرَّج يِم اْلَحاقَّ َعَسااط َل اْلاَأوَّل نَي َوعنَباْ ُتُموُه َوَراَء ظ ُ اوِرك ْم      

ونَ )ُتْم   ي ِإْطَفاء  عنوِر اللَّه  ب َأْند نك ْم َوَعْ َوار ك ْم َوَجَ ْد ُُ ُِيَ الْ فِ ُّْ  ُو ِيِ َولَْو َك ُ ُمتِ  ( َواّللذ

َوَلَعْمِري َلُيت مَّنَّ النُّوَر َعَلى ك ْرر َ  َوَلُيْنف َ نَّ اْلع ْلَم ب ص َ اِرَك َوَلُتَجاَمَننَّ ب َعَمل َ  َ ع ْ  

ْلُمْنَقط َعة  َعْنَ  َما َطاَب َلَ  َ َكَأعنََّ  ب َأَجل َ  َقد  اعْنَقَضى َوَعَمل َ  َقْد َرَو    ي ُدعْنَياَك ا



  نامذج من الروايات يف حالة احلرب أو ردًا عىل االعتداء

م  لِلَْعبِادِ )ُثمَّ َتص ُل ِإَلى َلًظى َلْم َنْظل ْمَ  اللَُّه َشْيلًا   .(( (َومم َ بَُّ  بَِظالذ

ْعَظاَم الارَّْنَن َعَلاى َقْلب اَ  َواْل  َطااَء      َعمَّاا َبْعاُد َ َماا عَ   )  َ َكَتَب ِإَلْيه  ُمَعاِوَنة   َقاَ 

 .ِإَلى آخ ِر َما َمرَّ ب ِرَواَنٍة ع ْخَر  (...َعَلى َبَصِرَك ال َّرُّ م ْن ش يَمت َ 

َعمَّا َبْعُد َ ِمنَّ َمَساِوَنَ  َمَع ع ْلِم اللَّه  ))  )عليه السالم(َ َكَتَب ِإَلْيه  َعل يٌّ   َقاَ 

َ  َوَبْيَن َعْن َنْصل مَب َعْمُرَك َعْو َعْن َنْرَعِوَي َقْلُبَ  َناا اْباَن الصَّاْخِر اللَّع انِي       يَ  َحاَلْع َبْيَن

َمَعْماَع َعْن َناِ َن اْلج َبااُ  ح ْلَمااَ  َوَنْفص اَ  َباْيَن َعْراِ  ال َّاا ِّ ع ْلُماَ  َوَععْناَع اْلج ْلااُف         

َ ِمْن ك ْناَع َصااد قًا   يَماا َتْساط ُر      ،ْلَجَباُن الرَّْذُ اْلُمَنا  ُق اْلَأْغَلُف اْلَقْلب  اْلَقل يُ  اْلَعْقِ  ا

َوُنع يُنَ  َعَلْيه  َعُخو َبن ي َسْ م  َ َدِع النَّاَ  َجاعن بًا َواْبُرْم ل َماا َدَعاْوَتن ي ِإَلْياه  م اَن اْلَحاْرب       

َعنَُّنااا اْلَمااِرنُن َعَلااى َقْلب ااه  َوالصَّااْبِر َعَلااى الضَّااْرب  َوَعْعااف  اْلَفااِرنَقْيِن م ااَن اْلق َتاااِ  ل ااَتْعَلَم 

اْلُمَ طَّى َعَلى َبَصِره  َ َأعَنا َعُبو اْلَحَسِن َقات اُ  َجاد َك َوَعخ ياَ  َوَخال اَ  َوَماا َععْناَع م اْنُ ْم        

 .(1)((ب َبع يٍد َوالسََّلاُم

وساّبه   )علياه الساالم(   ن معاوناة جتّناى علاى انماام    موكما رو صرنمب الروانة  ا  

َتند )  الاواب إذ  )علياه الساالم(   كاان لإلماام    بالباط  احملاض  ْْ ْْ   َفَمنِن ا َعلَناُْك
تَد  ْْ تَُدوا َعلَاْهِ بِِمقِْ  َمم ا ْْ ْْ   فَم عنه عجاب باحلق احملاض عي مباا  ياه مان     ععلى  (َعلَاُْك

 الصفا  الب نلة.

وامل ثا   ا ن نعفاو عناه وعن و جيامناه بامل ثا       ععمل نكن األوىل بانمام  الايقةال ا

)عليااه وكااالم انمااام   ،، وإو  ااال مثليااة إذ سااباب معاونااة ا اا اء وكاا ب   عااريف

عنادما سابه ذلا      يف ماوطن آخار   )عليه الساالم( قا  عنه إإذ  ا  حق وصدق السالم(

)علياه  َ َقاَ   ،َ َوَثَب اْلَقْوُم ل َيْقُتل وُه !اخلارجي الفو بقوله  َقاَتَلُه اللَُّه َكا  رًا َما َعْ َقَ ُه
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 .(1)((َوْندًا ِإعنََّما ُرَو َسبٌّ ب َسبٍّ َعْو َعْفوه َعْن َذعْنٍبُر))  السالم(

ولكان قاد جياب الارّد والقصااص،       ،العفو رو األوىل ب اك  عاام   إذايقةال ا

رخيياة راماة   أن نساج  وثيقاة ت  ععنه عراد م  )عليه السالم(وذل  يف مث  حالة انمام 

ا يّيا  باه معاوناة مان     خاصة مع ما  تك ف حقيقة معاونة للتارنخ واألجيا  القادمة

عنناا  ع، ور ا داخ  يف دائرة األرم عقاًل وعر ًاأل عو تار   الدج  واخلداع والتظارر

باااا)السّفا ( عو باملساااتبد  (2)و رعاااون وعشااابار ماحلجااااج  عااان عمثاااا لاااو عّبرعناااا 

ن وصف شاخص بالادكتاتور عو   عمع  ،والدكتاتور، كان مقبوًو عند عقالء العامل

 !السباب يف ر ا العصر؟ما عشبه نعد من ععظم 

كااان عوًو ردًا لالعتااداء ومل نكاان ساابابًا     )عليااه السااالم(  جااواب انمااام  

عناه  إابتدائيًا   انة ما نفياده جاوام الساباب الاد اعي دون اوبتادائي ااجاومي، ثام        

دعااه إىل املباارمة شخصايًا     )علياه الساالم(   ن انماام عكان يف حالة حارب عو تار    

 !ن نتبارما بنفسي ما؟عي ني القتا  والقت  ون جينب العوطلب منه 

 هــإذا جاز قتل العدو احملارب جاز سّب

قاد جياوم قتاا  الطارف ابخار وو جيااوم سابه،  اوساتدو  بكااون        الايقةال ا

 !احلالة حالة حرب على جوام السباب حينلٍ  رو من تنقيمب املناط الظا

 لوج ني    ألاكّل إذايقال 

مثاًل  ن جيوم قتله ب   (3)عنه إذا كان العدوإقطعية ون األولونة عر ية إ اوىلل 

ن العقاالء يف العاامل كلاه و ن اّكون يف     عب  جيب،  كيف و جياوم ساّبه؟ عو تار     
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 توعنغ ورتلر، وصدام.كستالني وماو تسي  (2)

 وداعش مثاًل.الطالبان  (3)



  إذا جاز قتل العدو املحارب جاز سّبــه

؟ عنعم ال اذ من الناا   ا  عن ُنسّبا حرمة تعرنض ععنفس م للقت  جملرد جتنب السب  

لاى را ا   ن ُنسّب، لكنه شاذ عو لعاروض عناوان ثااعنوي ع   عن ُنقت  على عقد نرجمب 

ن ُنقتاا ، باا  احلكاام عن ُنسااّب علااى عالسااباب، وبناااء كا ااة العقااالء علااى تاارجيمب 

ن نقتل  حارم  عن نسب  مند وبني عال رعي قطعًا رو ك ل  ول ا لو دار األمر بني 

 ن ترجمب القت  ب  كان من ععظم ابثام وعكرب املعاصي.ععلي  

رب يف جاوام  سّلمنا، لكان نكفاي يف املقاام احتماا  مدخلياة احلا       الثةاين ا

السااب، ولساانا ساجااة إىل إحاارام عولونااة جااوام السااباب ماان جااوام القتاا ، إذ  

مسااتند ماادعي جااوام السااب يف غاال حالااة احلاارب رااو راا ه الروانااا  وراا ه      

الروانااا  س ااباب صااادرة يف حالااة احلاارب  كيااف ُنتعاادَّ  من ااا إىل غاال حالااة    

م الساباب إىل  ن مادعي عماوم جاوا   إاحلرب إو بتنقيمب مناط ظا؟ واحلاص   

يف حالة احلرب،  )عليه السالم(حالة السلم مستدًو بسباب صادر من املعصوم 

ن نقايم الادلي  علاى عجنبياة حالاة احلارب عان جاوام الساب بااملرة،           ععليه رو 

  تدبر تعرف. ،وليل على الطرف ابخر الدلي 

الفع  و ج اة لاه، وو نعلام وجاه الساب يف حالاة احلارب،         عةبارةاأخةا: ا

للحرب مدخلية يف جتون ه عم و، والفع  غال عنااطق، وعصاالة العادم عصا        ور 

 ،مثبع والعدم غل من ئ للحكم وو موجد له عنظال ماا قاالوه يف قاعادة و ضارر     

 ن القدر املتيقن حالة احلرب واهلل ععلم.عوعلى عي  يكفي  أل تأم  وتدبر

)علاي م  عصاومني  ان نييع ما صدر من املر ان الوج ان و نعّم  عنعم قد نقا 

 ن قسمًا من ا مل نكن يف حالة حرب ومل نكن من باب رد اوعتداء.  م  السالم(

عن ااا كلاا ا كاعنااع يف حالااة حاارب عو حالااة عنقااض   عوالااواب  مااا ساابق ماان  

عن ا كل ا يف احلقيقاة كاعناع رّد اعتاداء    أَلل ن مل عنج ب بعنه إالطرف ابخر لل دعنة، ثم 
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را ه الرواناا  إذًا و تصالمب للدولاة علاى      ن إن الواب رو  ممن الطرف ابخر  

جوام السب يف حالة السلم والسباب اوبتدائي، ب  تكون بعض الرواناا  عخار    

ري الدلي ، وقد عجبنا عن ا بأحد الوج ني األو  والثاعني وستأتي إجابا  عخار   

ن مساحة الروانا  املتضمنة للسباب وال  نعاود السابب  ي اا    عوحقًا عنضًا، على 

غل الوج ني الثال  والرابع تتقلص إىل حد كابل جادًا  اا نسا   معالت اا  اا        إىل

 . تأم  ،تندرج يف عخبار ابحاد

ن حيارم عادم   ع ! ا  و العاامي  ا   رنالا  ج اا  عخار  حمتملاة و باد للفقياه      و

 ن حيرم مدخليت ا واعنطباق ا علينا.عمدخليت ا يف جوام الفع  عو وجوبه، عو 
 

 نت من جهة مقام الواليةالسباب كاتلك ولعل 

       ن تكاااون مااان ج اااة ماااا  ععناااه حيتمااا  يف الساااباب الصاااادرة  إ الوجةةةهااخلةةةامس 

 اان كاعناع صاادرة     ألمن املقام  إما مقام وونتاه عو مقاام إمامتاه    )عليه السالم(لإلمام 

ن عنفعا  كفعلاه، وإن كاعناع صاادرة مان حيا        عمل جيا  لناا    (1)من حيا  ال اة الثاعنياة   

ان ال ااخص  قي ااًا وقلنااا بثبااو  الوونااة للفقيااه واتساااع عنطاق ااا ملثاا  ال ااة األوىل وكاا

 وإو  ال. ا بضوابطه األخر ا ذل ، عّم احلكم وصمّب له ان تاء بالوام عو الوجوب 

كاعناع معلَّلاًة مبقاام     )علاي م الساالم(  ن كثلًا من ع عاا  األئماة   إ ىلتوضيحه 

 ولنضرب ل ل  عمثلة  ،ممعلَّ  مبقام إمامت ابخر بعض ا ن عكما وونت م 

 منع الشيعة من املتعة!

ال ايعة يف  ا ة مان الا من عان       )علياه الساالم(  منع انمام الصاادق   فمنةها ا

عان املتعاة    )علياه الساالم(   ن عنقو  كما منع انمامعاملتعة يف املدننة،     نصمب لنا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 إجراء احلدود خاص بانمام املعصوم عو عنائبه اخلاص و النواب العامني.ن ععنظل ما قاله بعض الفق اء من  (1)



  عة بالتجارةإلزام الشي

ن عحيمب راو  ن  ناع عن اا يف املدنناة عو يف ساائر املادن عنضاًا؟ عو الصا       عجيوم لنا عنه م 

كاان لوونتاه    ن ذلا  عوإحرام  )عليه السالم(ذل  منوط مبعر ة ج ة عمله )منعه( 

وذلا   باملفسدة الطارئة يف تل  الفا ة  اتعّم ماع احتااد الظاروف       منعه معلَّاًل وكون

وإو  اال،   اب اروط ا    االفق اء عو اجملت دنن عو عدو  املاتمنني   بوونة  إذا كنا عنقو 

با  كاان   إل امياًا  منعاًا   اعو مطلقاًا     اا  نكون منعه يف بعاض الصاور   عنه قد وإ ب  عنقو 

  ا    ماثاًل، عو كاان إخباارًا عان تا احم ج ا  املصالحة واملفسادة         (1)طلبًا ورجااءً 

رجحان الطلب ورجاء ترك ا مطلقًا عو من عر  املدنناة خاصاة؟   عنف  بن عنصمب لنا 

 .(2)كال إو بعد إحرام ال ة

َناا َمْوَلااَي َوَقاْد َرَو  َبْعاُض ش ايَعت ك ْم        ق ْلُع  ُمَفضَُّ وقد ورد مثاًل  َقاَ  اْل

َوَععنَّك ااْم ق ْلااُتْم ل َأْرااِ    .((ِإنَّ ُحااُدوَد اْلُمْتَعااة  َعْشااَ ُر م ااْن َدابَّااة  اْلَبْيَطااارِ  ))  َععنَّك ااْم ق ْلااُتْم

َحْياُ  ش اْلُتْم ل َأعنَّاا خ ْفَناا َعَلاْيِ ْم م اْن       َرُبوا َلَنا التََّمتَُّع   ي اْلَمد نَنة  َوَتَمتَُّعوا ))  اْلَمد نَنة 

ش ااايَعة  اْباااِن اْلَخطَّااااب  َعْن َنْضاااِرُبوا ُجُناااوَبُ ْم ب الس اااَياط  َ َأْحَرْمعناَراااا ب َأْشاااَبار َ ا   اااي    

 .(3)((اْلَمد نَنة 

 إلزام الشيعة بالتجارة

وعااددًا ماان األئمااة    )صاالى اهلل عليااه وآلااه(  ن الرسااو  األعظاام  عىلمنةةها ا

 )عليااه السااالم( نيعااني كانمااام عماال املااتمنني    علطاااررنن صاالوا  اهلل علااي م   ا

عل موا العدند من ال ايعة بالتجاارة، والظاارر مان      )عليه السالم(وانمام الصادق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ورجاء.عنه قد نكون منعًا يف صورة طلب ععلى  (1)

ويف عخاار  كااان  ًا إل اميااًاّنااِوَلَوم منااع يف بعااض الصااور منعااًا )عليااه السااالم(عنااه عولعاا  املسااتظ ر  (2)

 رجاًء، وانخبار خالف األص .

 .619ص 16ج  مستدرك الوسائ  (3)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 (1)عناه كاان إرشاادنًا إل اميااً    ععنه كان عمرًا مولونًا إل اميًا، ومن بعض ا ابخر عبعض ا 

َعِن اْلُمَعلَّى ْبِن ُخَنْيل  َععنَُّه َقاَ    وردوقد  ،ل اميبعض ا كان إرشادنًا غل إن عكما 

اْغاُد ِإَلاى   ))َوَقْد َتَأخَّْرُ  َعاِن السُّاوِق َ َقااَ  ل اي       )عليه السالم(َرآعن ي َعُبو َعْبد  اللَّه  

 .(2)((ع   َك

)علياه  َعُبو َعْباد  اللَّاه     َوَرَو  َراُروُن ْبُن َحْمَ َة َعْن َعل ي  ْبِن َعْبد  اْلَعِ نِ  َقاَ   َقاَ 

ق ْلاُع  ُجع ْلاُع   اَداَك َعْقَباَ  َعَلاى اْلع َبااَدة         .((َما َ َعَ  ُعَماُر ْباُن ُمْسال م ؟   ))  السالم(

َوْنَحااُه َعَمااا َعل ااَم َعنَّ َتاااِرَك الطََّلااب  َلااا     ))  )عليااه السااالم(  َ َقاااَ  .َوَتااَرَك الت َجاااَرةَ 

َلمَّاا   )صالى اهلل علياه وآلاه(   َقْومًا م ْن َعْصاَحاب  َرُساوِ  اللَّاه      ِإنَّ !ُنْسَتَجاُب َلُه َدْعَوٌة

ُزقُْه ِمْن َحاُْث ال َُيْتَِسُب )عنَ َلْع  ُْ َُجمً َوَي َ ََيَْعْ  َهُ َُمْ َعْغَلق وا اْلَأْبَواَب  (َوَمْن َيتذِ  اّللذ

 )صلى اهلل علياه وآلاه(  َذل َ  َرُسوَ  اللَّه   َ َبَلَغ !َوَعْقَبل وا َعَلى اْلع َباَدة  َوَقال وا َقْد ك ف يَنا

َنا َرُسوَ  اللَّاه  َتَكفَّاَ  اللَّاُه      َما َحَمَلك ْم َعَلى َما َصَنْعُتْم؟ َقال وا  َ َأْرَسَ  ِإَلْيِ ْم َ َقاَ 

َ  َلاْم َنْساَتج ب  اللَّاُه    ِإعنَُّه َماْن َ َعاَ  َذل ا     َ َقاَ  !َع َّ َوَج َّ ب َأْرَماق َنا َ َأْقَبْلَنا َعَلى اْلع َباَدة 

ِإعن ي َلأ ْب  ُض الرَُّجَ  َ اغ رًا َ اُه ِإَلى َرب ه  َنق وُ  اْرُمْقن اي    ُثمَّ َقاَ  ،َعَلْيك ْم ب الطََّلب  ،َلُه

 .(3)((َوَنْتُرك  الطََّلَب

ْعُع َرُساوَ   اتَّج ُروا َباَرَك اللَُّه َلك ْم َ ِمعن ي َسام  ))  )عليه السالم(وقا  عمل املتمنني 

َنق وُ  ِإنَّ الر ْمَق َعَ اَرة  َعْجاَ اٍء ت ْساَعٌة   اي الت َجااَرة  َو َواح اده        )صلى اهلل عليه وآله(اللَّه  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ن انرشاادي قاد نفياد الوجاوب     ع)األوامر املولونة وانرشادنة( ويف س  البياع،  كتاب  ّصلنا يف  (1)

و مضارة  ن التعلي  بفائادة ع ع، كما عوضحنا رناك )رمحه اهلل( وذل  تبعًا للملما ال لامي الكبل

  راجع. ،دعنيونة و ننايف املولونة

 .291ص 3ج  من و حيضره الفقيه (2)

 .291ص 3ج  من و حيضره الفقيه (3)



  أمرهم )عليهم السالم( البعض بالدخول يف سلك الظلمة

الوجااوب والتعلياا  لاايل قرننااة علااى   ((اتَّج ااُروا))وظااارر األماار  (1)((  ااي َغْيِرَرااا

 ،ناة وانرشاادنة(  اوستحباب عو انرشاادنة كماا  ّصالناه يف كتااب )األوامار املولو     

 . تأم 

َتَعرَُّضوا ل لت َجاَرة  َ ِمنَّ   يَ ا َلك اْم غ ًناى َعمَّاا    ))  )عليه السالم(وقا  عمل املتمنني 

َلااا َتااَدُعوا الت َجاااَرَة  ))  )عليااه السااالم(وقااا  انمااام الصااادق   (2)((  ااي َعْنااد ي النَّااا ِ 

واااوان قسامان حمارم ومكاروه، وماا ناتدي إىل        (3)((َ َتُ وعنوا اتَّج اُروا َبااَرَك اللَّاُه َلك امْ    

 .عحدرما له حكمه

وإن  ألن ر ه األوامر والنواري كاعنع بنحو القضية احلقيقية، عّمأ مذا قلنا ب

با    )عليه السالم(كاعنع بنحو القضية اخلارجية مل نكن اوستناد حينلٍ  إىل قوام 

 .(6)كان اوستناد إىل درد  عل م

ن عنلا م  عن  عل م حجاة  لناا   إن نقا  ع ،     نصمب ر ا  عن إواحلاص   

عنه كان من باب ع)و ال يعة عو بعض م كما عل موا؟ كال! إو إذا عحرمعنا ج ة  عل م

ن ّيع األدلة علاى ثباو  را ه املرتباة مان      أ)ب اعنطباق ا علينا عنضًاالوونة( وعحرمعنا 

 الوونة، للفق اء(.
 

 سلك الظلمة البعض بالدخول يف )عليهم السالم(أمرهم 

 )عليااه السااالم(وانمااام الكاااظم  )عليه السااالم(ن انمااام الصااادقإ ىلمنةها ا

كاعنااا نااأمران بعااض ال اايعة بالاادخو  يف ساال  الظلمااة وتااولي الوونااا  ااام،      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .291ص 3ج  من و حيضره الفقيه (1)

 .193ص 3ج  من و حيضره الفقيه (2)

 .293ص 3ج  من و حيضره الفقيه (3)

  تدبر. ،ن ج ٍة عنوع  ع  واألمر م (6)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

)عليااه كالنجاشااي وعلااي باان نقطااني، باا  وكساالمان عناادما عجااامه عماال املااتمنني  

 كثل.يف حكم املدائن )العراق وإنران( وغلرم  السالم(

التاارنخ عماروا    علاى مارّ   )علاي م الساالم(  ن األئماة  إن عنقاو   ع    جيوم لنا 

 لناا با     بالدخو  يف وونة احلكومة الظاملة عي بالدخو  يف بعض ععماامنياعة 

ج ة  عل م وعحرم اعنطباق اا   او العامي   ان عنفع ؟ كال إو بعد إحرام الفقيه  ععلينا 

 علي ا.

كاان صاادرًا مان م ملاا اام مان مقاام الووناة           ك ل  حا  السباب،  لعلاه 

 على األمة، وليسع لنا ر ه الوونة!

 للحركات الثورية والعسكرية )عليهم السالم(دعمهم 

ن العلماااء اختلفااوا يف احلركااا  العسااكرنة والثااورا  الاا  كاعنااع   إ ىلمنةةها 

تقوم عو ت تع  بني حني وآخر ضد حكام باا عمياة عو باا العباا ،  قاا  بعاض       

با    واقعااً  )علاي م الساالم(  كاعناع بتأنياد مان األئماة      اعي بعض ا على األق    ان ا  ا

عن ا كاعنع بتخطيط من م وإسناد س ّرًا، بينما ارتأ  بعض آخار خاالف   عوقا  بعض 

 ذل .

علاى   اللحركا  العسكرنة الثورناة    )علي م السالم(ن تأنيدرم إوال ارد  

من ع عاام، وو نصمب لنا اوحتجاج إ ا رو  ع   ا على  رضه اعو عكسه   ا  رضه

بااه لتسااونغ تأنياادعنا ودعمنااا للحركااا  العسااكرنة ضااد الط اااة عو لتسااونغ تركنااا      

)علي م ن نقوم الفق اء الامعون لل رائط بمحرام ج ة  علم م عدعم م، إو بعد 

ن ععن ام لاو كااعنوا متنادنن داعماني )حساب الارعي األو (   ا  وج اه          عو السالم(

 لي م ملقام إمامت م؟ ذل   ا   ّوض إ

عي مل نتحقاق موضاوع التأساي     التأسي ب ام   ليل ذل  من موارد)وعلى ر ا 



  دعمهم )عليهم السالم( للحركات الثورية والعسكرية

عنااه كااان ملقااام ووناات م ) علااى راا ا جيااوم    إ( عو حينلااٍ  عي و جيااوم ان عنفعاا  كفعلاا م 

عناه كاان جملارد كوعناه عنوعاًا مان الن اي عان         عللفق اء إذا قلناا باوونت م إىل را ا احلاد( عو     

 وو بمذعنه على رعي آخر(. (2)لعامة النا  بمذن الفقيه على رعي) يجوم  (1)املنكر

ابناه ضاربًا خفيفاًا    ضارب  ن نعالوونة علاى  ن األب له إونوضمب ذل  عكثر  

ن و نوجااب عسااودادًا وو  ع)ب اارط  (3)يف مقااام التأدنااب جاادًا )و عكثاار( إذا كااان   

  ا  نصامب لاألخ     اخضرارًا وو امحرارًا وإو كاعنع عليه الدنة إضاا ة إىل احلرماة(  

 .ن نضرب آخاه تأدنبًا؟ كال ألن ر ا احلق من خمتصا  ر ا املقامعمثاًل 

مان األ عاا  ل اخص  مان األشاخاص و نكاون        ن جوام  عا   إواحلاص   

 دلياًل على جوامه ل خص  آخر.

)علياه  وانماام   )صالى اهلل علياه وآلاه(   ن األصا  يف ع عاا  الاني    إالايقال ا

 )علياه الساالم(  ن احتما  كون  علاه  إ، وقد ذكر الفق اء صحة التأسي به السالم(

ن )العما  و ج اة لاه(    إووئيًا عو احتما  كون القضية خارجية، و نصاار إلياه، و  

عي من حي  الوجوب واوستحباب عو احلرمة والكراراة )يف الا ك( و مان حيا      

 !سوة، وعدم إعماام مقام الوونةالولونة وعدم ا، ب  األص  األ

كالم الفق اء و ن م  عمثا  ما حنن  يه عصاًل، إذ ما حنن  يه شاأن   قال إذاي

الكالم عن السباب يف احملا   العامة ويف وسائ   نع)إذ الفرض من ال تون العامة 

التواص  اوجتماعي والفضائيا  وانذاعا ، وليل عن السباب يف غر ة م لقاة  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 د عه.عو  (1)

ق ااء جاامعي   ش ط العدناد مان الفق ااء يف الن اي عان املنكار بالياد ) كياف الساال ( إذن الف         إذ ا (2)

 ال رائط.

ن نضاربه كاي و جيار     عن نسارق مااًو وتوقاف ردعاه علاى      عو عن جير  ابنه عحادًا  علو خاف كما  (3)

 النا  وو نسرق عمواام.



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

عما  كماا نعملاوا وختصااص     ن نأمثاًل( وال تون العامة و نسممب لك  مكلاف با  

كمراجاع التقلياد   ا التصدي لل تون العامة بانمام عو من نعي نه ولو باالتعيني العاام    

بني كوعنه من باب ووناة   )علي م السالم(ع عاام  لو ترّدد بعضوعليه   ا.  العظام

 ر ناا عصا  نعاي ن عحادرما ومل نتطارق     األمر عو من باب وونة انمامة،  ال نوجد 

 ء ل ل ، ور ا رو ما طرحناه ر نا.الفق ا

 ،ومنه اتضمب الواب عان انشاكا  بأصاالة اشا اك األحكاام بيان م وبينناا       

)علاي م  عن ا ثابتة اام  موذل  ألعن ا غل م  كة يف )الوونة على ال تون العامة(  

 وحيتاج ثبوت ا يف غلرم إىل دلي  خاص. السالم(

 ولعله من مقتضيات مرحلة التأسيس

ن تكااون ملرحلااة التأساايل مدخليااة يف جااوام عو    ععنااه حيتماا   إ سةةاد  الوجةةهاال

وجااوب ع عااا ، وحياا  كّنااا  يمااا بعااد تلاا  املرحلااة  ااال نصاامب اوسااتدو  بفعلاا م    

، وقااد عجبنااا عاان علااى جااوام السااباب عو وجوبااه يف ممننااا راا ا  )علااي م السااالم(

ان عمررا بيد انشكا  بقاعدة اش اك األحكام باعن ا غل جارنة يف ال تون العامة  

 .الني والوصي ومن ثبتع عنيابته عنه يف ذل 

 كتدرجية نزول األحكام

ن ملرحلة التأسايل خصوصايا  تقتضاي إجيااب عماور عو حتارنم       إ توضيحه 

عمور عو عدم إجياب ما رو واجب عو عدم حترنم ما راو حارام، ومان األدلاة علاى      

مل نوجاب   ه وآلاه( )صالى اهلل عليا  ن الاني  إجية عنا و  األحكاام  حيا     ذل  تدّر

الصااالة والصااوم واحلااج واخلماال وال كاااة، ... اخل ومل حياارم اخلماار واخلن ناار      

 ،إو على امتداد سنني متطاولة يف مكاة املكرماة ثام يف املدنناة املناورة      ... اخلوالدم



  كرس النبي )صىل اهلل عليه وآله( لألصنام، مثاالً 

كااان ماان    اا ل وقااد عناا   حكاام حتاارنم اخلماار مااثاًل تاادرجيًا يف عربااع مراحاا ،      

إىل ن عنساتند  عولا ا و جياوم لناا     ا  كفاي احتمالاه  با  ن ا مقتضايا  مرحلاة التأسايل     

ن حنر م على من دخا  يف  أ( على جوام ذل  لنا عنضًا ب)صلى اهلل عليه وآله() عله 

انسالم تّوًا اخلمر تدرجيًا! عو عنوجب عليه الواجبا  على امتداد السنني!  نوجاب  

   عليه الصالة عوًو ثم بعد سنني عنوجب عليه الصوم ورك ا!!

عناه و دليا  علاى  او      معناه ماع قطاع عان كاون ال اأن عاماًا         إقا   وقد ن

ن عقاعاادة اشاا اك األحكااام بيننااا وبياان م سياا  ن اام  مثاا  املقااام عي مااا احتماا   

عنه و نعلم كوعنه يف مقام البياان مان را ه    مملرحلة التأسيل مدخلية  يه، ولو وجد  

 ال ة، وقد ندعى اعنصرا ه ملناسبا  احلكم واملوضوع وغله.

ن مقصودرم من اشا اك األحكاام اشا اك ا باني العاامل ب اا       إب  قد نقا   

والار  عو اش اك ا بني عامة املخاطبني وغلرم من م ا  ني وغلرم، واألدلاة  

 املستد  ب ا على ذل  و تد  على املدعى ر نا ورو اش اك األحكام بيننا وبيان م 

وماا د  علياه  م اا راو مثا        ياه،  يما احتما  عقالئياًا مدخلياة مرحلاة التأسايل       

الضاارورة ورااو دلياا  لااي و إطااالق لااه لي اام  حماا  البحاا  وشااب ه  ااا احتماا     

 . تأم  ،عقالئيًا مدخلية مرحلة التأسيل  يه

 ً، مثااللألصنام )صلى اهلل عليه وآله(كسر النيب 

)صالى  الاني األعظام   ن إقد مّث  بعض العلماء باملثا  التالي وراو    مثالاآخا 

صانام،   اا  نصاامب اوسااتدو  بفعلاه راا ا علااى جااوام عو   َكَساار األ  علياه وآلااه( اهلل

عنضاًا؟ كاال إو إذا قاام دليا  لفظاي      يف سائر البالد األصنام سائر ن عنكسر عوجوب 

رم حيا مل عناه  عماادام  مبجارده   )صالى اهلل علياه وآلاه(    علاه   دونعلى تعميم احلكم، 

ن نقاوم با ل    عتأسيساية  اال باد مان      عنه كان ألن املرحلةعج ته وإطالقه ومل حترم 



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

عنه كاان شاعبًة مان شاعب     ععو  ،ي الدنن ب ج راعنه ونستحكم التوحيد يف بالدهلق كي ُن

عو مقااام وونتااه، حتااى إذا ّم التأساايل وُشااي د  دعااائم الاادنن كااان  رسااالتهمقااام 

ن األصاا  يف األشااياء انباحااة و احلظاار، ععلااى  مااثاًل عصااالة انباحااة بناااًءاملرجااع 

 و عصاالة اوشات ا ،  عن اا املرجاع   ععلى  كان املرجع عند ال   عصالة الرباءة بناًءو

 (1)((َنُجوُم َعَلى َعْراِ  ك ا   ذ ي د نان  َماا َنْساَتح لُّونَ     ))قاعدة انمضاء عو كان املرجع 

 . تأم  ،مثاًل (2)((َعْلِ ُموُرْم ب َما َعْلَ ُموا َععْنف َسُ ْم))وقاعدة انل ام 

األصاانام إو بعااد  )صالى اهلل عليااه وآلااه(   التأسااي حتااى بكسااره  امذا مل جياا 

ن نقاوم  عوال ي مبقدوره  إحرام ج ة عمله واعنطباق ا علينا  ما بال  مبث  السباب؟

بت ااخيص ذلاا  راام العلماااء الااامعون لل اارائط ولاايل غاال املتخصصااني، كمااا  

 سبق.

مالاة  معلوماة وراي إ   )علياه الساالم(  ن ج اة عملاه   أوعجاب بعض العلماء با 

 سبب املنكر.

ن د ع املنكر خيتلف عن الن ي عن املنكار واألخال واجاب دون    أوعنوقش  ب

 ن ذل  ليل  يما علم من الدنن كرارة وقوعه.أوقد جياب ب ،األو 

ود خصوصااية للكعبااة امل اار ة وارد  ن احتمااا  وجااأكمااا نناااقش عنضااًا  باا 

، ونكفااي وعقالئااي  ااال نصاامب التعدنااة إىل غلرااا إو بتنقاايمب مناااط ورااو ظااا      

ضّر بمطالقه اوحتماا ، لكناه   عاوحتما  ألن العم  و إطالق له ولو كان قوًو ملا 

عماا ، إضااا ة إىل احتمااا  مدخليااة مرحلااة التأساايل، ورااو احتمااا  عقالئااي،    

واوحتما  و نضر باملطلق إذا ورد، لكنه كفي  بعدم صحة اوساتناد إىل )الفعا (   

 وو ج ة. اكما سبق  اه عنفسه للتعميمأل إذ الفع  و إطالق ل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .161ص 6ج  اوستبصار (1)
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  كرس النبي )صىل اهلل عليه وآله( لألصنام، مثاالً 

ن عثار  من من ن رب إىل التعميم  اال باد لاه مان دليا  مطلاق  ا       موعلى عي  

 عليه كان رو املستند دون خصوص )الفع ( ال ي و إطالق له وو ج ة.

خلياا   )رمحااه اهلل( سساا ا الااني إبااراريمعن الكعبااة أكمااا قااد نناااقش عنضااًا  باا

)علاي م   من بعاده مان األعنبيااء واألوصاياء     الرمحن،  كان رو املتولي علي ا ومن عّينه

، باادون إذن رف  ي ااا، ككااّ  وقااٍف آخاار ،  لاام نكاان جيااوم ألحااد التصاا السااالم(

املتااولي ال اارعي املساامى بسااادن الكعبااة وحاجب ااا، وقااد وضااع الكفااار األصاانام   

علي ا بدون إذن من املتولي ال رعي،  كان للمتولي ال ارعي إمالت اا كماا يف كا      

خرون بدون إذن املتاولي،  اال نصامب اوساتناد إذًا جملارد  علاه       وقف تصرف  يه اب

على وجوب عو جوام إمالت ا من بيو  الكفار عو شوارع م  )صلى اهلل عليه وآله(

 . تأم  ،مثاًلعو جباام 

وعنضًا   لعا  تط ال الكعباة والصافا واملاروة مان األصانامأل لكوعن ماا مان          

فم إِنذ )شعائر اهلل قا  تعااىل    َوةَ وَ  الصذ ُْ عمئُِِ  ِمنْ  الَْم َُ  ِ وِ  اْْلَاَْت  َحجذ  َفَمنْ  اّللذ
َ
َُ  أ َتَم ْْ  ا

نْ  َعلَاْهِ  ُجَمحَ  فاَل
َ
وذَف  أ ُِمم َيطذ ِ وكون الكعبة بياع اهلل )ت ارنفًا ااا( ولا ا عمار       (1)(ب

ََم ِإَوذْ )  بتط لرا ِِ  َمقمبَوً  اْْلَاَْت  َجَعلْ َذم ْمَمً  لِل
َ
ُِنوا َوأ َْ  َمقممِ  ِمنْ  َواَّتذ ُاُا  ُمَصنىلًّ  إِبْن

ُِننْد م َْ   إىِل وََع ُاُا نْ  ِإَوْسننممعاَ   إِبْنن
َ
ُا أ ِنن ُِّ ننمئِفنيَ  بَيْننيِتَ  َط ننعِ  َوالْعننمكِفنيَ  لِلطذ كذ ُُّ  َوال

ُجودِ   با   اا     األصانام ) عا ه( حيتما   ياه     تط ل البيع والصفا واملاروة مان    (2)(السُّ

تعماايم إىل األماااكن  اسااتناده ملثاا  راا ه األواماار واألحكااام،  ماان عناان ال    االظارراا

ن عاألخر  ال  مل خيتصا ا اهلل تعااىل لنفساه ومل جيعلا ا مان شاعائره؟ ولايالحو        

قولنا )من عنن( و نراد به عنفي وجود دلي  آخر ) ل ل  حم  س  آخر( ب  نراد باه  

 ن العم  وكسره األصنام و إطالق له وو ج ة.ع قط 
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 سنة 062التدرجيية طوال 

امتاد  علاى ماد  ماائتني      اا  (1)بأحاد معنيي اا   اا  لتدرجيياة( ن )اعن املساتظ ر  إثام  

 ا  إنيااوً  ا  ب  امتاد   )صلى اهلل عليه وآله(عن ا مل تكن خمتصة بالني عوستني عامًا عي 

ن الكاثل مان   إوالادلي  علاى ذلا       ،)علي م الساالم( حضور املعصومني إىل يام   ة 

، )علي ماا الساالم(  لبااقرنن  والتقييدا  ورد  عن انماامني ا  األحكام والتخصيصا 

  ااي تدرجيااة يف عااامل  اعو قيودرااا    األحكااام ا   بيااانا سااواء عقلنااا بتدرجيااة    وذلاا  

  ااي تدرجيااة يف عااامل  ااا خمصصااات ا ومقياادات ا ا   ت اارنعا عم بتدرجيااة    اانثبااا    

 اا و جياوم لناا  علاه      ا  البياان عو الت ارنع التادرجيي   ا ن ذلا  العما     م ا  ا،الثباو    

ن حنجاب عان املسالم    ععننا و جيوم لنا ععو تر   ألصلى اهلل عليه وآله()والتأسي به 

ن عنفتمب له طرنق املعر ة ب ا نييعاًا  عن الواجب عو ؟عو عمن عسلم املسائ  ال رعية

ن عوو جيوم لناا   !ولو عرب إعطائه الرسالة العملية عو الكتب املصدرنة عو شبه ذل 

ن عملاا م علااى البيااان التاادرجيي  عنااه كاااعو )عليااه السااالم(عنتاا رع بعماا  املعصااوم 

 لألحكام طوا  ع را  السنني  يجوم عو جيب علينا ذل  عنضًا!

 تدرجيية بيان األحكام أو تدرجيية تشريعها؟

امل  ور تدرجيية بيان األحكام و تدرجيياة ت ارنع ا وعن وااا، عي ان     تنبيةه ا

بالتادرنج،   ا كرورا   عودع ك  الت ارنعا  لادن م    )صلى اهلل عليه وآله(الني 

)صالى اهلل علياه   و اعن م شّرعوا تل  األحكام بتفونض من اهلل تعاىل عو من الاني  

 .ام األسل والقواعد عوضمبام بعد ان  وآله(

يف مارآة العقاو  يف    )رمحاه اهلل(  ونقرب من ذل  ما ذكره العالماة اجمللساي  

 ورعوا رادواع مباا  إلاي م  واألحكاام  العلاوم  بيان تفونض  )الرابع  معاعني التفونض

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 البيان(.لتدرجية انثباتية )الثبوتية عو ا (1)



  تدرجيية بيان األحكام أو تدرجيية ترشيعها؟

  يفتاون  التقياة  بسابب  عو ،وإ  اام م  عقاو  الناا    اخاتالف  بسابب   ي اا  املصلحة

 بعضا م  جواب عن ونسكتون بالتقية، وبعض م الواقعية، باألحكام النا  بعض

 ماا  سساب  واملعاارف  احلكام  وبياان  وتأونل ا ابنا  تفسل يف وجييبون للمصلحة،

 يف ورد كماا  نساكتوا  عن واام  جييباوا  عن وام سيأتي، كما سائ  ك  عق  حيتمله

 اهلل نارن م  ماا  سساب  ذلا   ك  الواب، علينا وليل املسألة عليكم  كثلة عخبار

 .(1)وغله( عشيم ابن خرب يف سيأتي كما الوقع مصاحل من

ذلاا  يف كتاااب  سثناااوقااد ن بعااض الت اارنع  ااّوض إلااي م، أوقااا  نيااعه باا

  راجع. ،)املعارنض والتورنة(

ن القائا  باه   عن القو  ابخر )ال ي نا رب لت ارنع األحكاام(    وو نتورم م

 )صالى اهلل علياه وآلاه(   ن الاني  أنقو  بكوعن م ععنبياء، كال وعلف كال، ب  نقاو  با  

منح م كا ة العلوم الدخيلة يف معر ة مالكا  األحكام ال رعية بنحو العلة التامة 

 ه العالماة اجمللساي  ونوضمب ذل  ماا قالا    كان ام انجياب والتحرنم على طبق ا،

عناااد تطرقاااه ملعااااعني  )صااالى اهلل علياااه وآلاااه(عااان الاااني األعظااام  )رمحاااه اهلل(

  وج ني حيتم  عنضا ور ا الدنن، عمر يف التفونض  )التفونض(  قا   )الثاعني

 علاي م  اهلل صالوا   واألئماة  الاني  إىل  وض تعاىل اهلل نكون عن  عحدرما

 ماا  ن ّياروا  عو وإااام،  وحاي  غال  من شاءوا ما وحيّرموا شاءوا ما ُنح ّلوا عن عمومًا

)صالى اهلل علياه    الاني   امن  عاقا ،  باه  نقو  و باط  ور ا بآرائ م، إلي م عوح ى

 عناده،  مان  جييباه  وو كاي جيياب ساائالً    كاثلة  عناما الوحي عحياعنًا ننتظر كان وآله(

َُو  َعنِ  َيَِْط ُ  َومم)  تعاىل قا  وقد ْ وَ  إِنْ  ال  . (يُوح وَْحٌ  إاِلذ  ُُ

 إو شيلًا األمور من خيتار نكن مل سي  عنبيه عكم  ملا تعاىل ععنه  وثاعني ما
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 باب، ك  يف سبحاعنه م يته خيالف ما بباله حيّ  وو والصواب، احلق نوا ق ما

 من النوا   وتعيني الفرائض ركعا  يف كال نادة األمور بعض إليه تعيني  ّوض

 الكتااب  را ا  يف بعضا ا  سايأتي   ا ذل  لوغ الد، وطعمة والصيام، الصالة

 وو باااالوحي، إو التعااايني عصااا  نكااان ومل عناااده، وكرامتاااه ل ااار ه إظ اااارًا

 بالوحي، )صلى اهلل عليه وآله( اختاره ما نتكد كان ثم باناام، إو اوختيار

 الكليا وظارر عليه، املستفيضة النصوص دلع وقد ،عقاًل ذل  يف  ساد وو

 عوراام وإن )قااد  سااره( والصاادوق بااه، القااو  احملاادثني عكثاارو )رمحااه اهلل(

 يف عورد قاد  ألعناه  األو ، املعناى  عنفي إىل نرجع مبا تأونله ميكن ذل  عنفي كالمه

 ال ارائع،  علا   كتااب  يف سيما و الثاعني، املعنى على الدالة األخبار عكثر كتبه

 إىل وج  ع  اهلل  ّوض وقد  الفقيه يف وقا  لتأونل ا، نتعّرض ومل نرّدرا ومل

 .(1)حدوده( تعد  إليه نفّوض ومل دننه عمر عنبيه

)علي م عي رعي بعض العلماء بتفونض بعض الت رنع إلي م ا  ذل ونقّرب 

واملصااحل  مان القياا  واوستحساان     العاماة إىل ال رن ماا نفعلاه علمااء     ا   السالم(

 نقاو   )باعنناا ععنبيااء لا ل  عنقايل وعنستحسان(؟ كا ل  و            نقولاون  ألاملرسلة

عنااه و دااا  عباادًا للمقارعنااة بااني األماارنن ععلااى  ،ن األئمااة ععنبياااءأعوللاا  العلماااء باا

ظاا مان غال     عناه عغاناة األمار    ن قياسا م واستحسااعن م  عوالقيا  بين ما لوضاو   

معر ة بكا ة مالكا  األحكام وم امحات ا ومواعنع ا وآثارراا احلالياة واملساتقبلية،    

بكا اة املالكاا     العار ني )علي م السالم(األئمة  ن نقاسوا بالني عوع كيف نعق  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .165ا  166ص 3  ج)صلى اهلل عليه وآله(مرآة العقو  يف شر  عخبار آ  الرسو   (1)



  التأيس بفعل املعصوم )عليه السالم( بعد إحراز جهاته

ُْ  َومم) إذ ويلَهُ  َيْعلَ
ْ
ُ  إاِلذ  تَأ ونَ  اّللذ ُُ اِسن ُذ ِْ  يِف  َوال َععَناا َمد نَناة  اْلع ْلاِم َوَعل ايٌّ     ))و (1)(الْعِلْن

 اا  لعلمائ م ذل  ورم عدعنى من لة دون ش  حتى لادن م   كيف جيّومون (2)((َباُبَ ا

ونع ضون على مان  مثاًل  )عليه السالم(من انمام الصادق  ا   ومبا و دا  للقيا

 ؟ا تفونض بعض الت رنع إلي ما ر ا الرعي  اورم قلي   ارع  من علمائنا 
 

 

 جهاتهبعد إحراز  )عليه السالم(التأسي بفعل املعصوم 

ن علااى ماان نسااتند إىل صاادور السااباب ماان املعصااومني      إىلصةةفوةاالقةةول اا

ن عحرمراا كلا ا عاّم ذلا      م،  ا (3) ا  َمَضع ساتة من اا  إحرام ج )علي م السالم(

إلينا وصمّب اوحتجاج بفعل م على جوام عو وجوب السباب لنا عنضًا وإن مل حترم 

 حتى ج ة واحدة ملا عّم وملا جام.

 .ن األص  رو احلرمةمعنه إن شككنا  إ ع:انقول 

 نراو حرماة ساّب ابخارن     ا  وكما سابق  ا  ن األص  األولي العامإ توضةيحه ا

ن م من شككنا يف ج ة   كل ا )وري ستة عو عكثر(وقد خرج منه ما ع حِرم  ج اته 

 رو احملكم. ا ورو احلرمةا األص  العام 

ن راا ا ال ااخص ماان عراا  الرنااب  ععنااه إذا عحاارم موذلاا  جيااري يف املقااام،  

ن التمسا  بالرواناة حينلاٍ  لتعمايم     موالبدع عّمه احلدن  السابق، ولو شا   ياه  ا   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .1سورة آ  عمران   (1)

 .551صا   )رمحه اهلل(ا للطوسي  ياألمال (2)

مان انماام   صادر  ن بعاض ماا   عمان   ا ذكره السيد الوالد ورناك غلرا عنضًا، ومن ا مثاًل  م (3)

يف السايطرة علاى الارائم     مسبًا، كان ملقتضايا  التا اح    ا عّد بان حكومتهع )عليه السالم(علي 

عو عنفي م عو جلدرم عو شبه ذل  من ععناواع  ا عولل  اجملرمني عو اخلارقني حلرمة القواعنني   بني سجن

تاار  عان إجارائم م عو خارق م للقااعنون، بال ادة اللفظياة،  اخ       وباني د ع ام   ا  التع نر عو الابطش 

 عروعن ما.. لكوعنه ايف العدند من احلاو   ا     األخل )عليه السالم(



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

عو وجوبه ا ا املورد وال خص نكون من التمس  بالعاام يف ال اب ة   جوام السب 

  تدبر. ،املصداقية

 



  الفصل الثاين: الروايات الدالة عىل سباب بعض الفئات اخلاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني: الروايات الدالة على سباب بعض الفئات اخلاصة



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا



  االستدالل برواية ))َأْكثُِروا ِمْن َسبِِّهْم((

 

 

 

 

 ((َأكِْثُروا ِمْن َسبِِّهْم))برواية االستدالل 

و وجاوب ساّب بعاض عصاناف     األدلة الدالاة علاى جاوام ع    الطائف االثانية  ا

  الروانة التالية روانا  الطائفة الثاعنيةالنا ، وعرم 

َعاْن َداُوَد ْباِن س اْرَحاَن َعاْن َعب اي        بسند صاحيمب  ورد يف الكايف ال رنف قد 

  ِإَذا َرَعْناُتْم  )صلى اهلل علياه وآلاه(  َقاَ  َرُسوُ  اللَّه  ))َقاَ    )عليه السالم(َعْبد  اللَّه  

رَّْنب  َواْلب َدِع م اْن َبْعاد ي َ اَأْظِ ُروا اْلَباَراَءَة م اْنُ ْم َوَعْكث اُروا م اْن َساب ِ ْم َواْلَقاْوَ           َعْرَ  ال

  يِ ْم َواْلَوق يَعَة َوَبار ُتوُرْم َكْيَلا َنْطَمُعوا   ي اْلَفَساد    ي اْلِمْسَلاِم َوَنْحَ َرُرُم النَّاُ  َوَلاا  

، َنْكُتب  اللَُّه َلك ْم ب َ ل َ  اْلَحَسَنا   َوَنْرَ ْع َلك ْم ب ه  الدََّرَجا     ي َنَتَعلَُّموا م ْن ب َدع ِ ْم

 .(1)((اْلآخ َرة 

، وقاد جااء   كي ن ك  يف ج تهمن األ عا   عاًل  ععمر وليس ور ه الروانة

ورا ه الرواناة و م اكلة  ي اا مان       (2)((َوَعْكث اُروا م اْن َساب ِ مْ   ))باا   ي ا األمار صارحياً  

األعااظم علاى طبق اا كماا عنقلناا ساابقًا بعاض         العدناد مان   تاى  عي  الساند وقاد   ح

 .سراررماهلل ععقواام قد  

حسب املن ج  ر ه الروانةالبح  عن  قه احلدن  على الفقيه الواجب و

األصولي والفق ي الدقيق واملتطور، وعند دراسة مفردا  الروانة جناد العدناد   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .215ص 2ج  الكايف (1)

 .((َبار ُتوُرْم))و ((َ َأْظِ ُروا اْلَبَراَءَة م ْنُ ْم))حلدن  مستقاًل عن وسيأتي ا (2)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

ء علااى الضااوابط األساسااية الاا  وضااع ا لقااي الضااوتماان النقاااط ااامااة الاا  

 جياوم  اوعنادرا  قاط     اوالا  عنادرا    ال ارع األقاد  يف را ه الرواناة وغلراا     

 .بعض النا سباب 

 املناقشات 

 خاص واملكلَّف بهاخلطاب عام : ًأوال

على جوام مطلاق الساب    ولكن  قد جياب عن اوستدو  بالروانة ال رنفة

عنه جائ  لك  شاخص  عت ادنًا عو  كرنًا عو دننيًا، وعلى إدارنًا عو اج للمختلفني معنًا

ن عبوجاوه  جامع اا     ،((اْلَحَواد ُث اْلَواق َعاة  ))بدون الرجوع إىل الفق اء العار ني با

احلكام  ولكان  وإن كاان سساب ظاارره عاماًا      ن اخلطااب عرنال  ضوابط عدنادة و 

 ، وتوضيحه ثاعنيًا خاصمقيد عوًو واملكلف بمجرائه 

احلكام مقّياد واملكلاف    ب وإن كاان موج اًا للعماوم ظااررًا ولكان      اخلطا نإ

 بتنفي ه خاص 

داردًا عان احملا ورا  الا  ذكرت اا       بكوعناه  مقّياد   ألعناه  ،احلكم مقّيدن إما ع

عاان املاا احم األراام الاا ي ، إضااا ة إىل كوعنااه خاليااًا الطائفااة الثالثااة ماان الروانااا 

 .تتضمنه الطائفة الرابعة من الروانا 

ن كا  عحاد قاد نتصاور     إحي  عنه ع وج ه   ،املكلف بتنفي ه خاصن إما عو

عنه كفاوء عاارف   عالظن بنفسه ونر  ا   عادًة ا  ن ك  شخص ُنحس نمعنفسه ك ل ،  

بأطراف القضية، ل ل  عحا  ال ارع ت اخيص ذلا  إىل مراجاع التقلياد جاامعي      

 ال رائط.    ان رما قيدان إذًا 

يف الفصاا  الثالاا  والرابااع عنااد    مااا القيااد األو ،  لمااا ساايأتي تفصااياًل    ع



  من بيده األمر مراجع التقليد

 احلدن  عن روانا  الطائفة الثالثة والرابعة.
 

 من بيده األمر مراجع التقليد

عمر عو عن ي علقاي  )لك   شام   عقلي وعقالئي، ورو عام الثاعنيما القيد عو

سااواًء ماان ج ااة حكمااه وحاادوده وشاارائطه ومواعنعااه عم ماان ج ااة   ،ب مااة املكلااف

ال تون العامة، ونقرب ذل  إىل ال رن ب ك   إذا كان من ،ت خيص موضوعه(

ن نقلاد منادًا عو عمارًا عو    ع)قّلد األعلم( وجب عليه إذا عراد   عنه إذا قا  لهع مبسط

 امن مل نكان    !ن نكاون عار اًا بااألعلم عي قاادرًا علاى ت خيصاه مبالكاتاه       عبكرًا، 

 املعارضاة  ن نتبع الطرق ال رعية األخار  كال اياع والبّيناة غال    عقادرًا وجب عليه 

ن أن اهلل عمرعنا بتقليد األعلم ومل نقياد با  إن نقو  عإىل غل ذل ،  ال نصمب للعامي 

ن عن عنفل إطالق ر ا األمر دلي  علاى  إن نقو   ععكون قادرًا على ت خيصه! عو 

 األمر موك  لي م ما بل ع درجة علمي عو ج لي!

 اخلاص واملكلَّف بهأمثلة للخطاب العام 

ناد مان اخلطابااا  القرآعنياة والروائياة وإن كاعناع موج ااة      ن العدإ  وتفصايله 

باملباشارة عو بمنكاا  ذلا     ا لعامة املكلفني ولكن و جيوم إو لفلة خاصة العم  ب ا  

لا ل   ولنمثا    ،وحيارم علاى غلرام القياام ب اا      ا،  ملان نروعناه األصالمب للقياام باه     

 ببعض األمثلة 

 (َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهما) ـ أ

مم َجزاًء بِمم َكَسنبم  َكنماًل وَ )قوله تعااىل    ُُ يِْدَي
َ
م ِقَُو فَمْ َطُعوا أ م ُِ  َوالسذ السذ

 ٌْ ُ َعزيٌز َحما ِ َواّللذ مم) (2)بظاارره واخلطاب ر نا عاام   (1)(ِمَن اّللذ ُُ يْنِدَي
َ
 (فَنمْ َطُعوا أ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .31سورة املائدة   (1)

 ن احتم  بعض كوعنه دماًل، لكنه خالف الظارر.وإ (2)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

ن إن نقطع ند عي ساارق، با    عخاصأل إذ و جيوم لك  عحد  املكلف بتنفي هلكن 

منوط باحلاكم ال رعيأل وإو لل م ااارج واملارج وتعادي كا  عحاد      إجراء احلدود 

عناه سارق عو معناا عو شارب اخلمار عو وط عو غال ذلا ، با          ععلى ك  عحاد بت ماة   

عوًو وباعنطباق اا علاى مان ُتقاام علياه       (1)الالمم معر ة القائم باحلد، ب رائط إقامتاه 

 ال رعي ثالثًا.ن نكون القائم به من نأذن له احلاكم عثاعنيًا إضا ة إىل 

 (َفقاِتُلوا َأِئمََّة اْلُكْفِر) ـ ب

ُُون)قوله تعاىل   ْْ يَنَْت ُُ ْْ لََعلذ ُُ َ يْممَن ل
َ
ْْ ال أ ُُ َو الُْكْفُِ إِنذ ئِمذ

َ
 .(2)( فَقمتِلُوا أ

ْْ )و نم ِ َوْْلَِجنُدوا فناُك ْْ ِمنَن الُْمفذ يَن يَلُو َُك َُوا قمتِلُوا اَّلذ يَن آَم م اَّلذ َُ يُّ
َ
يم أ

َ َمَع الُْمتذقنيِغلْ  نذ اّللذ
َ
 .(3)( َظًو َواْعلَُموا أ

ْوا فاَل ُعنْدواَن )و َُ ِ فَإِِن انَْت ِيُن ّلِلذ ٌََو َوَيُكوَن اِلِّ ْْ َحيتذ ال تَُكوَن فِتْ ُُ َوقمتِلُو
ملِمني  .(6)( إاِلذ ََعَ الظذ

مبقاتلااة عئمااة الكفاار  ن األماار القرآعناايأن نقااو  بااع  اا  نااا تاار  نصاامب ألحااد 

صارنمب وراو خطااب موّجاه للجمياع ومل خيص صاه اهلل        نن نلوعننا من الكفاار، وال 

ب   اتعاىل باحلاكم ال رعي عو عولياء األمور عو ما عشبه، إذًا لك  واحد من العوام  

ن نبادر ملقاتلة عئمة الكفار عو مقاتلاة الا نن نلوعنناا مان الكفاار عو       ع ا !على ك  عحد

 !شبه ذل 

ية عو العقالئية عو ال رعية احلاّ ة بالكالم، ااي  ن القرننة العقلإواحلاص   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

شرطًا كما  صل ا السيد الوالد يف الفقه احلقوق، وقد نندر حتقق اا يف   66ثاًل نقامة حد السرقة م (1)

 سارق، والعلم ب  ه ال روط ساجة إىل اجت اد وإحاطة تامة.

 .12بة  سورة التو (2)

 .123سورة التوبة   (3)

 .193سورة البقرة   (6)



ْساَلِم((ثانيًا: الرواية معللة بـ))َكْياَل     َيْطَمُعوا يِف اْلَفَساِد يِف اإْلِ

 حد  مقيداته بدون كالم.إمن 

 (فَنمْ َطُعوا)و (فَقنمتِلُوا)ثا   املكلاف مب  نعولكن قد نسأ  عن الدلي  علاى  

 ((ُرْمَ َأْظِ ُروا اْلَبَراَءَة م ْنُ ْم َوَعْكث ُروا م ْن َسب ِ ْم َواْلَقْوَ    يِ ْم َواْلَوق يَعَة َوَبار ُتو))و

وإن كاان   ا  ورم ووة األمار عو احلكاام والقضااة بالعاد     ا رم عشخاص خاصون  

 خطابه عامًا؟

إضا ة إىل قضاء العق  املستق  به ولا وم   ا  والواب على ذل  واضمب ورو

ن الدلي  رو الرواناا  الكاثلة املصارحة    إ ا  عليه العقالء وبناء اارج واملرج لووه

    وري روانا  كثلة ألحكام على عندي العلماءن داري األمور واألعمبث  

َمَجاِرَي اْلأ ُموِر َواْلَأْحَكاِم َعَلاى  ))  )عليه السالم(من ا  قو  سيد ال  داء 

 .(2)وسيأتي بياعنه يف عواخر الكتاب (1)((َعْند ي اْلُعَلَماء  ب اللَّه 

 ((اْلِإْسَلاِمَكْيَلا َيْطَمُعوا ِفي اْلَفَساِد ِفي ))الرواية معللة بـ :ًثانيا

َكْيَلااا َنْطَمُعااوا   ااي اْلَفَساااد    ااي اْلِمْسااَلاِم َوَنْحااَ َرُرُم   ))   قااد ورد يف الروانااة

ورا ا املقطاع عناص يف العلاة ال ائياة وال ارض مان         ((النَّاُ  َوَلا َنَتَعلَُّموا م ْن ب َدع ِ ْم

َكْيَلاا  )) اناة عماران    ال ،((َوَعْكث ُروا م ْن َسب ِ ْم))ت رنع احلكم السابق ال ي تضمن 

 ((َوَنْحَ َرُرُم النَّااُ  َوَلاا َنَتَعلَُّماوا م اْن ب اَدع ِ مْ     ))و ((َنْطَمُعوا   ي اْلَفَساد    ي اْلِمْسَلاِم

 واألو  نراد به الد اع والثاعني نراد به التحصني ورو عنوع من الد اع عنضًا.

 والسب مقدمي، وحيرم لو أنتج العكس

 املساتفاد مان   حساب  ((َوَعْكث اُروا م اْن َساب ِ ْم...   ))ر باا ن األما إبعبارة عخر   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .231ص  العقو حتف  (1)

 .الفص  السابع سيأتي بيان ذل  يف (2)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

عنااه نااراد بااه )كاايال نطمعااوا يف إراا ه الروانااة طرنقااي مقاادمي ولاايل موضااوعيًا عي 

الفساد يف انسالم(  ألج  د ع طمع م يف الفساد يف انساالم جار  ت ارنع را ا     

جيااد  كماا راو واضامب ب ا ه الصاورة  اال ت ام  ساّب م ن          الروانة خاصاة احلكم، 

ن كثارة الساب إذا ساببع    إحالة من الصدمة  ي م كي ن تدوا!    ا عوًو، وثاعنياًا   

احليلولااة دون طمع اام يف الفساااد يف انسااالم وجبااع ولكن ااا إذا سااببع العكاال   

 حرمع!

عو عن اادر  م إذا  عنااا عنسااّبن العاااَلمن مماعننااا ماان قبياا  الثاااعني  اا عوالظااارر 

لو عن م لو كاعنوا ذوي منطق إوا املنطق وقالوا  عننا عدميأالدماء ات منا عقالؤه  ورًا ب

خرنن بالفكر واملنطق و بالسباب والعنف! ب  ومتاى رع  عرا  العاامل    عنيعوا اب

اعتااربوه  والت دنااد والوعيااد،  رجومنااا علااى الطاارف ابخاار بالسااباب وال ااتائم   

 ني غالب األمم  ورًا وب ك  م ر ! امداد رصيده ب ًامظلوم

ن ذلاا  عذا ر ااض ذلاا  كلااه  نقااو   و عقاا  ماان   ن الطاارف ابخاار إإثاام 

حمتم !!،  لماذا و حيتكم رتوء إىل علمااء اوجتمااع والانفل والسياساة وعرا       

احل  والعقد من خمتلاف الابالد لكاي عننضام إلاي م يف مان ج م العنياف إذا وجادعنا         

 ن  وائده يف باب الت احم عكثر!عنرون  وعر  اخلربة والتجربة عر  العق  واحلكمة

َوَنْحاَ َرُرُم النَّااُ  َوَلاا    ))  )علياه الساالم(  ما التحصني   و صرنمب قولاه  عو

 مذا مل ميكن حتصني النا  من ععداء العقيدة عو ال رنعة إو  ((َنَتَعلَُّموا م ْن ب َدع ِ ْم

 ألبالسباب    ا ما تنطق به الروانة و ما إذا كان رناك طرنق ععنفع وعجاد  عحسان  

ة عرادوا تأسايل مب اى وحما  للفح ااء يف منطقتناا عو      ن نياعا عونوضحه  ماا لاو   

رادوا تأسيل مرك  لتدرنب انررابيني مثاًل  امذا عمكان د ع ام عان ذلا  مبجارد       ع

ن العقالء نرون السباب حينلاٍ  ماربرًا   ا ا راو التحصاني وراو عناوع مان         مسباب م  



  ضوابط وقيود يف جواز السباب

 الد اع كما سبق.

ء يف العقياادة عم ن الروانااة تااتكلم عاان عراا  الرنااب والباادع، سااوا إواحلاصاا   

َكْيَلاااا َنْطَمُعااوا   ااي اْلَفَساااد    ااي اْلِمْساااَلاِم     ))  ((َ ااَأْظِ ُروا اْلَبااَراَءَة...  ))عنااه  عال اارنعة و 

    ه ري العلة والعلة معم مة وخمص صة. ((َوَنْحَ َرُرُم النَّاُ  َوَلا َنَتَعلَُّموا م ْن ب َدع ِ ْم

 ضوابط وقيود يف جواز السباب

عن اوستدو  بالرواناة اختصاصا ا بصاورة كاون الساب       الواب وحاص 

 .مقدميًا و موضوعيًا ول ا حيرم لو ععنتج العكل

ن رنالا   عن التدبر يف  قه الروانة وسائر الروانا  ال رنفة نفيد  إ ىلنضيف 

عنه نبقى علاى عصا  احلرماة مان دون     عضوابط وقيودًا كثلة على جوام )السباب( و

يف صور جوام السباب ويف تل  الضوابط والقيود ويف  حتقق تل  القيود، واملرجع

حتدند مصادنق ا وصا رنات ا واملوقاف من اا رام مراجاع التقلياد وعرا  اخلاربة مان          

 كما سيأتي. (1)علماء النفل واوجتماع وعر  ال ور 

       ورااا ه الرواناااة بالااا ا  تساااتبطن قياااودًا عدنااادة تظ ااار لاااد  التااادبر يف  قاااه    

 احلدن  ال رنف.

 ز مقيَّد بقطع طمعهم يف الفساد يف اإلسالماجلوا

ن جوام عو وجوب ذل  مقيد بالعلة ال ائية وراي  عما سبق من  فم االقيةود ا

قطع طمع ام يف الفسااد يف انساالم، وعلياه   امذا ععناتج ساّب م م ناد طمع ام يف          

را   عالفساد يف انسالم عو م ند قدرت م على ان سااد يف انساالم عو ععناتج ابتعااد     

 عّناا ورميناا بالتعصاب و قادان املنطاق واللجاوء بدلاه إىل العناف اللسااعني،          العامل

 .ا واملرجع كما سبق الفق اء وعر  اخلربةا حرم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 والن ر مرّتب،  تدبر  اعن ا عنقطة دقيقة يف املبح  ود ع دخ  مقدر.واللف  (1)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 الفرق بني املبتدع وبني أهل الريب والبدعة :ًثالثا

، وموضاوع  كابل  الفرق بني املبتدع واملرنب وبني عر  الرناب والبادع  ن إثم 

كا    وو نصدق ر ا العنوان باحلم  ال اائع علاى   (ععر  الرنب والبد)الروانة رو 

 .من ارتأ  رعنًا رو بدعة عو قا  بقو  مرنب

عمر ومان غّناى عو رقاص عو كا ب عو      (عر  الفسق والفجور)ن إ ىليوضةحه ا

ن عر  الفسق والفجور و نطلق إو على من َ َسَق عن عمر ربه ماغتاب عمر آخرأل  

دون ماا إذا   عناه مان عرا  الفساق والفجاور     عوَ َجر مرارًا عدندة سيا  نصادق علياه    

  ع  ذل  مرة واحدة  قط!

و ننطبق على من صالى يف املساجد مارة واحادة      (عر  املسجد)مثا  آخر  

 على من دعا نومًا عو نومني. (عر  ال كر والدعاء)عو مرتني كما و نطلق 

وكااان ماان عخااص ماان )املبتاادع(  ((َعْرااَ  الرَّْنااب  َواْلب ااَدِع))ن إ عةبةارةاأخةةا: ا

)إذا رعنتم املبتدع  أكثروا من سبه( ولكن تعابل   ن تعرب الروانة ال رنفة باعاملمكن 

دقيقاة إىل عبعاد احلادود     )علاي م الساالم(  واألئماة   )صلى اهلل علياه وآلاه(  الرسو  

 امذا صادق علاى شاخص       وري احملور يف األحكام و تورما  املتورمني! وعليه

 و موضوع ر ه الروانة.عنه عر  الرنب والبدع كان رع

 ((َعْراَ  الرَّْناب  َواْلب اَدعِ   ))خااص باا  ن موضوع احلكم يف الرواناة  إ ىلاحلاصة: ا

 اال باد مان    ا عنه عر  الرنب والبدع  عمل نطلق عليه  عي حتى منوو نعّم ك  مبتدع 

ن املرجااع يف ت ااخيص ذلاا  راام إو ا   التماا  دلياا  آخاار لااو عرنااد التعماايم لاا ل  

   .مراجع التقليد العظام

 املرجعية للمراجع العظام وللخرباء واحلكماء

كاون   ويييا  ن ت اخيص البدعاة والرنباة    إ بعبارة موج ة  وملخص ما َسَبق



  تهاد عن دائرة أهل الريب والبدعمتييز دائرة االج

عناه  عر ا من عر  الرنب والب َدع، رو من شتون الفقياه الاامع لل ارائط خاصاة، و    

 عنه مبتدع عو ضا !    ا عوًو.عو جيوم لعامة النا  سّب ر ا عو لعن ذاك بدعو  

وعضااراره  املوقااف ماان عراا  الرنااب والباادع ن تقاادنر آثااار وعنتااائج  إاعنيااًا  وث

، بعد  رض ثبو  املوضوع وت خيص الفقيه لاه، و باد  ياه مان الرجاوع      ومنا عه

إىل عر  اخلربة بعلم عنفل األمم وبعلم اوجتماع وغل ذل  إذ اخلرباء رام املرجاع   

ودرجاتااه العنااف بأعنواعااه يف تقاادنر منااا ع وعضاارار الباادائ  املتعااددة والاا  من ااا    

، ومن ااا اعنت اااج ماان ج التثقيااف والتوعيااة مااع التحلااي باااألخالق وغااله الساباب ك

مان ج )املوعظاة     عو  قا   ،واوحتواء العلماي والعااطفي   الفّعا الفاضلة والسلم 

 احلسنة( و)الدا  بال  ري عحسن(.

قحام عكثرناة   نصمب إو عنهمن عّي موقف ُنّتَخ   عر ا مضا ًا إىل ما سيأتي من 

بادون )شاور  الفق ااء( ورضاا عكثرناة املاتمنني حساب قولاه تعااىل            املتمنني  ياه 

و  ) ُُ  ْْ ُُ ُُ ْم
َ
ْْ   َوأ ُُ ََ ْ  .(1)(بَي

 البدعالريب ومتييز دائرة االجتهاد عن دائرة أهل 

ق علاى  معّلا ال ارنفة  ن احلكام يف الرواناة   إوتفصي  ما سبق بعبارة عخار    

مان   كاون القائا  باه عو املتصادي لاه     وعلى  ،نبًا( عوًو)بدعًة( و)ر ذل  األمر كون

ثاعنيًا، وت خيص كال األمرنن ليل من شاأن عاماة الناا      ((َعْرَ  الرَّْنب  َواْلب َدِع))

 ب  و ميكن إو للفقيه الامع لل رائط ت خيص ذل . 

 ن رنال  دوائر عربع إوتوضيمب ذل   

الةةةرائاةادائااارة املبتااادع،   نيةةة  الةةةرائاةاالثادائااارة اجملت اااد،   الةةةرائاةااوىل: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .31ورة ال ور   س (1)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 .(1)املخط ئدائرة الرائاةاالااعة  ادائرة عر  الرنب والبدعة، الثالث  ا

الادوائر الرابعااة  والرواناة موضاوع ا الادائرة الثالثاة، وييياا  مصاادنق ا عان       

بعاض   ونتضمب ذل  عكثار بامنراد  رو من شأن العلماء الفق اء، إ ا وىل الثاعنية واأل و

 األمثلة 
 

من أهل الريب  )صلى اهلل عليه وآله(لقائل بسهو النيب هل ا

 والبدعة؟

بدعااة؟ وراا  ال اايخ   )صاالى اهلل عليااه وآلااه( راا  القااو  بساا و الااني   ا    ع

 الصدوق رضوان اهلل تعاىل عليه مثاًل القائ  به مبتدع جيوم سبه عو لعنه؟ 

 عناه لايل مان عرا     عن من املقطاوع باه   م اجلواب اقطةاًاالاجيوزاسبهاىللةنةه اا

ن قولاه را ا و جيعلاه يف عاداد     أعننا عنقطع با م ن رعنه خطأ قطعًا، عالرنب والبدع مع 

ورو ال ي قاماع علاى عكتا اه دعاائم الادنن واعنت ار        عر  الرنب والبدع، كيف 

 !بربكة كتبه عحادن  عئمة املسلمني صلوا  اهلل علي م انيعني؟

 مبتدعًا جيب لعنه! مثلهلكن العامي قد نتورم ذل   ل  

 القول باالنسداد الكبري بدعة؟ هل

كما ذرب إلياه صااحب القاواعنني رضاوان      ا  ر  القو  باوعنسداد الكبل ا  ب

بدعة؟ ور  صااحبه مان عرا  الرناب والبادع؟ كاال وعلاف كاال،          ا  اهلل تعاىل عليه

عناه مبتادع ضاا  ألعناه نعتقاد      علكن الار  قد تتملكه احلماساة علاى الادنن  يا عم     

ومن ثم   و  )علي م السالم(لمي إىل عحادن  عر  البيع باعن الق باب العلم والع

ننكر كون عحادن  الكايف ومن و حيضره الفقياه وغلرماا، حجاة مان بااب الظان       

من دائرة الظن املطلاق الا ي لايل سجاة      نعتربرااخلاص املعترب بالدلي  اخلاص ب  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ت دًا عو عاميًا.األعم من كوعنه د (1)



  هل تنويع األحاديث بدعة وصاحبها من أهل البدع؟

 ذاتًا عبدًا إو على اعنسداد باب العلم والعلمي!

 أهل البدع؟من بدعة وصاحبها  حاديثتنويع األهل 

راا  القااو  بتقساايم احلاادن  إىل عربعااة عقسااام  الصااحيمب، احلساان،     ا    ج

املوثق، والضعيف، بدعة وصاحب ا من عر  الرنب والبدع؟ كال وعلف كال، ماع  

  عناه على احملكي عحدرم  خبارنة تورم ذل   قا ن العامي ب  وبعض علماء األع

السااقيفة وماارة نااوم ُولااد الاا ي ابتكاار راا ا   ن انسااالم راادم ماارتني  ماارة نااوم   أباا

ن األكثرنة السااحقة مان علمااء ال ايعة     عالتصنيف الرباعي لألحادن ؟ وذل  مع 

 .ارتضوا ر ا التصنيف

وإذا كان العامل عحياعنًا خيطئ يف ت خيص املبتادع وعرا  الرناب والبادع  ماا      

 اارائط بعااد  ن املرجااع رااو اجملت ااد الااامع لل عبالاا  بالعااامي الاراا ؟ ولاا ا قلنااا   

ن املرجاع  عبا  املختاار    التداو ، يف حتدند املوقف، مع عر  اخلاربة واوختصااص.  

يف ال ااتون العامااة رااو شااور  الفق اااء كمااا  صاالناه يف كتاااب )شااور  الفق اااء     

 والقيادا  انسالمية(.

 خبارنون يف القرون األربعة األخلةب ا األ ن ععظم شخصية نعتّ عوال رنب 

، وراو العالماة اجمللساي رضاوان اهلل تعااىل علياه، نعتماد        صوليونكما نعتّ  ب ا األ

رو ابخر على ر ا التصنيف الرباعي يف ترجيمب األحادن  املتعارضة بعض ا علاى  

بعض  لجمب الصحيمب على احلسان ألعناه صاحيمب وابخار حسان ونارجمب احلسان        

 !مبتدعًا من عر  الرنب والبدع! ن نكون رو عنضًاععلى الضعيف،  كان و بد 

ن صاالة  إو ،ن القو  بصوم الوصا  بدعاة إوال ي نوضمب ما ذكرعناه عكثر  

 وقااد ورد  ن الصااالة مخاال ركعااا  بدعااة، وكاا ا عمثااااا   إو ،ال اوناامب بدعااة 

َوَصْوُم اْلِوَصاِ  َحَرامه َوَصْوُم الصَّْمع  َحَرامه َوَصْوُم عنْ ِر اْلَمْعص اَية  َحاَرامه َوَصاْوُم    ))



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

ن تلا  األماور   عما القو  باوعنساداد الكابل  لايل ببدعاة، ماع      عو (1)((الدَّْرِر َحَرامه

نار  اعنساداد بااب    عناه  م اوعنساداد الكابل   القائ  بما عدرد مصادنق وعحكام  رعية و

الدلي  الظا املعترب بالدلي  اخلاص على ك  األحكام ال رعية مطلقًا، ومع ذل  

ن البدعاة  عي بين ماا وراو   عنظرًا للفرق الاورر   ليل مبتدعًا وو رو من عر  البدع

ماا اوعنسادادي   ع)إدخا  ما ليل من الدنن يف الدنن وإخراج ما رو من الدنن مناه(  

عنه نقيم دلاياًل عاماًا علاى حجياة )الظناون      ع ال نفع  ذل  بالبدارة، ب  غانة األمر 

اخلاصة( ال  عقام ابخرون علي ا دلياًل خاصًا،  دليله وطرنقه إىل احلكم خمتلاف  

د    ااو حكاام اهلل الااواقعي عو الظااارري، سسااب كااال الطاارنقني  الظاان   مااا املااتع

سالبًا عو   اذل   ا و نكااد نف ماه العاامي     اخلاص والظن اوعنسدادي العام، ولكن 

وإ ا ال ي نف مه عن اجت اد راو اجملت اد الفقياه و غال! ولاو   ماه العاامي         اإجيابًا  

 ره على امللكة ملا كان حجة عبدًا! م ا رو عن تقليد ولو كان عن اجت اد دون توّ 

 املرجعية للفقهاء والعلماء ال للشباب املتحمس!

 ، ولع  بعاض اخلاواص كا ل ،   إن كثلًا من العوام بطبع م متحمسون

وقاد نعتاربون   عو شخصاية حلماسا م ال ادند    عاماة   قضاية  يفوكثلًا ما نثورون 

ن ع ااا الواجااب و جيااوم ااام ذلاا !! إ  مولكاان ،غلت اام علااى الاادنناملنطلااق 

إلاي م مقالياد    )علاي م الساالم(   نرجعوا إىل الفق اء ال نن علقى األئمة األط ار

َوَعمَّا اْلَحَواد ُث اْلَواق َعاة  َ ااْرج ُعوا   يَ اا ِإَلاى ُرَواة  َحاد نث َنا َ اِمعنَُّ ْم ُحجَّت اي        ))  األمور

 .(2)((َعَلْيك ْم َوَععَنا ُحجَّة  اللَّه

عناه مبتادع إذا   أن نرمي الفقياه ب عال اّب املتحمل حيق له ن العامي عو ععرعنع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .15ص 6ج  الكايف (1)

 .699ص 2ج  اجاوحتج (2)



  هل القول بوالية الفقيه أو عدمها بدعة؟

را عاًا عقلتاه    ،مان ارتضاعع معاه عرباع ع ارة رضاعة      ماع  رآه نف  جبوام ال واج 

ن املساألة اجت ادناة   عن ر ا جيي  ال واج من األخاع الرضااعية!! ماع    إعنه  عرعنتم أب

اخلمال  خال ية حسب اختالف الروانا  من كون الع ر رضعا  راي احملرماة عو   

ع رة رضاعة! وكا ل  حاا  ساباب مان ناراه العاامي مبتادعًا عو مان عرا  الرناب            

وم ند األمثلاة نوضامب    ألعنه قد و نكون ك ل  عبدًا يف مقانيل ال رنعةعوالبدع مع 

 ذل  عكثر 
 

 هل القول بوالية الفقيه أو عدمها بدعة؟

ناب  ر  القو  بوونة الفقياه املطلقاة بدعاة؟ ورا  صااحب ا مان عرا  الر        ا  د

عناه قاا  ب اا؟ عو العكال  را  املنكار لووناة الفقياه املطلقاة مبتادع؟           عوالبدع جملرد 

الواب على كال الستالني  كال وعلف كال، لكن الار  وحده مان را ا الطارف    

 عو ذاك رو من نتصور ذل !

ا( مااا رااي إو مسااألة  ماان وونااة الفقيااه املطلقااة عو عاادم ا )عو الاادرجا  بين   إ

امل  ور إىل عدم وونة الفقياه املطلقاة بينماا ذراب مثا  صااحب        اجت ادنة، وقد ذرب

علماااء  ورام إىل ثبوت اا،   )رمحاه اهلل(  ومان قبلاه املااوىل النراقاي    )رمحاه اهلل(  الاوارر 

قو  عي مان م باأي رعي يف ذلا  ساببًا ألن نكاون مبتادعًا عو ضااًو        عبرار عخيار وليل 

باب عو ال ايخ املاتحمل، مان    ن ال ا عن نكاون مان عرا  الرناب والبادع؟ إو      أ كيف ب

عنااه ضااا   أن نرميااه بعراا ا الطاارف عو ذاك، قااد )نكّفاار( الطاارف ابخاار ولاايل داارد     

 مبتدع!!

وكاا ل  حااا  القائاا  بوجااوب صااالة المعااة يف مماان ال يبااة، عو        ا    رااا

 وك ل  حا  الكثل الكثل جدًا من املسائ  األخر . ألسرمت ا

البدعاة وييي راا عان دائارة     ت اخيص دائارة   املرجاع يف  ن إ  الكاالم  وموج 



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

و ك  من رع  ر ه الرواناة ال ارنفة    ،اوجت اد ودائرة اخلطأ، رم العلماء الفق اء

حل بالوظيفااة ال اارعية)!(  اعنااد ع ليكّفاار راا ا عو ذاك عو نسااّب راا ا عو ذاك     أ اا

بدعاة وقاا  الباطا  يف مساألة تارخيياة، عو  ق ياة، عو يف       الارتكاب  قد عنه أمت ّرعًا ب

 سائ  العقائدنة!ملحقا  امل



  هل القول بوالية الفقيه أو عدمها بدعة؟



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 

 

 الفصل الثالث: األدلة على حرمة السّب مطلقًا أو املستلزم حملاذير

 



  الفصل الثالث: األدلة عىل حرمة السّب مطلقًا أو املستلزم ملحاذير

 



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 

 

 

 

 األدلة الدالة على عحد عمرنن   الطائف االثالث  ا

 األدلة الدالة على حرمة السباب مطلقًا. اوىلل 

الكرميااة  األدلااة الدالااة علااى حرمتااه إذا اسااتل م حماا ورًا ذكرتااه ابنااة الثةاين ا

 وعّممته الروانا  ال رنفة.

 عما القسم األو   سيأتي.

 عنه ننقسم إىل عنوعني موعما القسم الثاعني  

ما ند  على حرمة السباب إذا استل م حم ورًا خاصاًا راو ساّب     النوعااوىلل 

ِ )  األعداء هلل تعاىل، وعمدته ابنة ال رنفة يَن يَْدُعوَن ِمنْن ُدوِن اّللذ  َوال تَُسبُّوا اَّلذ
َ َعْدواً بَِغْْيِ ِعلْم    وابنة واضحة الدولة. ( فَيَُسبُّوا اّللذ

 ما ند  على تعميم احمل ور إىل ما استل م سب ولّي اهلل عنضًا. النوعاالثاين 

 وبعض الكالم يف التقسيم الثاعني بنوعيه 

 إىل ما استلزم سّب أولياء اهلل (َوال َتُسبُّوا... )تعميم 

َ َعنْدواً )  فةن ابنة ال رنإ ِ فَيَُسنبُّوا اّللذ يَن يَنْدُعوَن ِمنْن ُدوِن اّللذ َوال تَُسبُّوا اَّلذ
يَنْدُعوَن الَّ نَن ) خاصة بسباب ما نعبده الكفار عي آاة الكفارأل إذ املراد با ( بَِغْْيِ ِعلْم  

 ِ كوعن م نادعوعن ا  ل (يَْدُعونَ )رو )ما نعبدون من دون اهلل( ووجه التعبل با ( مِْن ُدوِن اّللذ

،   اي عن اي عان ساّب آااة      (1)آاة عو لكاوعن م نادعوعن ا يف حاوائج م باعتبارراا آااة     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 و  عظ ر.واأل (1)



  اهللَِّ َفَقْد َسبَّ اهللََّ(( ))َمْن َسبَّ َوِلَّ 

 .ا عي و تسبوا آات م  يسبوا اهلل تعاىل عدواعنًا جب   من ما قرنش 

       ولكاان ماان عناان تعماايم احلرمااة إىل سااباب غاال اباااة كرمااومرم مااثاًل،        

 ر ا عوًو.

َ َعنْدواً بَِغنْْيِ ) عن ا عّللع باا إعخر  إذ  وثاعنيًا  ابنة خاصة من ج ة فَيَُسبُّوا اّللذ
عو  )علاي م الساالم(  ومل تعم م إىل سب  غال اهلل تعااىل كساّب عحاد املعصاومني       ( ِعلْم  

عو عمثااا  مرارة  رضااوان اهلل تعاااىل علااي م  عحااد عولياااء اهلل كساالمان وعمااار وعبااي ذر 

ردبيلاي  فق ااء كالطوساي واحللاي واأل   ومحران ونوعنل ابن عبد الارمحن عو ععااظم ال  

 وسائر الفق اء األخيار ومراجع التقليد األبرار. رمح م اهلل عنصاريواأل

وذلا  ألن ساب رماومرم إن اساتجلب       والواب عان الوجاه األو  واضامب   

العر يااة سااّب اهلل تعاااىل  رضااًا   ااو داخاا  قطعااًا يف دلياا  احلرمااة و للحاااظ األولونااة   

َ َعنْدواً )  يف العلة املصر  ب ا يف ابنة ال رنفة عنضًا حسب ب  وعندراجه  فَيَُسنبُّوا اّللذ
عن ام ساينتقمون بساب    عن حيّرم اهلل تعاىل سّب إاات م بسابب   عتر   (1)ع    ( بَِغْْيِ ِعلْم  

 اهلل تعاىل، ومع ذل  جيي  سّب رمومرم حتى لو اعنتقموا بسّب اهلل تعاىل!!

مساتند إىل الرواناا  الصارحية يف     ن التعمايم إوالواب عان الوجاه الثااعني     

ر ا احلق  حي  عمَّماع حتارنم ساباب ماا نعبدوعناه إىل ماا لاو اساتل م ذلا  ساّب           

عولياء اهلل تعاىل، وليل مستندًا إىل تنقيمب املناط ألعناه ظاا با  املنااط رناا عضاعف       

  ال وجه لالستناد إليه.

 ((َمْن َسبَّ َوِليَّ اللَِّه َفَقْد َسبَّ اللََّه))

َقااَ     )عليه الساالم( َعْن ُعَمَر الطََّيال س ي  َعْن َعب ي َعْبد  اللَّه    لروانا ومن ا

َ َعْدواً بَِغْْيِ )َسَأْلُتُه َعْن َقْوِ  اللَّه    ِ فَيَُسبُّوا اّللذ ِيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّللذ َوال تَُسبُّوا اَّلذ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .ا وجه األولونةر  (1)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

َقااَ     ((ُر َرَعْناَع َعَحادًا َنُسابُّ اللَّاَه؟    َناا ُعَما  ))  )علياه الساالم(   َقااَ   َ َقاا َ   (ِعلْم  

َمْن َسبَّ َول ايَّ اللَّاه  َ َقاْد    ))  )عليه السالم( َ ق ْلُع  َجَعَلن َي اللَُّه   َداَك َ َكْيَف؟ َقاَ 

    ه الروانة صرحية يف التعميم والتن ن . (1)((َسبَّ اللََّه

نقله من رواناة الكاايف   ورناك روانا  عدندة تفيد ر ا املضمون ومن ا ما سن

َوَقْد َنْنَب  ي َلك ْم َعْن َتْعَلُموا َحدَّ َسب ِ ْم ل لَّاه  َكْياَف ُراَو؟ ِإعنَّاُه     ))  ابتية حي  ورد  ي ا

َمْن َسبَّ َعْول َياَء اللَّه  َ َقد  اعْنَتَ َ  َسبَّ اللَّاه  َوَماْن َعْظَلاُم ع ْناَد اللَّاه  م مَّاِن اْسَتَسابَّ ل لَّاه          

 .(2)((ل َياء  اللَّه َول َأْو

والناتج مان ذلا  كلاه  ععناه و جياوم ساّب آااة الكفاار وو ساب رماومرم           

 ومقدسات م، إذا استل م ذل  سب م هلل تعاىل عو ألولياء اهلل.

الروانا  ال رنفة حتادد ضاوابط لساب ععاداء اهلل، ومن اا      ن بعض ر ه إثم 

اجملااالل اخلاصااة   سااب م يف)ن )سااّب م حياا  نساامعوعنكم حماارم( دون    عمااا نفيااد  

،    ه عخص من روانا  الطائفة الثاعنية عو حاكمة علي ا  تفيد تقييادرا،  (بال يعة

ن الساب ألعاداء اهلل علاى قسامني  ساب م حيا  نسامعوعنكم كماا لاو          عواحلاص  

ن الرواناة تفياد   مسب م يف انذاعة عو الفضائيا  عو يف دالسا م عو يف حضاوررم  ا   

، وسيأتي البح  عن الضوابط العاماة يف آخار   اصةحرمته، وسّب م يف داميعنا اخل

 .الكتاب بمذن اهلل تعاىل

 ((إياكم وسّب أعداء اهلل حيث يسمعونكم))

الدالااة علااى بعااض الضااوابط والقيااود، والدالااة عنضااًا علااى  ومان الروانااا  

مااا ورد يف روضااة الكااايف يف   تعماايم حرمااة السااباب ملااا اسااتتبع سااّب عولياااء اهلل    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .  313ص 1ج  لعياشيتفسل ا (1)

 .1ص 1ج  الكايف (2)



  ))إياكم وسّب أعداء اهلل حيث يسمعونكم((

َوَجااام ل وا النَّاااَ  َوَلااا   ))  )عليااه السااالم( مااام الصااادق  حاادن  طوناا  عاان ان  

َوِإنَّااك ْم َوَسابَّ َعْعاَداء  اللَّاه       ،َتْحم ل وُرْم َعَلى ِرَقاب ك ْم َتْجَمُعوا َمَع َذل َ  َطاَعَة َرب ك ْم

ك اْم َعْن َتْعَلُماوا َحادَّ    َوَقاْد َنْنَب  اي لَ   ،َحْيُ  َنْسَمُعوعنك ْم َ َيُسابُّوا اللَّاَه َعاْدوًا ب َ ْياِر ع ْلام      

ِإعنَُّه َمْن َسبَّ َعْول َياَء اللَّه  َ َقد  اعْنَتَ َ  َسبَّ اللَّه  َوَماْن َعْظَلاُم ع ْناَد     ؟َسب ِ ْم ل لَّه  َكْيَف ُرَو

َوَلا َحاْوَ  َوَلاا ق اوََّة     اللَّه  م مَِّن اْسَتَسبَّ ل لَّه  َول َأْول َياء  اللَّه ، َ َمْ ًلا َمْ ًلا َ اتَّب ُعوا َعْمَر اللَّه 

 .(1)((ِإلَّا ب اللَّه 

عي و تساتف وعن م   ((َوَلا َتْحم ل وُرْم َعَلاى ِرَقااب ك مْ  ))  )عليه السالم(وقوله 

عو  عو تفعلوا ما حيمل م على انضرار بكم، وعلياه   اأي عما  عنياف مان سابٍّ      

 ((َذل َ  َطاَعَة َرب ك امْ َتْجَمُعوا َمَع ))، و(2)بطش ب م  ا نسبب ت ييج م ضدعنا حرام

عماا    عنكم جتمعون با ل  خال الادعنيا وابخارة    معي إذا مل حتملورم على رقابكم  

عنكام با ل  تكوعناون    إوعماا خال ابخارة   او      ،خل الدعنيا   و األمن من ضارررم 

 مطيعني لربكم  تستحقون الثواب.

ىل ما استل م والروانة صرحية يف التعميم ويف توسعة دائرة حّد السب احملّرم إ

 سّب عولياء اهلل تعاىل.

بااب اوساتفعا  عي اساتجلب بسابابه را ا ساباب م        مان  ((اْسَتَسبَّ))وقوله 

 ألولياء اهلل تعاىل.

دولاة بال اة علاى ضارورة ضابط الانفل وكظام         ((َ َمْ ًلا َمْ ًلا))  ويف قوله

ساب م   عناه جياب الصارب وحتارم املساارعة إىل     عال يو على ما عناراه مان األذ  مان م و   

ن ذلا  عمار اهلل وقاا      أبا  )علياه الساالم(  اعنتقامًا من م عو ابتاداًء مّناا، وقاد صار      

مل نسب م يف دالس م وحي  نسمعوعنه   و املّتبع عمر اهلل   من ((َ اتَّب ُعوا َعْمَر اللَّه ))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .1ص 1ج  الكايف( 1)

 وسيأتي س  صورة باب الت احم، إذ كالمنا ابن يف حدود الطائفة الثالثة. (2)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 وإو   و عاص هلل ورو حيسب اعنه حيسن صنعًا!

ْْ ُحِبُّنوَن )قا  تعااىل    َ فَنمتذبُِعويقُْ  إِْن ُكَْنُت ُ   اّللذ ُْ اّللذ فَنال )و (1)(ُُيْبِنبُْك
ْذ ال ََيُِدوا يف ْْ ُث ُُ ََ ْ َُ بَي َج َُ ُِموَك فامم  َُوَن َحيتذ ُُيَمِّ َُجنمً   َوَ بَِِّ  ال يُْؤِم ْْ َح ُِ نُْفِسن

َ
أ

م قََضاَْت َويَُسلُِِّموا تَْسلاممً   .(2)(ِممذ

 ((ْيكُْمَلا َتُسبُّوُهْم َفِإنَُّهْم َيُسبُّون َعَل))

حرمة ساّب حتاى رماومرم، وحرماة     ا  السابقتني و ا نفيد التعميم للج تني

مان ضامن عدلاة     ا  ماا نساتجلب ساّب عوليااء اهلل وماا نوجاب ساب اهلل تعااىل  قاط         

يف تفسال را ه ابناة      )علياه الساالم(  الطائفة الثالثة  ما ورد عن انماام الصاادق   

َ َقاَ   َمْن َسبَّ َول يَّ اللَّاه  َ َقاْد َسابَّ اللَّاَه، َقااَ        ن َعَلْيك ْمَلا َتُسبُّوُرْم َ ِمعنَُّ ْم َنُسبُّو))

َمْن َسبََّ  َ َقاْد َسابَّن ي َوَماْن َسابَّن ي      )عليه السالم(ل َعل يٍّ  )صلى اهلل عليه وآله(النَّب يُّ 

وقولاه    (3)((ْناه    اي النَّاارِ   َ َقْد َسبَّ اللَّاَه َوَماْن َسابَّ اللَّاَه َ َقاْد َكبَّاُه اللَّاُه َعَلاى َمْنخ رَ        

مبا علاى التضامني عي حيملاون علايكم ون جماون علايكم،        ((َنُسبُّون َعَلْيك ْم))

 تكون مصّحفة واألص  )نسبوعنكم(. نعوذل  وإن احتم  

  )ولنرجااع إىل تفساال ابنااا  علااى قااو  )رمحااه اهلل(وقااا  العالمااة اجمللسااي 

ينَن يَندْ )املفسارنن   ِ َوال تَُسبُّوا اَّلذ قاالوا عي و تا كروا آاات م الا       (ُعوَن ِمنْن ُدوِن اّللذ

َ َعْدواً )نعبدوعن ا مبا  ي ا من القبائمب  بَِغنْْيِ )عن احلق إىل الباط   عي جتاومًا (فَيَُسبُّوا اّللذ
)علاي م  عي علاى ج الاة بااهلل وماا جياب عن ُنا كر باه، وعقاو   علاى تأونلا م            (ِعلْم  

 .(6)عنى ب ل علم عن سب عولياء اهلل سب هلل(حيتم  عن نكون امل السالم(
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  ))اَل َتُسبُّوا النَّاَس َفَتْكَتِسُبوا اْلَعَداَوَة َبْينَُهْم((

َ َعنْدواً )ن عوقوله )حيتم ...( إشارة إىل عنكتة راماة جادًا وراي     فَيَُسنبُّوا اّللذ
ن نراد به ب ل علم مطابق  للواقع ب  رو جب   مركب ألن قطع ام  عما إ (بَِغْْيِ ِعلْم  

بَِغنْْيِ )عو ناراد  ،ليل بعلم با  راو ج ا   مرجاع ضامل مان م املقاّدر راو للكفاار         
ن ساّب عوليااء اهلل راو ساب هلل تعااىل إذ قاد و       أعي ب ل علم مان املاتمنني با    (ِعلْم  

ن نسابوا معباودا  امل اركني إذا كاان رد الفعا   قاط       عنعدوعنه عظيمًا ونستسا لون  

 !رو سب م عولياء اهلل  قط

 ((َلا َتُسبُّوا النَّاَس َفَتْكَتِسُبوا اْلَعَداَوَة َبْيَنُهْم))

  او طوائاف الرواناا      ا  األدلة على حرماة الساباب مطلقااً   ا ما القسم األو   عو

مطلقاًاأل وذلا  لظ اور كوعن اا معللاة       الن ي عن سباب ابخرنن ال  نستظ ر من ا

َعْناُه، َعاِن     يف الصاحيمب  )علياه الساالم(  قولاه   عن ا جتلب عدوات م، وذل  مثا  أب

)علياه  َسال م ، َعْن َعب ي َبص ل ، َعاْن َعب اي َجْعَفار     اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب، َعْن ر َ اِم ْبِن 

َ َقااَ     )صالى اهلل علياه وآلاه(   ِإنَّ َرُجًلا م ْن َبن اي َتم ايم  َعَتاى النَّب ايَّ     ))َقاَ    السالم(

 .(1)((ُ ْمَعْوص ن ي، َ َكاَن   يَما َعْوَصاُه َعْن َقاَ   َلا َتُسبُّوا النَّاَ  َ َتْكَتس ُبوا اْلَعَداَوَة َبْيَن

عن اايه ورااو ظااارر يف احلرمااة      ((َلااا َتُساابُّوا  ))ووالروانااة صااحيحة السااند،    

ما عامة الب ر ألن النا  يف الل اة  عو)النا ( عام ن م  كا ة األشخاص، واملراد 

ن للنااا  عمااا خصااوص عراا  العامااة إذا ثبااع  عوالعاارف نااراد ب اام كاا  إعنسااان، و 

عناه وضاع بالوضاع التعايا     عة عي اصطالحًا آخر يف لساان ال اارع وراو عرا  العاما     

عنه و نر ع اليد عن املعنى العام للنا  )ال اام  لكا  الب ار( إو    عام، واملستظ ر 

)علاي م  مع وجود قرننة على إرادة املعنى األخاص لعادم ثباو  النقا  يف لسااعن م      

ولكاان التعليا  يف الروانااة   ،ن غانااة األمار القااو  باوشا اك اللفظاي   إثام   الساالم( 
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نة على التعميم إذ سّب ك  إعنسان نساتجلب العاداوة ولايل ساّب عرا       نصلمب قرن

( ع ّلاة  )َ َتْكَتس اُبوا اْلَعاَداَوةَ  ن عالعامة  قط، با  العلاة معمماة وخمصصاة، والظاارر      

  تدبر. ،ب  ادة اورتكام والوجدان والف م العريف

َوال )  ور ه ابناة تضايف مف وماًا جدنادًا علاى املساتفاد مان ابناة الكرمياة         
َ َعْدواً بَِغْْيِ ِعلْم   ِ فَيَُسبُّوا اّللذ ِيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّللذ أل  من ابنة حّرماع  (تَُسبُّوا اَّلذ

ن نسبوا اهلل عادوًا ب ال علام،    عسّب ال نن نعبدون من دون اهلل إذا عد  سب م إىل 

، والرواناة الكرمياة تفياد حرماة السااب عنضاًا إذا عد  إىل اساتجالب عاداوة النااا        

وراا ا نعااا حرمااة سااب النااا  وإن مل نسااتجلب سااب م  لنااا باا  اسااتل م  قااط       

عااداوت م لناااأل وذلاا  ألن الكااثل ماان ابخاارنن إذا سااببت م  قااد و نساابوعن  وو  

إماا ألن   ، وذلا  وو العلمااء الربااعنيني   )علي م السالم(نسبون اهلل وو املعصومني 

عاان الساب خلاو  م منااا    ماا لكاوعن م عااج نن   عو ،ثقاا ت م و تتنااغم ماع السااباب   

ألعن ام جار    ، وإماا   يكّنون العداوة لناا حينلا ٍ   ا  إذا كاعنع القوة القاررة لناا  رضًا  

دعب م على رد السباب باأل عا  والتخطيط اوسا اتيجي البعياد املاد  ضادعنا، عو     

 ل ل ذل .

الن ااي عاان سااباب النااا  عمااران  األو   رااو مااا   العلااة يفن إواحلاصاا   

َ َعْدواً بَِغْْيِ ِعلْم  )لكرمية ذكرته ابنة ا والثااعني  راو ماا ذكرتاه الرواناة       ( فَيَُسبُّوا اّللذ

  أّي من ما حتقق َحُرم السّب. ((َ َتْكَتس ُبوا اْلَعَداَوَة َبْيَنُ ْم))ال رنفة 

 سّب الرموز الدينية أو السياسية أو االجتماعية

عام ن م  سّب  ((النَّاَ َلا َتُسبُّوا ))ن مر ا كله من ج ة ومن ج ة عخر   

كماا ن ام  ساب الرماوم )السياساية( كرؤسااء        ،الرماوم )الدننياة( للطارف ابخار    

و)اوجتماعية( كرؤساء الع اائر ومتسساا  اجملتماع     ،الدو  عو املنظما  الدولية



اَر ِجَهارًا، َواَل مَتِيُلوا َعَلْيِهْم َفَيْظلُِموُكْم((   ))َوَخالُِطوا الُْفجَّ

كاا  عوللاا  م اامو  للروانااة   ن سااّبم)العسااكرنة( و)اوقتصااادنة(،  اا و ،املاادعني

عن  إذا ساببته و  ععنعم لو  رض  ((اَ  َ َتْكَتس ُبوا اْلَعَداَوَة َبْيَنُ ْمَلا َتُسبُّوا النَّ))الكرمية 

ن را ا الناوع مان    معنه ن داد ل  حبًا)!(  ا عنن عج ب ل  عبدًا وو نعادن  ب   رضنا 

الساباب خااارج حينلااٍ  عاان دائاارة راا ه الرواناة ولكنااه نناادرج حتااع دائاارة روانااا    

 ائفة األوىل من طوائف الروانا .عخر  عو حتع األص  األولي العام من الط

 ((َوَخاِلُطوا اْلُفجَّاَر ِجَهارًا، َوَلا َتِميُلوا َعَلْيِهْم َفَيْظِلُموكُْم))

تضايف مف وماًا جدنادًا وحما ورًا آخار ُنناتج حرماة         عنياة ن رنااك رواناة ثا  إثم 

ُمْسال م ،   السب حين اك عنضًا، والروانة راي  َعل ايُّ ْباُن ِإْباَرار يَم، َعاْن َرااُروَن ْبانِ       

َقااَ  َرُساوُ  اللَّاه     ))َقااَ     )علياه الساالم(  َعْن َمْسَعَدَة ْبِن َصَدَقَة َعْن َعب ي َعْباد  اللَّاه    

 ((  ُمَداَراة  النَّاِ  عن ْصُف اْلِممَيااِن َوالر ْ اُق ب ِ اْم عن ْصاُف اْلَعاْيشِ     )صلى اهلل عليه وآله(

َخاال ط وا اْلاَأْبَراَر س اّرًا، َوَخاال ط وا اْلف جَّااَر      ))  ()علياه الساالم  ُثمَّ َقاَ  َعُباو َعْباد  اللَّاه     

ج َ ارًا، َوَلا َتم يل وا َعَلْيِ ْم َ َيْظل ُموك ْم، َ ِمعنَُّه َسَيْأت ي َعَلاْيك ْم َمَماانه َلاا َنْنُجاو   ياه  م اْن       

[ ِإعنَّاُه َعْبَلاُه َلاا َعْقاَ       ْن ُنَقااَ  ]َلاهُ  َذِوي الد نِن ِإلَّا َمْن َظنُّوا َععنَُّه َعْبَلُه، َوَصبََّر عَنْفَسُه َعَلاى عَ 

 ا  وسيأتي معناه بمذن اهلل تعاىلا ور ه الروانة تفيد حرمة مطلق املي  علي م   (1)((َلُه

ن ظلم م لنا ععم جدًا من ساب م لناا   عإذا عد  ذل  إىل ظلم م لنا، ومن الواضمب 

بساٍب عو مصاادرة   ألن السب رو عحد ععنواع الظلم،  كا  ماا عد  إىل ظلم ام لناا     

عموا  عو سجن  عو عنفي عو تع نب عو ختونف عو غل ذل ،   و من ي عناه، إو ماا   

دخ  يف باب الت احم وعحرم الفقياه الاامع لل ارائط عرميتاه وعولونتاه مان درجاة        

 .ا وسيأتي بمذن اهلل تفصي  ذل  يف ضمن الطائفة الرابعة من األخبارا ظلم م لنا 

والتقيياد   ،وجوب خمالطة األبرار باخللطة احلسنة سرًاوالروانة ال رنفة تفيد 
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لاو ظ اار    األشارارُ خياار  باألضاّر  عبالساّر ناراد باه صاورة التقياة عي صاورة مااا لاو        

العالقة احلسنة بني األبرار، كما تد  على وجوب املخالطاة احلسانة يف الظاارر ماع     

سانة؟ با    ن ساباب م عو ساباب رماومرم راو مان املخالطاة احل      عالفجار، ور  َتر  

وقاد  ساررا الابعض مبعارضات م     ا مطلاق امليا  علاي م      )عليه الساالم( حّرم انمام 

إذا اساتل م ظلم ام لناا كماا      ا  وسايأتي  ،لل لباة علاي م باأي حناو  مان األحنااء       إرادًة

 سبق.

 احلذر والتوقي من املضاعفات املستقبلية

بقرنناة   ما عامة للمساتقب  عو راي خاصاة باه    إن ر ه الروانة عن ال رنب إب  

ن الن اي عان سابنا    عظاارره   نم ا  ((َ ِمعنَُّه َساَيْأت ي َعَلاْيك ْم...  ))  )عليه السالم(قوله 

واألو  علاى ختصايص   ا ام إذا استل م ظلم م لنا يف املستقب  عو ولو يف املساتقب    

 .ا املراد بالروانة باملستقب  والثاعني على التعميم

عو  نظلموعناا ن عياه مباا نساتل م    ن سّب بعض الفجار عو امليا  عل عوذل  نعا 

ن و ييا  علاي م   عن النجااة يف  عومفااد الرواناة    ألعوودعنا يف املساتقب ، حماّرم عليناا   

عنا  قاادر علاى امليا  علاي م واوعنتقاام       إوإن كنع قادرًا حتى نظنوعن  ععن  عبلاه إذ  

ساتقب   وتست رف املمن م وو تفع ! لكن  لسع بأبله إ ا تأير بأمر األئمة ااداة 

 (الادَّْرُر باِنعْنَساان َدوَّاِريُّ  )ن ععن  وإن كنع األقو  ابن إو م  واملآو والعواقب 

ِِ )تنقلب األحاوا   وكثلًا ما  يذنمُم  ُنداوِلُُم َبننْيَ اِلذنم
َ
 اتحني سااعة    (1)(َوتِلْنَ  اْْل

 .اعنتقام م حينلٍ  و  مب اهلل

ي م إذا استل م ن  ي  علععن اعنا عن  )عليه السالم(ن انمام إ  واحلاص 

          حااو  نااا ساانعقد سثااًا خاصااًا ذلاا  ظلم اام لنااا يف احلااا  عو يف اوسااتقبا  ولعل 
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َك(( ي َوَعُدوِّ   ))َيا ُموَسى... َأْظِهْر يِف َعاَلنَِيتَِك املَُْداَراَة َعنِّي لَِعُدوِّ

 ابنة ال رنفة.

( تضيف مف ومًا جدنادًا با  مفااريم جدنادة     ثالثةن رناك روانة عخر  )إثم 

 والروانة ري 
 

 ((ُدوِّي َوَعُدوَِّكَيا ُموَسى... َأْظِهْر ِفي َعَلاِنَيِتَك اْلُمَداَراَة َعنِّي ِلَع))

  اي التَّاْوَراة    ))َقااَ     )علياه الساالم(  َعْن َحب يٍب الس ج ْسَتاعن ي  َعْن َعب ي َجْعَفار   

َناا ُموَساى    )علياه الساالم(  َمْكُتوبه   يَما عناَجى اللَُّه َع َّ َوَج َّ ب ه  ُموَساى ْباَن ع ْماَراَن    

ِ ْر   ي َعَلاعن َيت َ  اْلُمَداَراَة َعن ي ل َعُدو ي َوَعاُدو َك  اْكُتْم َمْكُتوَم س ر ي   ي َسِرنَرت َ  َوَعْظ

م ْن َخْلق ي َوَلا َتْسَتس بَّ ل ي ع ْنَدُرْم ب ِمْظَ ااِر َمْكُتاوِم س ار ي َ ُتْ اِرَك َعاُدوََّك َوَعاُدو ي       

 .(1)((  ي َسب ي

 عمور ال رنفة واملستفاد من الروانة 

 جبانكتمان السر وإظهار املداراة وا

املناقاب إذا كاان الطارف    بعاض  ومناه بياان   ا واجاب     ن كتماان السارّ  إ اوىلل 

ن إظ ار املداراة لعادو  إو ا  إىل مضاعفا  سلبية عد  ذل ابخر و نتحمل ا حيثما 

نسااتل م  عي شاايء عاا   مبعنااىن استسااباب م حاارام  إ، و(3)واجااب (2)اهلل وعاادوك

 .استل م سب م هلل تعاىلسب م عو سب رمومرم عو غل ذل  إذا ، ك م لناسّب

ووجه الوجوب  ظ ور صاي ة األمار )عكاتم، عظ ار( يف الوجاوب وظ اور       

صااي ة الن ااي )و تستسااب( يف احلرمااة، وقااد  ّصاالنا يف كتاااب )األواماار املولونااة      

ن األصاا  يف األواماار والنااواري رااو املولونااة دون انرشااادنة، باا    إوانرشااادنة( 
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الوجاوب عو احلرماة انرشاادنة كماا عوضاحنا      ن األص  يف انرشادنة من اا  ع ّصلنا 

)صالى اهلل علياه   ذلا  يف مباحا  )البياع( عنضاًا عناد احلادن  عان الن اي يف قولاه          

ُاض  )  وآلاه(  نْن تَن َْ ْن تَُكوَن ُِتنمَ ةً 
َ
ْْ بِمْْلمِطِ  إاِلذ أ ََُك ْْ بَيْ ْموالَُك

َ
ُكلُوا أ

ْ
ال تَأ

 ْْ  .(1)(ِمَُْك
 

 

 مداراة أعداء اهلل ومداراة أعدائك

ن املااداراة واجبااة لفاارنقني  عوامااا ععااداء اهلل تعاااىل، وثاعني مااا     إ الثةةاين 

عادو   ((َوَعاُدو َك م اْن َخْلق اي   ))مان  ن املاراد  أععداء ال خص عنفسه،  يما إذا قلناا با  

ذكاار ألعنااه طاارف  )عليااه السااالم( إ ااا عنااهإاملكلااف عنفسااه و عاادو موسااى خاصااة و 

األعنبياااء عمااوم احلكاام دون   اخلطاااب و حلصاار احلكاام بااه، إذ األصاا  يف خطاااب  

  تأم . ،ن ند  دلي  خاص على ذل عخصوصه إو 

ن اسااتظ رعنا التعماايم، كمااا قااد ت اا د بااه الروانااا  العامااة      موعلااى عي  اا 

عناه جتااب ماداراة ععاداء الاادنن كماا جتاب مااداراة األعاداء ال خصاايني،       ماألخار    

لتساابيب إىل ن اموذلا   اا و شا   ياه إذا اساتل م تاارك مادارات م للضارر عليناا  ا         

وقااد  أل تاادبر ،انضاارار بااالنفل عو الع اارض حاارام وإن توسَّااَط الفاعااُ  باوختيااار

 ّصاالنا ذلاا  يف مبحاا  حرمااة انعاعنااة علااى انثاام ماان مبحاا  )األصااو ( باااب    

 .(2) راجع ،الت احم

 منهج األديان السماوية كلهالألعداء هو املداراة 

ن مان ج ماداراة   عئر الرواناا ،  ن املستظ ر من ضم ر ه الروانة إىل ساإالثالث ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .29رة النساء  سو (1)

 .m-alshirazi.comع موقع متسسة التقى الثقا ية   راج (2)



  إذا سببت آهلتهم فقد أرشكت باهلل تعاىل!

األعداء رو من ج عام يف ك  ال رائع السماونة وليل خاصًا بالدنن انسالمي  قاط،  

)علياه   را ه الوصاية مان اهلل تعااىل ملوساى      )علياه الساالم(  ولا ل  ننقا  انماام البااقر     

يف التااوراة األصاالية، وذلاا   ااا حيكاام بااه العقاا ، كأصاا  عااام وقاعاادة    السااالم(

روج عن ااا رااو احملتاااج للاادلي ، والعقاا  رااو احلاااكم علااى طبااق مثاا   عامااة،  اااخل

ِإنَّ الر ْ َق َلْم ُنوَضْع َعَلى ))  )صلى اهلل عليه وآله(َقاَ  َرُسوُ  اللَّه  الروانة التالية  

 .(1)((َشْيٍء ِإلَّا َماعنُه َوَلا عنِ َع م ْن َشْيٍء ِإلَّا َشاعنُه
 

 تعاىل! إذا سببت آهلتهم فقد أشركت باهلل

عو  ن ُنَعادَّ ساب آااة الكفاار ورماومرم     ععنه لع  الكثل منا جيد مان ال رناب   إثم 

عنوعاًا مان ال ارك بااهلل تعااىل إذا اساتل م ساب م هلل تعااىل، ولكان           إظ ار سّر اهلل تعااىل 

)عليااه ذلاا  رااو صاارنمب الروانااة التاليااة  َعااْن َمْسااَعَدَة ْبااِن َصااَدَقَة َعااْن َعب ااي َعْبااد  اللَّااه     

  ِإنَّ ال  اْرَك َعْخَفاى م اْن    )صالى اهلل علياه وآلاه(   ُسل َ  َعاْن َقاْوِ  النَّب اي     ))َقاَ    م(السال

  َكااَن اْلُمْتم ُناوَن   )علياه الساالم(  َدب يب  النَّْمِ  َعَلى َصَفاٍة َسْوَداَء   ي َلْيَلٍة َظْلَماَء؟  َقاَ  

ه  َ َكااَن اْلُمْ اِرك وَن َنُسابُّوَن َماا َنْعُباُد اْلُمْتم ُناوَن       َنُسبُّوَن َما َنْعُبُد اْلُمْ اِرك وَن م اْن ُدوِن اللَّا   

ُناوَن  َ َنَ ى اللَُّه اْلُمْتم ن نَي َعْن َسب  آل َ ت ِ ْم ل َكْيَلا َنُسبَّ اْلك فَّاُر ِإَلَه اْلُمْتم ن نَي َ َيك اوَن اْلُمْتم  

ِ )اَ   َقْد َعْشَرك وا ب اللَّه  م ْن َحْيُ  َلا َنْعَلُموَن، َ َق ِيَن يَنْدُعوَن ِمنْن ُدوِن اّللذ َوال تَُسبُّوا اَّلذ
َ َعْدواً بَِغْْيِ ِعلْم    .(2)(( (فَيَُسبُّوا اّللذ

 لال ارك غا   اا 2ال رك املباشار   ا1ن ال رك على قسمني  إوبعبارة عخر   

والعيااذ   ان نساب ال اخُص اهلَل تعااىل     ع ااألو   راو    ألاملباشر عو ال رك بالواسطة

ن نسب كا رًا  يسب ذل  الكا ر اهلل تعااىل،  حيا    عمباشرًة، والثاعني  رو  ا باهلل

م اارك  ا   حسااب الروانااة ا   كنااع ععنااع الساابب الباعاا  لااه ليسااب اهلل تعاااىل  أعنااع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .119ص 2ج  الكايف (1)

 .213ص 1ج  تفسل القمي (2)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 بال رك اخلفي باهلل جّ  ا ه.

 عا    (1)وحيتم  يف التعبل عناه بال ارك اخلفاي كوعناه شاركًا تن نلياًا ألن را ا       

ّببه كان مبن لته، وقد نكاون شاركًا حقيقياًا بابعض مراتباه إذ      امل رك  من  ع  ما نس

 عنه نضاد توحيد العبادة والطاعة.إ

ن مطلااق سااب ابخاارنن إذا اسااتل م سااب اهلل تعاااىل عو    ع قااد ظ اار باا ل   

عداوت م لنا عو ظلم م لنا،   و من ي عنه يف ال رنعة،  ال بد ملن نرناد اوساتثناء   

 من إقامة الدلي .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 اهلل تعاىل والعياذ باهلل. سب (1)



  الفصل الرابـع

 

 

 

 

 

 عـالراب الفصل

 تعارض الروايات أو تزامحها

 



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا



  هل روايات )السباب( متعارضة أو متزامحة؟

 

 

 

 

 هل روايات )السباب( متعارضة أو متزامحة؟ 

األدلااة الاا  نسااتفاد من ااا تاا احم املصاااحل واملفاسااد يف        الطائفةة االااعةةة  ا

)السااباب( لاابعض النااا  يف بعااض الصااور، وذلاا  موقااوف علااى إخااراج األدلااة  

ا يف باب الت احم ثاعنيًا، ويف را ا الفصا    املتخالفة عن باب التعارض عوًو وإدخاا

املستقر ا عنبدع عوًو بدراسة األدلة املتخالفة يف مبح  السباب، على مبنى التعارض  

 عوًو، ثم عندرس ا على مبنى )الت احم( املنصور لدننا ثاعنيًا،  نقو     ا عو غله

 عحادرما  التعارض نبتا على تكاذب الدليلني  ا ننتج عدم ثبو  املاالك إو يف 

 اا  )رمحاه اهلل(  على مبناى ال ايخ   اورو الراجمب من ما باملرجحا  املنصوصة عو األعم  

ما عو ا(1) عو ج ة صدوره عو إرادته بانرادة الدنةا ووجود اخلل  يف صدور ابخر  

راو األصا    اا   (2)الظاارري ا لد  التساوي  التساقط راو األصا  األولاي والتخايل      

حادرما  قاط عو   عاملالك ثبوتاًا، با    على تو ررما معًا الثاعنوي  ا نك ف عن عدم 

  تأم . ،و شيء من ما

والتاا احم نبااتا علااى تسااليم صاادوررما واحتااواء كاا  من مااا علااى املااالك  

ولكاان حياا  ضاااقع قاادرة العبااد عاان المااع بين مااا حاادث التاادا ع العرضااي         

 احم وذلا   اا نقاع بع ادة املكلاف يف التا       ،وعليه جيب تقدنم األرام  ،والت احم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 عن ا ليسع على مساق واحد. تأم ، أل (1)

 ي  تأم .عو الواقع (2)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 اومتثالي وبع دة املوىل يف الت احم املالكي.

ن ابناا  والرواناا    إثم لقد ظ ار  اا مضاى، وسايظ ر عكثار  اا سايأتي،        

ال  تتطرق بنحو ما وب ك  مباشار عو غال مباشار، إىل قضاية الساباب وحكماه،       

تبدو يف بادا النظر متخالفة، ولكن الصحيمب غل ذل ، ولكي حنص  على رؤناة  

للمنظومة الفكرناة انساالمية يف موضاوعة العالقاة ماع ابخار مان ماوناة         متكاملة 

ن عناادر  تلاا  عاألداء اللفظااي ومطلااق مااا نعّباار عاان مكنااون الضاامل، و بااد ماان  

األدلة علاى ضاوء قواعاد بااب التعاارض )املساتقر عو غال املساتقر( عوًو ثام علاى           

 قو   ن ا ثاعنيًا،عنه األصمب عال ي عنر   اضوء قواعد باب الت احم 

عن اا متعارضاة، حساب النظارة     عن امل كلة ال  تع ض ر ه الروانا  راي  إ

 البدونة 

ِإنِّي َأْكَرُه َلُكْم َأْن َتُكوُنوا ))مع  ((َأْكِثُروا ِمْن َسبِِّهْم))تعارض 

 ((َسبَّاِبنَي

ِإَذا َرَعْناُتْم َعْراَ  الرَّْناب     ))  )صالى اهلل علياه وآلاه(    قد ورد قو  رساو  اهلل  

َدِع م ْن َبْعد ي َ َأْظِ ُروا اْلَبَراَءَة م ْنُ ْم َوَعْكث ُروا م ْن َسب ِ ْم َواْلَقاْوَ    ايِ ْم َواْلَوق يَعاَة    َواْلب 

 .(1)((َوَبار ُتوُرْم َكْيَلا َنْطَمُعوا   ي اْلَفَساد    ي اْلِمْسَلاِم َوَنْحَ َرُرُم النَّاُ 

ِإعن اي َعْكاَرُه َلك اْم َعْن َتك وعُناوا     ))  م()علياه الساال  ولكن ورد عنضًا قو  عمل املتمنني 

َسبَّاب نَي َوَلك نَّك ْم َلْو َوَصْفُتْم َعْعَماَلُ ْم َوَذَكْرُتْم َحاَلُ ْم َكااَن َعْصاَوَب   اي اْلَقاْوِ  َوَعْبَلاَغ   اي       

يف ععلااى درجااا  اوعتبااار، كمااا )الكااايف وعن ااج البالغااة( وكااال املصاادرنن  (2)((اْلُعااْ ِر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .215ص 2ج  الكايف (1)

   591  32ساار األعناوار  ج    /209اخلطباة  ، )عليه الساالم( خطب عمل املتمنني باب   عن ج البالغة (2)

699. 



  وجوه العالج

 .(1)سيأتي

ن الثاعنياااة ععااام مااان األوىل   عوالروانتاااان متعارضاااتان، وو ميكااان القاااو    

وذل  ألعنه نستل م إخاراج املاورد القبايمبأل وذلا  ألن الثاعنياة       (2) تخصص ا األوىل

عن ا ورد  يف معاونة وصحبه حي  كاان عصاحاب   مواردة يف مورد الروانة األوىل  

خل اعاي وُحجاُر بان َعاد ّي     ومان م عمارو بان الااَحم ِق ا     )عليه السالم(انمام علي 

ن معاوناة كاان مان    عنسبون معاونة قب  معركاة صافني عو يف عثنائ اا ومان الواضامب      

عظ اار مصااادنق عراا  الرنااب والباادع إذ مااا عكثاار وعسااوع الباادع الاا  ابتاادع ا يف        

انسالم، وقد كان من عكثررا  جيعة و ح ًا سانُُّه ساّنَة ساّب عمال املاتمنني وبااب       

اماا، علاى   آالعااملني صالوا  اهلل وساالمه علي ماا وعلاى      مدننة علم رسو  رب 

 املنابر.

 وجوه العالج

بعاد ثباو  عدعناى درجاا       ن الالممموحسب قواعد باب التعاد  وال اجيمب  

عن وجوه المع العر ية بني الروانا  الا  تبادو    الفحص احلجية لك  من الروانتني

شا د  باه رواناا  عخار  عو     ن وجادعنا نيعاًا عر ياًا عو وجادعنا نيعاًا      ممتعارضة  ا 

 ا  عن اا حجاة اقتضاائية  حساب    عو ا  علياه    حاد  الاروانتني  كلتارماا حجاة    إقرائن يف 

 يعم  ب ما، وإو  املرجع قواعاد بااب التعاارض املساتقر حينلاٍ  مان الرجاوع إىل        

حساب رعي   وغلراا  املرجحا  املنصوصة على امل  ور عو األعام مان املنصوصاة   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

َلاا َتُسابُّوا النَّااَ  َ َتْكَتس اُبوا     )) )عليه السالم( صحيحة عبي بصل عن انمام الباقر ب  ورد عنضًا يف (1)

َوَعْكث اُروا م اْن   ))وقد مضع الروانة،  االالمم عنضاًا مالحظاة عنسابت ا ماع رواناة        ، ((اْلَعَداَوَة َبْيَنُ ْم

 .((َتك وعنوا َسبَّاب نَي ِإعن ي َعْكَرُه َلك ْم َعْن))ن مضموعن ا نعضد روانة ععلى  ((َسب ِ ْم

 عي ليكون مفادرما  إعني عكره لكم عن تكوعنوا سبابني إو ألر  الرنب والبدع. (2)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 لجمب مبطلق ما نوجب األقربية للواقاع   ،ومن تبعه هلل()رمحه اال يخ اوعنصاري 

التساااقط واألصاا  الثاااعنوي  لااد  امل اا ور ن  قااد   األصاا  األولاي م اا الظان بااه، عو 

مااا ع، وماارة عنوعياة علاى رعي آخار    أكأصا  عملاي علااى رعي وك   يف الرواناا   التخايل 

خوعنااد اب وذلاا  كلااه علااى غاال رعي   ن التخاايل عصاا  عولااي حينلااٍ ، عاملنصااور   ااو 

 ال ي نر  ال جيمب باملرجحا  تفضيليًا و إل اميًا. )رمحه اهلل(

وسيأتي تفصي  عكثر حو  وجوه وخطوا  معالاة الرواناا  املتعارضاة يف    

 السباب.

 وجه مجع عريف: تعدد إطالقات )السباب(

ن رناك وجاَه نياع باني الاروانتني وتاد  علياه شاوارد مان الرواناة          إ ىلقرايقال 

نا  عخر  عنضًا، ووجه المع ر ا نبتا على حتقيق عمر راام جادًا مل   الثاعنية ومن روا

ن للساّب إطالقاني، عي  لاه معنياان     إ، وراو  (1) ايمن رعناع كلماات م    من طرحه جدع

 د النفي وانثبا  يف الروانتني على عمر واحد   ِر لم َن ،معنى واحدذا وليل 

 وانطالقان رما 

عو بالسب  األخص  ر عنه بالسب باملعنىاألو ، وقد عنعّب باملعنى السّب  ًأىلال

عنه سّب وال ي مل نناقش  يه عحد وذلا  كقولا  ل ناد     عورو املتفق عليه الَعَلمي 

 نا كلب عو نا محار وما عشبه ذل .

الساب   األعام عو   الثاعني، وقد عنعّبر عنه بالساب بااملعنى   باملعنى السّب  ًثانيةاا

مااء يف إطاالق الساب علياه وعدماه      ور ا ال ي قد خيتلف العرف والعل ،الوْصفي

كقول  للمنحرف  نا منحرف، عو نا ضا ، وكقول  للحاكم الائر  ناا مساتبد   

عناه نسارق عماوا  بياع املاا  عو ماا       إنا دكتاتور عو نا اولي ارشي، عو كقولا  عناه    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ستقراء ليل بتام طبعًا.واو (1)



  فاملنفي السبُّ الَعَلمي واملثَبت السبُّ الوصفي

عنا   ععشبه، ور ا ال ي قد خيتلف النا  يف صحة إطالقه ويف صدقه وعدماه كماا   

ن  العناًا سابا،   إ يقو   لقاد ساببتا عو نقاو       (بد ظاملمست )ععن   لو قلع له

سب  ب  وصفت  بواقع حال  ومباا ععناع علياه مان قبايمب  عالا        ععنا مل ع تجيب 

 وخصال .

مل ناردا علاى    )علي ماا الساالم(  ن النفي وانثبا  يف كالم ما عوالواقع رو 

 ب باملعنى األو .معنى واحد ب  املثبع نرند السب باملعنى الثاعني والنايف ننفي الس

 الوصفيواملثَبت السبُّ  الَعَلميفاملنفي السبُّ 

ا مان  ما عن أكما سايأتي بياعناه ب  وإن مل عنق  ا واملستظ ر يف المع بني الروانتني  

ن الساّب يف رواناة   ع ا  باب الت احم ولايل مان بااب التعاارض البادوي وو املساتقر      

ناراد باه ساّب م بااملعنى      ا  ((َساب ِ مْ  َوَعْكث اُروا م انْ  )) ا  )صالى اهلل علياه وآلاه(   الرسو  

عي وصاف ععمااام املنحر اة وذكار حااام مان الضااللة وععناواع          الوصافي  الثاعني

 .األو  الَعَلمياملفاسد، وليل املراد السب باملعنى 

الساّب بااملعنى    )علياه الساالم(  بينما املراد من السّب املنفاي يف رواناة األمال    

 و املعناى الثااعني   )عليه السالم( ال ي كرره األملاألخص    ا رو  الَعَلمي األو 

 عنه صرنمب يف مطالبته به.م  الوصفي

 ، شاهد مجع((كَاَن َأصَْوَب ِفي اْلَقْوِل َوَأْبَلَغ ِفي اْلُعْذِر))

َوَلك اانَّك ْم َلااْو ))عنااه صاارنمب يف قولااه   موتتمااة الروانااة تصاالمب شااارد نيااع   

ن م ا  ((اَلُ ْم َكاَن َعْصاَوَب   اي اْلَقاْوِ  َوَعْبَلاَغ   اي اْلُعاْ رِ      َوَصْفُتْم َعْعَماَلُ ْم َوَذَكْرُتْم َح

 تضمنع ععماام 

قد اشت ر معاونة بقت  يف عحناء البالد ويف احلروب ب  سف  دماء األبرناء  ا  ع
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 عو غلرا. جبنود من عس  غ يلة املعارضني

َوِمنَن )ناة  الباط  كما يف قضية  رة ووضعه عنسابة آ  ليقولواوإرشاء النا   ا  ب
ِِ َمْن ُيْعِجبَُ  قَْوُهُ  َقااَ  َعُباو َجْعَفار     )) قاد    )عليه السالم(إىل عمل املتمنني  (1)(...اِلذم

اْلِمْسَكا  يُّ  َوُرِوَي َعنَّ ُمَعاِوَنَة َبَ َ  ل َسُمَرَة ْبِن ُجْنَدٍب م اَئاَة َعْلاف  د ْرَرام  َحتَّاى َناْرِوَي َعنَّ      

َامةِ اِلُّ ْانم ) )عليه السالم(ْع   ي َعل يٍّ َر  ه  اْلآَنَة عنَ َل ِْ ِِ َمْن ُيْعِجبَُ  قَْوُهُ يِف ا َومَِن اِلذم
َ ََع  َِلُّ اْْلِصممِ   َويُْشُُِد اّللذ

َ
َو أ ُُ  ِْض ِْلُْفِسنَد فِاُنم   ِإَوذا تََوِلذ َسىع * مم يِف قَلْبِهِ َو

َ
يِف اْْل

 ُ ََُْث َوالنذْسَ  َواّللذ ِْ ُْلَِ  ا َوَعنَّ اْلآَناَة الثَّاعن َياَة عنَ َلاْع   اي اْباِن ُمْلَجام         ( ال ُُيِبُّ الَْفسنمدَ َوُي

ِ )َور َي  ِِ َمْن يَْشِي َنْفَسُه ابْتِغمَء َمُُْمِت اّللذ َ َلْم َنْقَبْ  َ َبَ َ  َلُه م اَئَتْي َعْلاف    (َومَِن اِلذم

 .(2)((َعْلٍف َ َلْم َنْقَبْ  َ َبَ َ  َعْرَبَعم اَئٍة َ َقب َ  د ْرَرم  َ َلْم َنْقَبْ  َ َبَ َ  َلُه َثَلاَثم اَئة 

 .كما كان من ععماام عن ب عموا  بيع ما  املسلمني ا ج

 ب ك  رريب.وانسراف والتب نر  ا د

وبيع اخلماور وشارب ا وغال ذلا ،  وصاف م ب ا ه كلا ا و تعاد سابابًا           ا  را

، وكاالم  الثااعني الوصافي  اب بااملعنى  األخص لكن ا من السبالَعَلمي باملعنى األو  

ال ي نساميه  ا  الوصفيوإثبا  املعنى  الَعَلميصرنمب يف عنفي  )عليه السالم(انمام 

را ا راو    ((ِإعن اي َعْكاَرُه َلك اْم َعْن َتك وعُناوا َسابَّاب نيَ     )) اا   ا  بعض العرف على األق  ساباً 

  ا ا راو    ((َمااَلُ ْم َوَذَكاْرُتْم َحااَلُ مْ   َوَلك نَّك ْم َلْو َوَصاْفُتْم َععْ )) الَعَلمي املعنى األو 

 ((َوَعْكث ااُروا م ااْن َسااب ِ ْم))  )صاالى اهلل عليااه وآلاه( ، وقولاه  الوصاافي املعناى الثاااعني 

حيماا  علااى املعنااى الثاااعني عي وصااف ععماااام الفاساادة وحاااام ماان الفساااد         

نى ن را ا راو األصاوب يف القاو  واألبلاغ يف العا ر با  الساباب بااملع         موالضال   ا 

ن انعنسان إذا ذكر بك  موضاوعية  ماألخص ليل من الع ر يف شيء عبدًا  الَعَلمي 
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  احتامالن يف ))َكاَن َأْصَوَب يِف اْلَقْوِل َوَأْبَلَغ يِف اْلُعْذِر((

َعْبَلااَغ   ااي ))وبطرنقاة علميااة وجااوه احنااراف الطاارف ابخاار وضااالله و ساااده كااان  

عنااه و ن ااك  إعاا ارًا وو تبلي ااًا  م  الَعَلمااي مااا إذا ساابه باااملعنى األخااص ع ((اْلُعااْ ِر

الَعَلماي  مااام عصاوب يف القاو  عكال الساّب      ن ذكر حاام وعععللرسالة، كما 

 عنه عق  صوابًا وعضعف.إعنه ليل بصائب عصاًل عو إما أ 

 ((كَاَن َأصَْوَب ِفي اْلَقْوِل َوَأْبَلَغ ِفي اْلُعْذِر))احتماالن يف 

َكاَن َعْصَوَب   ي اْلَقْوِ  َوَعْبَلَغ   اي  ))  )عليه السالم(ن قوله عومن رنا نظ ر 

 م   يه معنيان حيت ((اْلُعْ ِر
 

 جتريدهما من معنى األفضلية

قااد جااّرد ع عاا  التفضااي  ماان معناااه ورااو   )عليااه السااالم(ن نكااون ع اوىلل 

كال الطر ني واجدًا ملبدع اوشاتقاق ماع رجحاان عحادرما علاى        ال نكونالتفضي  

ُْدي لِلْ )عنظال   ،ب  عحدرما واجده ملبدع اوشتقاق وابخر  اقده ابخر ُ َي ِ قُِ  اّللذ َح ِّ
ُْد  ْن ُي

َ
ِي إاِلذ أ ُِدِّ ْن ال يَ مذ

َ
ْن يُتذَبَع أ

َ
َح ُّ أ

َ
ِ أ ِّ َ ِْ ُْدي إىَِل ا  َفَمْن َي

َ
ْْ َكاْنَف   أ فَمم لَُكن

حق( ع ض  تفضي  وقد جّرد من املفاضالة وعرناد باه عصاله عي     عن )م  (1)(َحُْمُمونَ 

الباطا  حقياق    عنه حقيق بأن نتبع وو نراد التفضاي  حقيقاة إذ و وجاه ألن نقاا      ع

 .ن نتبع!عن نتبع واحلق عحق أب

ن وصاف ععمااام وذكار حااام راو الصاواب       عوعلى ر ا املعنى نكون املاراد  

الرواناة ماع    ابادوًا    اا   علاى را ا تتعاارض    ،ن ساباب م لايل صاوابًا عصاالً    إمن القو  و

ن عا سالف مان    يجمع مب ((َوَعْكث ُروا م ْن َسب ِ ْم))  )صلى اهلل عليه وآله(روانة الرسو  

، يف كاال ال اقني   )علياه الساالم(  رو مراد األمل  )صلى اهلل عليه وآله(مراد الرسو  
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ن ضام الاروانتني بعضاا ما إىل   معي عكثاروا مان وصاف ععماااام وذكار حااامأل  اا     

ن كاالم عواام ككاالم آخاررم وكاالم آخاررم ككاالم عواام         مبعض نفيد ذل   ا 

مااان الصااادران ماان معصااوَمني    نيعااني، والكالعصاالوا  اهلل وسااالمه علااي م   

ككالم  واحٍد يف دلل  واحٍد صادر  من معصوم واحد، وبا ل    )علي ما السالم(

حاادارما إىل األخاار   عنظ اار بوضااو  وجااه المااع بااني الااروانتني عناادما عنضاام      

عنفساه عو   )صلى اهلل علياه وآلاه(   وعنف ض ما صادرتني يف دلل واحد من الرسو 

عنااه مااع حلاااظ المااع الاا ي ذكرعناااه و ناار  العاارف  م عنفسااه  )عليااه السااالم(األماال 

 تعارضًا عبدًا ب  نر  التكام  احملض.
 

 

 عدم التجريد

قد جّرده من معناى التفضاي   يكاون     )عليه السالم(ن و نكون ع الثاين 

عصاوب وعبلاغ،    ا  ورو ذكر ععماام وحااما ن السب باملعنى الثاعني  إاملعنى  

صاائب وبلياغ، ولكان را ا املعناى و ننساجم        ولكن السب باملعنى األو  عنضًا

 ((ِإعن ي َعْكَرُه َلك ْم َعْن َتك وعُنوا َسابَّاب نيَ ))يف صدر الروانة  )عليه السالم( مع قوله

 (1)تعاا  )علاي م الساالم(  ن الكراراة يف لساان الرساو  واألئماة     عما بناًء على ع

مساة املعرو اة   احلرمة، ومل تكن الكرارة املصطلحة ال  ري عحد األحكاام اخل 

 األن )عكره( نفياد احلرماة  كياف     ،عبدًا )علي م السالم(مستعملة يف كلمات م 

 !جيمع مع كون السب باملعنى األخص صوابًا من القو  وع رًا؟

احلرماة  اا   عن ا ععم من ماععو  ن )عكره( نراد ب ا الكرارة املصطلحةعما بناًء على عو

كاون الساباب صاوابًا وبالغاًا وعا رًا إذ و       عناه و جيتماع ماع    أل ا  والكراراة املصاطلحة  
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  بني الروايتني شاهد مجع آخر

، ساّلمنا لكناه ماع ذلا      لل اارع األقاد    شيء من الصواب والع ر يف التبليغ مبكروه

 ا  لوو المع ال ي ذكرعنااه ا  )صلى اهلل عليه وآله(تبقى الروانة معارضة لروانة الرسو  

لى اهلل علياه  )صإذ و جيتمع كون السب مكرورًا حسب روانة انمام مع عمر الني 

ال ي نفيد وجوبه عو على األقا  اساتحبابه، ومان     ((َوَعْكث ُروا م ْن َسب ِ ْم))به  وآله(

 .ن الكرارة و جتتمع مع اوستحباب  ضاًل عن الوجوب،  تدبر تعرفعالواضمب 

 شاهد مجع آخر بني الروايتني

علاى وجاه    )علياه الساالم(   ك  ذل  كان رو القرننة مان رواناة انماام    

ماا القارائن مان الرواناا  األخار   كاثلة عنكتفاي رناا         عمع ال ي ذكرعناه، وال

  حدارا  قطإب كر 
 

 ((ِلَأنَّ ِفيِه اْنِقَطاَع ُعَرى اْلكَاِفِريَن)) :)عليه السالم(قوله 

َ َ اَ ا اْلج اَداُ  ب االَّت ي ر اَي َعْحَساُن،      ))  )عليه السالم( قا  الصَّادقعنه ع قد ورد 

ن الساب بااملعنى   عومان البادن ي    (1)((ق َطاَع ُعاَر  اْلَكاا  ِرنَن، َوِإَماَلاَة ُشاَبِ ِ مْ    ل َأنَّ   يه  اعْن

َوَلك اانَّك ْم َلاْو َوَصااْفُتْم َعْعَماااَلُ ْم  )) ا   )عليااه الساالم( املاا كور يف رواناة األماال   الوصافي 

راو الا ي نفصام عار       ا  ((َوَذَكْرُتْم َحاَلُ ْم َكااَن َعْصاَوَب   اي اْلَقاْوِ  َوَعْبَلاَغ   اي اْلُعاْ رِ       

عناه كلاب   إكقولا  عناه   اا   الَعَلماي ماا الساب بااملعنى األو     عالكا رنن ون نا  شاب  م،   

عنا   أعناه و ن نا  شاب ت م با  نتكادرا لاد  الكاثل مان م إذ حيتجاون ب         م  ا  مسعور مثاًل

ن وصااف حاااام  عحياا   قااد  احلجااة واملنطااق لااأ  للسااباب وال ااتيمة! كمااا        

 اعاادة    اعناه نقاوي    مماا ساب م بااملعنى األخاص      ع ،رموععمااام راو الا ي نقطاع عارا     

ن ذلا  نساتثل  اي م القاوة ال ضابية والعصابية الارلياة  يا دادون         إعرارم ونوثق اا إذ  

 عنادًا ولاجًا وإعنكارًا وجحودًا.
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رااو عنفاال  ((َوَعْكث ااُروا م ااْن َسااب ِ ْم))ن املطلااوب ماان عوماان ذلاا  كلااه نعلاام 

َوَلك نَّك ْم َلْو َوَصاْفُتْم َعْعَمااَلُ ْم َوَذَكاْرُتْم    )) السالم()عليه املطلوب من روانة األمل 

)صلى اهلل عليه ن ر ا رو ال ي حيقق ااد ني الل نن ذكررما الرسو  عو ((َحاَلُ ْم

َكْيَلااا ))، وااااد ان رمااا الَعَلمااييامااًا عو مبااا و قيااا  مااع السااباب باااملعنى   وآلااه(

 نم ا  ((ِمْساَلاِم َوَنْحاَ َرُرُم النَّااُ  َوَلاا َنَتَعلَُّماوا م اْن ب اَدع ِ مْ       َنْطَمُعوا   ي اْلَفَساد    ي اْل

عن ام مراباون وسافاكون    عوماثاًل  عن م سراق املاا  العاام   عالنا  إذا عر وا ضالام و

 الَعَلماي  ماا لاو ساببت م بااملعنى األخاص     ع ألاح سوا مان م  ذل ، للدماء وما عشبه

حي رون من م عصاًل خاصة مع غلباة الباطا    نبتعدون عن  وو  اعادة   ان النا  م 

وعرله يف عامة األممنة خاصة يف ر ا ال من، عنعم لاو كاان الصاال  راو احلااكم يف      

األخاص ألرا  البادع ساببًا     الَعَلماي  البالد والعام على العباد لكاان الساّب بااملعنى    

حل ر بعض النا  مان م وقطاع طمع ام يف الفسااد يف انساالم، عَماا والفسااُد راو         

لقطااع طمع اام يف الفساااد يف انسااالم رااو  اعااادة    ان الطرنااق الوحيااد   مال الااب  اا

عي ذكر ع عااام السايلة وحااام املنحر اة      الوصفيباملعنى  ((َوَعْكث ُروا م ْن َسب ِ ْم))

 باحلجج والربارني مبا ن ن  شب ات م ونردرا عليه ونقطع عرارم.

 قضية خارجية؟ ((َسبَّاِبنَيِإنِّي َأْكَرُه َلكُْم َأْن َتكُوُنوا ))هل 

راو   ((ِإعن ي َعْكَرُه َلك ْم َعْن َتك وعنوا َسابَّاب نيَ ))  )عليه السالم(ن قوله إ الايقةال ا

)عليااه  اخلطاااب خاااص بأصااحابه    ((َلك ااْم))بنحااو القضااية اخلارجيااة، ل اا ادة   

 )صااالى اهلل علياااه وآلاااه( تكاااون عخاااص مطلقاااًا مااان رواناااة الرساااو    !الساااالم(

 ! تخصص ا

عنه بنحو ع )علي م السالم(كالأل ألن األص  يف ك  ما نصدر من م  يقةال ااإذ



  هل ))إيِنِّ َأْكَرُه َلُكْم َأْن َتُكوُنوا َسبَّابنَِي(( قضية خارجية؟

عباادًا يف كااون  ((َلك ااْم))لاااعنااه و شاا ادة عالقضااية احلقيقيااة و اخلارجيااة، إضااا ة إىل 

ن تكااون خمتلااف ابنااا  والروانااا  الااواردة  ي ااا   عالقضااية خارجيااةأل وإو للاا م  

ِحن ذ )  ن قولاه تعااىل  ع تار   قضاية خارجياة وراو بادن ي الابطالنأل عو      ((َلك ْم))
ُ
أ

فَُث إىِل ُذ امِم ال ِ ْْ َْلْلََو الصِّ ُ   لَُك َْ اّللذ نذ َعلِن ُُ َ ٌِ ل ْْ ِْلم نُْت
َ
ْْ َوأ ٌِ لَُك نذ ِْلم ُُ  ْْ نِسمئُِك

نذ  ُُ و ْْ فَنمْْلَن بَنمِهُ نَُْك َْ ْْ وََعفنم  َِ َعلَاُْك ْْ فَتم نُْفَسُك
َ
ْْ ََّتْتم ُوَن أ ْْ ُكَُْت  ذُك

َ
أ

ْْ  َوابَْتُغوا ُ لَُك نفياد قضاية حقيقياة وليساع خارجياة رغام وجاود         (1)(مم َكَتَب اّللذ

( ْْ عنه كاان قاد جار  مانع م قبا  ذلا  مان الر ا  ليلاة الصايام           ع ي ا ورغم  (لَُك

نذ )  عنفس م ثم عفى اهلل عن م وقا ععن م خاعنوا عو ُُ و  ؟(فَمْْلَن بَمِهُ

ْْ )ن قولاه تعااىل   عوعو تر   ْكَملُْت لَُك
َ
ْْ  اْْلَوَْم أ تَْمْمُت َعلَناُْك

َ
ْْ َوأ ََُك دي

ُْ اْْلِْسنالَم ديَنمً    ِْعَميت ن قولاه  ع، و؟قضاية حقيقياة و خارجياة    (2)(َو َُاُت لَُكن

ْْ ُمنْؤِمَنيَ )تعاىل   ِبنم إِْن ُكَْنُت ُِّ َ َوَذُ وا مم بَِِقَ ِمَن ال ُقوا اّللذ َُوا اتذ يَن آَم م اَّلذ َُ يُّ
َ
 * يم أ

 
ْ
ْْ َتْفَعلُوا فَأ َ ْْ ال فَإِْن ل ْمنوالُِك

َ
ُِ أ ْْ ُ ُس ْْ فَلَُكن ِ َو َُسوِهِ ِإَوْن تُيْنُت ِ  ِمَن اّللذ ُْ َذ ُوا ِِبَ

 ... ورك ا ورلم جرا. ؟قضية حقيقية و خارجية (3)(َتْظلُِموَن َوال ُتْظلَُمونَ 

ن شأن النا و  وخصاوص املاورد و خيصاص الاوارد والناام ،       إ  ىلاحلاص:

مااة عو النااا  علااى ماار التااارنخ وملختلااف    ن )لكاام( وعنظائررااا إمااا خطاااب لأل  إو

ن البالغااة تقتضااي عحياعنااًا توجيااه عمااا رااو خطاااب للمعاصاارنن جملاارد  عاألجيااا ، و

 اخلطاب إىل طرف معني رغم عدم حصر احلكم به عو ب م.

ِإعن اي َعْكاَرُه َلك اْم    ))عقو  ساندًا مان رواناة     ((َوَعْكث ُروا م ْن َسب ِ ْم))روانة  الايقةال ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .111سورة البقرة   (1)

 .3سورة املائدة   (2)

 .219ا  211البقرة  سورة  (3)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 ،  جاامب علي اااأل إذ ساايأتي الااواب عاان ذلاا  بوجااوه عدناادة   ((وا َساابَّاب نَيَعْن َتك وعُناا

  أعنتظر.

 عود على بدء

مااا حققناااه يف وجااه المااع بااني طااائف   وو بااد ماان العااود ماارة عخاار  إىل  

عناه  عن وجه المع ثاباع و عن التعارض بدوي وعمن على التعارض،  الروانا  بناًء

ذلاا  ماابا علااى تعاادد إطالقااا    ن عو عنااه ت اا د بااه الروانتااان بنفساا ما  ععااريف و

 يف ضمن مطالب وذل  لن نده حتقيقًا وتوضيحًا، وذل   ،السباب

 اإلطالقات املتعددة واملعاني املتنوعة

، عو  قا   (1)ن اللفو الواحد قاد نطلاق علاى معنايني عو عكثار     إ املطلبااوىلل 

ضًا، وقاد ناراد   عنه نستعم  يف معنيني عو عكثر ب ك  عريف ومبا تساعد عليه الل ة عنإ

يف استعما   يف آناة عو رواناة عو يف كاالم العارف معناى، وناراد باه يف اساتعما            منه

آخر يف آنة عو روانة عخار  عو يف كاالم العارف معناى آخار، وحيا  قاد و نلتفاع         

املسااتمع إىل وجااود إطالقااني عو معناايني ااا ه الكلمااة،  قااد نتااورم التخااالف عو     

خرارماا، ولنضارب لا ل  عمثلاة     عة عحادارما واملثبتاة   التعارض بني الروانتني النا ي

 من الروانا  ومن العرف نييعًا 

 السبعةإطالقات )الكفر( 

  ن اا إطالقا  متعددة،  قد نراد ب ام  ،كلمة )الكفر( اوىلل 

 .نقاب  انسالمما  ا1

 .وقد نراد ب ا ما نقاب  انميان ا 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ستأتي وجوه عربعة حمتملة، لوجه تعدد انطالقا . (1)



  إطالقات )الكفر( السبعة

عو بالنبوة ور ا لاه عحكاام من اا      عنه كا ر باهلل تعاىلع قد نقا  )كا ر( ونراد 

النجاسة مثاًل عو عدم جوام مواجه من مسلمة، وقد نقا  )كا ر( وناراد باه الكاا ر    

بانمامة ور ا له عحكام عخر   مثاًل ليل بنجل وجيوم مواجه من ال ايعية لكناه   

 .ن نكون إمام نياعة لل يعة مثاًلعو نصمب 

 .وقد نراد ب ا ما نقاب  النعمة ا 3

 .(1)وقد نراد ب ا ال ك عو الرباءة ا 5ا 6

 .وقد نراد ب ا األمر التكونا ا 9

 وقد نراد بالكا ر )الساتر( لل يء تكوننًا ول ا  ي امل ارع كا رًا ألعنه نس .   ا 1

)وماان األمثلااة الكالميااة والفق يااة  عنااوان   وقااد ذكرعنااا يف بعااض الكتااب  

، (2)والروانا  ا إطالقا  مخسة  )الكفر(  من له ا كما نستفاد من عدد من ابنا  

 )علياه الساالم(  ب  إن ر ه انطالقا  اخلمسة راي صارنمب رواناة انماام الصاادق      

ابتية، وك  من ا خيتص بآثار وعحكام،  اال نصامب القياا  إو بعاد حتدناد املعناى       

املااراد بااه لااو عخاا  كأوسااط يف كاا  ماان الصاا ر  والكاارب ،  قااد ورد عاان انمااام  

إن الكفر على مخسة عوجه ا عنا كررا بتوضايمب عو تصارف      ()عليه السالم الصادق

  ا(3)وإضا ا 

َوَمنم )كفر الحود بالربوبية وععنه و جنة وو عنار، كما يف مان قاالوا     اوىلل 
 ُُ ُْ ََم إاِلذ اِلذ ُْلُِم  .(6)(ُي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ورما معنييان كما سيظ ر. (1)

 ب  عكثر كما ظ ر. (2)

 تلفة،  راجع تفسل النعماعني والبحار ودمع البحرنن.والروانا  ورد  بوجوه خم (3)

 .26سورة الاثية   (6)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

كفر الحود مبا رو احلق الثابع عنده، كما يف ماا جااء يف قولاه تعااىل      الثةاين اا

م َجمءَ ) ٌُ ُمبنِيٌ فَلَمذ َنا ِسْح َُ ةً قَملُوا  ْْ آيَمُتََم ُمبَِْصَ ُُ ْْ  * تْ ُُ نُْفُسن
َ
م أ َُ م َواْستَاَْقََتْ َُ ِ وََجَحُدوا ب

إذ املراد جحادوا بابناا  الا  جااء ب اا موساى كالطو اان والاراد          (1)(ُظلْممً وَُعلُوِّاً 

ه حق والقم  والضفادع والدم واليد البيضاء، وعلى عي  مطلق جحود ما ثبع ععن

 .باملعنى الثاعني (2)لدن  رو كفر

ْْ َولَنئِْن )كفر النعمة، كما يف قوله تعااىل   الثالةث اا زِينَد ذُك
َ
ْْ ْل ُت ُْ َم َُ لَئِْن 

ْْ إِنذ َعَناِِب لََشِديدٌ  ُت ُْ ْم )وقولاه    (3)(َكَف
َ
ُُ أ نُم ُْ

َ
أ
َ
ِ ِْلَبْلُنَوِي أ نَنا ِمنْن فَْضنِ  َ ىبِّ َُ

 ُُ ْكُف
َ
ذْكُ )و (6)(أ

َ
وِي أ ُُ ونِ فَمذُْك ُُ وا ىِل َوال تَْكُف ُُ ُم ُْ ْْ َوا  .(5)(ُُْك

 َوَمننْ )  الكفر مبعنى ال ك،  التارك شيلًا رو كا ر به، كقوله تعااىل  الااع  
 ْْ َ ْْ  ل  ْنَزَل  بِمنم َُيُْك

َ
ُ  أ ولئِنَ   اّللذ

ُ
ُْ  فَأ ن ونَ  ُُ ُُ َخنْن َم )  وقولاه تعااىل   (9)(الْ فِن

َ
ِإَوذْ أ

ْْ ال تَْسفُِموَن دَِممَءكُ  ْْ ِماَقمقَُك ْ ُت َُ قْن
َ
ْذ أ ْْ ُثن ْْ ِمْن دِيَنم ُِك  ُفَسُك

َ
ُُِجوَن أ ْْ َوال َُّتْ

ُدوَن  َُ ْْ تَْش نُْت
َ
ْْ ِمنْن  *َوأ ُُِجوَن فَُِيقنمً ِمنَُْك ْْ َوَُّتْ  ُفَسُك

َ
ُؤالء َتْقُتلُوَن أ َُ  ْْ نُْت

َ
ْذ أ ُث

تُوكُ 
ْ
ِْ َوالُْعْدَواِن ِإَوْن يَأ ْْ بِمِْلثْ ُِ وَن َعلَاْ ُُ َُ ْْ َتَظم ٌم دِيَم ُِِ ُذ نَو ُحَن ُُ ْْ َو ُُ َسمَ   ُتَفمُدو

ُ
ْْ أ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .16 ا 13سورة النم    (1)

لاذبيااة، عو إعنكااار خمتلااف الباادن يا   وامااا إعنكااار مثاا  اسااتحالة الاادور والتسلساا ، عو إعنكااار ا   (2)

 كماا نقاا  للا ارع    عنه كفر بااملعنى الل اوي املاراد باه السا      مومطلق ما ثبع لدنه باحلل عو غله،  

 كا ر، وليل ذل  كفرًا باصطال  املت رعة.

 .1سورة إبراريم   (3)

 .60سورة النم    (6)

 .152سورة البقرة   (5)

 .66املائدة  سورة  (9)



  إطالقات )الكفر( السبعة

وَن بَِبْعض   ُُ ِِ َوتَْكُف َُوَن بَِبْعِض الِْمَتم َفُتْؤِم
َ
ْْ أ ُُ اُج َُ ْْ إِْخ  .(1)(َعلَاُْك

ر نااا رااو    )عليااه السااالم( واملااراد بااالكفر حسااب عنااص انمااام الصااادق    

 اال   وت كون العم  ببعض الكتاب، وكالم انمام يف حد ذاته حجاة يف التفسال،  

نرد ععنه لع  املراد الكفر النظري عو العقدي و العملي، إضا ة إىل عن الظارر ععن ام  

كاعنوا نتمنون سرمة سف  الدماء وانخاراج لكان م عمااًل كااعنوا خياالفون، با  إن       

لقولاه   ظارر ابنتني بتمام ا رو الكفر العملي ا  الحو ا ب  لع  صرحي ا رو ذلا    

ْْ )تعاىل   ْ ُت َُ قْ
َ
ْذ أ ُدونَ ُث َُ ْْ تَْش نُْت

َ
 .(َوأ

وعليااه   اامن كاا  ماان و نعماا  بقااواعنني انسااالم السياسااية واوقتصااادنة      

 واحلقوقية وغلرا،   و كا ر ب  ا املعنى.  

ْْ )الكفر مبعنى الرباءة، كما يف قوله تعاىل   اخلامس  ُْ َنم بُِكن عي  (2)(َكَف

ْْ بَِبْعض  يَوَْم الْقَِامَموِ يَْكفُ )تربععنا منكم وك ل  األمر يف    .(3)(ُُ َبْعُضُك

ماا  عو الاامع،  ععناه  وسايأتي  السا ،  وراو  سااد   معنى اا نضاف وقدر ا 

 و كا ل   والعادد   اال ننفياه إذ اللقاب و مف اوم لاه،      )عليه الساالم(  انمام كالم

 .األخر  املعاعني ننفي  ال له، مف وم

ف،  معناه و  ومن ذل  نتضمب معنى ما ورد يف الروانا  الكاثلة مان كفار املخاال    

عي  اايمن )ماان نعاارف ماان م احلااق ثاام  نااراد بااه انطااالق األو  باا  الثاااعني يف بعضاا م

ّن مسواًء ععلموا عم ج لوا عن قصاور عو تقصال،  ا   ، ب  نراد الثال  عو الرابع جيحده(

عنادما   )علياه الساالم(  ، كقاو  انماام الصاادق    كفر النعمة وكفر ال ك نعّم ذل  كلاه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .15ا  16سورة البقرة   (1)

 .5ة املمتحنة  سور (2)

 .25سورة العنكبو    (3)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

ْْ ُمنْؤمِنٌ )    سل  عن قو  اهلل ع  وج ٌُ َوِمنَُْك ْْ اكفِ   اللَّاهُ   َعاَرفَ ))، قاا     (فَِمَُْك

 )علياه الساالم(  ب َوَلاَنت َنا َوك ْفَرُرْم ب َ اا َناْوَم َعَخاَ  َعَلاْيِ ُم اْلم يَثااَق   اي ُصاْلب  آَدَم          ِإمَياعنُ ْم

 .(1)((َوُرْم َذرٌّ

وضاوع لاه، ولا ا    وقد نقا   بأن جامع املعاعني اخلمساة راو السا ، وععناه امل    

اْنث  )نقا  لل ارع  إعنه كا ر، ألعنه نس  الب رة يف األرض، قا  تعااىل    ََ َكَمَقنِ  
مَ  َنَبمتُهُ  ْعَجَب الُْمفذ

َ
 .(3)((2)(أ

 واالرتداد

اْرَتادَّ النَّااُ  َبْعاَد النَّب اي  ِإلَّاا      ))  وكا ل  كلماة )اورتاداد( وقاد ورد     الثاين 

ْباُن اْلَأْساَود  َوَعُباو َذرٍّ اْل  َفااِريُّ َوَساْلَماُن اْلَفاِرس ايُّ، ُثامَّ ِإنَّ النَّااَ           َثَلاَثَة عَنَفر  اْلم ْقَداُد

ن عن املقصاود  عورنا قد نتصور الارا  بتعادد انطالقاا      (6)((َعَر  وا َوَلح ق وا َبْعُد

عن م مرتدون باملعنى األخاص  عكفروا باهلل العظيم عو بالرسو  الكرنم و كا ة النا 

ن بادعن م  إن إرث م نقسم وإمن م و َنب ّن وننفصلنعلى ضوء ذل   ،موجات من عو

لكناه لاو    ابنوعياه    اعنه قاد وجاب احلاد علاى مرتادرم الفطاري وامللاي         إقد تنجل و

ن املااراد عن اورتااداد لااه إطالقااا  ورااو خيتلااف باااختالف املتعلَّااق و     عالتفااع إىل 

ن األحكاام الساابقة و ت تاب    أاورتداد عن انمامة وعن حكم اهلل  ي اا، َلَعل ام  با   

ب  عحكام عخار   رعياة ككوعناه و نساتحق ال كااة الواجباة وو ُنصاّلى خلفاه وماا          

 عشبه ذل .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .613ص 1الكايف  ج (1)

 .20ند  سورة احلد (2)

 بتصرف وإضا ة. 151ا  156ن كتاب )عحكام الل و واللعب والل و وحدودرا( صم (3)

 .9ص  اوختصاص (6)



  واإلمامة

 واإلمامة

عن ااا تطلااق علااى إمااام الماعااة، وإمااام المعااة وتطلااق م انمامااة،  الثالةث ا

 .)عليه السالم(على انمام املعصوم 

 وامللكية

دندة كما عوضاحناه يف سا  )حاق اخللاو     ن له إطالقا  عم  ،املل  الااعة  ا

 ن منه املل  املبّعض ذاتًا وآثارًا.إالسرقفلية( وو

 واجلّن

 ا،  املخياف للابعض  ا عنه قد نطلاق وناراد باه الكاائن املعاروف       م  ،الن اخلامس 

، وعلاى معناى   وقد نراد به ك  ما جّن واسات   ي ام  املكاروب والفاانرو  ماثالً     

مفَ )اوستتار ورد قوله تعااىل    عي غّطاا علياه    (1)(َكْوَكبنمً   َ أ  اللذاْنُ   َعلَاْنهِ  َجنذ  لَمذ

و)الاّن( عنضًا ضرب من احلياا  قيا     ،وعظلم وقي  )النني( للجنني يف بطن عمه

 النخا   مان  البساتان  ا  بالفتمب ا  ري عكح  العني، و تتذي كثلة يف الرم  و)والنة

 الا   بالناة   ياع  عغصااعن ا  تفافوال لتكاثف ا كأعن ا الس  من وعصل ا وال جر،

 باه  تساّتر   وما الس ة،  والت دند بالضم )وال ّنةو (2)س ه( إذا َجّنُه نم املرة ري

 الناار  دخو  من به ُنتسّتر عي" النار من ُجّنة الصوم" احلدن  ويف. وحنوه سال  من

  ندوالت اد  بالكسار  )والام جّنو (3)القوة( ونضعف ال  وة نكسر عنهأل واملعاصي،

  امن  إبطياه،  شاعر  عحادكم  نطاولن  و" احلادن   ومناه . به نست  صاحبه نأل ال  

 بطاان يف الولااد  والاانني. بااالفتمب اجملااان والمااع". بااه نساات  دنااا نتخاا ه ال اايطان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .19سورة األعنعام   (1)

 .613ص 1دمع البحرنن  ج (2)

 .615دمع البحرنن  ص (3)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 .(2) تأم  ،(1)عمه(
 

 والعرفان

 قد نراد به املعناى الل اوي األعام جادًا وراو مصادر        ،العر ان الساد  

ر اعنًا، وقاد ناراد باه املعناى الضايق جادًا املصاطلمب علياه         عرف نعرف معر ة وع

لد  البعض واملقصود به عر ان عمثا  ابن عربي، وقد نراد به معناى آخار راو    

وقد الصحيفة السجادنة،  تضّمنتهكما  يما  )علي م السالم(عر ان عر  البيع 

ن أساتد  علاى صاحة العر اان بااملعنى األخاص با       إحيا    اماثاًل    االبعض  خلط

 ماد  العر اان   عنهعكان عار ًا عو  )رمحه اهلل( ردبيليالعلماء كاملقد  األ بعض

وليل عر ان  صوص  )علي م السالم(عر  البيع  ن مراده عر انع! مع  رضًا

عامل عو مفكر مراد ك    م املصطلحا  و  الدقة العلمية يف !احلكم والفتوحا 

 .من ا، ضرورنة
 

 كما سيأتي. ن له إطالقا  متعددةم  ،السب  الساع 

 الوجه يف تعدد اإلطالقات

 

 ن الوجه يف تعدد انطالقا  رو عحد األمور التالية إاملطلباالثاين ا

 قاد نتعادد انطاالق ونتناوع املعناى عنظارًا لالشا اك اللفظاي باني املعااعني            ا  ع

، من ااا  الباصاارة، ملعاااعني كااثلةموضااوعة عن ااا إالاا  قياا  العدناادة، عنظاال العااني 

الا رب  ومن اا    ،لارنة، ومن ا  الاسو ، ومن اا  عاني الركباه   ومن ا  النبع ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .619دمع البحرنن  ص (1)

عنعام خيتلاف    ،ب ماثالً كارو ك  ذل  وإن صمب لكن اوسم ورو )ال ّن( و نطلق عر ًا علاى امل   إذ (2)

 حا  بعض تعرنفاته عن ا ه.



  الوجه يف تعدد اإلطالقات

راا ه ن إوقااد نقااا     (2)عن ااا موضااوعة لساابعني معنااى  إباا  قياا    ،(1)وغاال ذلاا  

انطالقا  كل ا حقيقية وحنتاج حينلٍ  إىل القرننة املعينة، وليل الساباب مان را ا    

عااعني راي مان    ن ساائر امل ؟إعن اا ترجاع ملعناى واحاد، و    إ، وقد نقاا    القبي  ظاررًا

ن عن بعضا ا منقاو ، ولكان املسااتظ ر    إقبيا  اوساتعما  والتفسال باملصااداق، عو    

العني م  ك لفظي بني بعض ا، ومنقو  لبعض ا ابخر، وداام يف بعضا ا، ومان    

 .باب اوستعما  يف بعض ا ابخر

وقد نتعدد انطالق ونتنوع املعنى لكون عحدرما موضاوعًا لاه وابخار     ا  ب

بًا لكن و إىل حد رجران املعنى احلقيقاي وإو كاان مان املنقاو ، وحينلاٍ       دامًا غال

 ن دد املعنى بين ما.

وقد نتعدد املعنى عنظرًا لالشا اك املعناوي باني احلصاص ماع اوعنصاراف        ا  ج

وتاارة إىل معناى آخار،     اعند قوم عو يف مكان عو ممان خااص    اتارة إىل ر ا املعنى  

و مكاان آخار، كماا قاد نكاون اوعنصاراف ملناسابا         عند قوم آخارنن عو يف مماان ع  

 .(3)احلكم واملوضوع عو غل ذل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

كا  ما ضرب من الدعناعنل وجيمع على ععيان، والنقد، تقو   اش نع باالعني و الادنن، وعاني املتااع      (1)

 خياره، والعني من حروف املعجم، وعني ال يء عنفسه، وعني ال مل و...  راجع دمع البحرنن.

  العاني مان   اإضاا ة إىل ماا ذكار      االي ثالثاني معناى، ومن اا     وقد ذكر اا يف )لسان العارب( حاو   (2)

السحاب ماا عقبا  عان القبلاة، والعاني  مطار عناام و نقلاع، والعاني  الناحياة، وعاني الايش              

  شاعاع ا،  رئيسه، والعني  اسم ملا عن مياني قبلاة عرا  العاراق، والعاني  ال امل عنفسا ا وقيا        

يقته، عو عنفسه وشخصه وعصله، والعني عر  الادار،  ي ، وعني ال يء  حقوالعني يف املي ان  امل

وعني ال يء النفيل منه، وعني القو  ال  نقع  ي ا البندق، والَعْين والع ينة  الر باا، والعاني    

الماعة، والعني  طائر عصفر الابطن عخضار الظ ار، وعاني التمار  موضاعه، وعاني كا  شايء          

 ارده وحاضره.  ش

 اشئ اوعنصراف سبعة.ن منعبعض الكتب   صلنا يف (3)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

وقد نتعدد انطالق عنظرًا لكون املوضوع له حقيقة ت كيكية ذا  مراتب  ا  د

 قد ننفي عحدرما صدق عنوان  علاى موضاوع، وراو نرناد املرتباة األعلاى، وقاد        

ارض بين مااا إذ اعنصااب نثبااع ابخاار الصاادق، ورااو نرنااد املرتبااة األدعنااى، وو تعاا 

النفي وانثبا  على مرتبتني، لكن الار  بوجود مرتبتني قد نتصور التناقض بني 

 النفي وانثبا  إذ تورم ورودرما على عمر واحد ومعنى  ارد.

ن عحدرما قد ننفي احلالوة عن ال اي مومن ذل  مثاًل )احللو( عو )املاحل(  

  عحدرما الطعام مااحل وننفاي ابخار، وو    عو العصل بينما نثبت ا ابخر، وقد نقو

نفاى إطالقاه   ن له مراتب وقد ُنم، وك ل  )النور(  ت ا ع إذ نرند ك  من ما مرتبًة

 على املراتب الناملة جدًا، وك ل  )البياض( عنضًا.

نان عدالاة انماام    ععن اا امللكاة، إذ   عن ااا مراتاب بنااًء علاى     موك ل  )العدالة(  

التقليد؟ ب  عنن عدالاة مرجاع التقلياد مان عدالاة ال ااردنن       من عدالة مرجع  املعصوم

وقد تاورم  ، ا (1)على رعي ان لك  من م مرتبة م  طة  معو من عدالة إمام الماعة؟  

ن بعااض الروانااا  عن روانااا  العدالااة متعارضااة غفلااة، عاان مراتب ااا و عماان رع  

 ا عالماًة وبعُضا ا   عنه قد تضامَّن بعُضا  ععو  تعر ف مرتبة وبعض ا تعر ف مرتبة عخر 

 اوكثل من ا طوائاف    اعربعني روانة   )دام ظله(، وقد ذكر السيد العم عالمًة عخر 

ع بين ااا وحصاار التخااالف يف عاادد َمااعن ااا و ختااالف بين ااا وَجعحااو  العدالااة وبااّين 

 حمدود من ا جدًا  راجع بيان الفقه/اوجت اد والتقليد.

 اإلطالقات املتعددة يف )السباب(

ن للسااباب إطالقااا  متعااددة وقااد تعااود للوجااه األخاال عو للوجااه  عر واملسااتظ 

الثال  والثاعني ب  واألو  إذا قي  بالوضاع التعاّيا لابعض إطالقاا ، وو ن مناا ابن      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 تأم . يه  (1)



  معاين السباب يف كلامت اللغويني

ن تعدد انطالقا  السباب رو من عي باب، ب  امل م إثباا  عصا  تعادد    إحتقيق حا  

 اء والعرف عنضًا إطالقا  السباب وذل  على ضوء الل ة، وكلما  الفق 

 معاني السباب يف كلمات اللغويني

وكماا   وراو كماا تار     (1)راغب  )السَّابُّ  الّ اتم الوجياع(    في مفردا  ال

ن عصا  را ا البااب    إبااملعنى األخاص ويف معجام مقاانيل الل اة  )      تفسل سيظ ر

ماا  إماا ألعناه نقطاع عالقتا  باابخر املسابوب و      إالقطع( عقو   و ّي السّب سابًا  

جير  عرضه وخيرقه ونقطعه، ول ا قاا  يف )ني ارة الل اة(  )وعصا  الساب      ألعنه 

وعلاى را ا  الساب لاه      (2)ل َأن السب خرق اْلاَأْعَراض(  اْلقطع ثمَّ َصار السب شتمًا

 معنى واسع ععم.

)َعنَّ َعْصاَ  َراَ ا اْلَبااب  اْلَقْطاُع، ُثامَّ اْشاُتقَّ م ْناُه          ويف معجم مقانيل الل اة عنضااً  

َوَعْكَثااُر اْلَباااب  َمْوُضااوعه َعَلْيااه . م ااْن َذل ااَ  الس اابُّ  اْلخ َماااُر، ل َأعنَّااُه َمْقط ااوعه م ااْن     .ال َّااْتُم

عقاو   ألن انعنساان    (3).. َوم ْن َرَ ا اْلَباب  الس ْبَسُب، َور اَي اْلَمَفااَمة  اْلَواس اَعة (   .م ْنَسج ه 

 األم  بالنجاة لو ضاع. ننقطع  ي ا عن آثار العمران عو عن اخللق عو ننقطع  ي ا

. َسابَّه َساّبًا  َقَطعاهأل َقااَ  ُذو     (6)ويف لسان العرب  )سبب  السَّابُّ  الَقْطاعُ  

 اخل َرِق الطَُّ ِويُّ 

 َ َما َكاَن َذعْنُب َبا مال ٍ ، ... بَأْن ُسبَّ م ْنُ ْم غ المه، َ َسْب

، َوُراَو  (5)بُّ  ال َّاْتم وَسْبَسَب ِإذا َقَطاع َرح ماه. والتَّساابُّ  التَّقااط ُع. والسَّا     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .391ص 1ج  يف غرنب القراناملفردا   (1)

 .99ص 1ج   رة الل ةني (2)

 .96ا  93ص 3ج  معجم مقانيل الل ة (3)

 ور ا معنى ععم كما تر . (6)

 ور ا معنى عخص. (5)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 َمْصَدُر َسبَّه َنُسبُّه َسّبًا  َشَتَمهأل وَعصله م ْن َذل َ . وَسبَّبه  َعكثر َسبَّه.

والسَّبَّابة   اِنْصَبُع الَّت ي َبْيَن اِنب ام والُوْسطى، صفٌة َغال َبٌة، َور اَي امل َساب َحة    

اُ   َصاَر َرَ ا اأَلمار ُسابًَّة َعَلاْيِ ْم، ب الضَّام ، َعي     ع ْنَد امل َصلِّني. والسُّبَّة  العاُرأل َوُنَق

َعاااًرا ُنساابُّ ب ااه . َوُنَقاااُ   َبْيااَنُ ْم ع ْساابوبة َنَتسااابُّوَن ب َ ااا َعي َشااْيءه َنت اااَتُموَن ب ااه .         

 والتَّسابُّ  التَّ اُتم. وَتسابُّوا  َت اَتُموا. وسابَّه ُمساابًَّة وس ابابًا  شااَتمه. والسَّاب يبُ    

 والسَّبُّ  الَّ  ي ُنسابَُّ .

َوَرُج ه س بٌّ  كثُل الس باب . ورجا ه م َسابٌّ، ب َكْساِر اْلم ايِم  كاثُل الس اباب .       

 َوَرُج ه ُسبَّة َعي َنُسبُّه الناُ أل وُسَبَبة َعي َنُسبُّ الناَ .

قَّة َكتَّاان   والس بُّ  الس ْتُر. والس بُّ  اخلماُر. والس بُّ  الع مامة. والس بُّ  ُشا 

 رق يقة.

والسََّبُب  ك ُّ شيٍء ُنَتَوصَُّ  ب ه  ِإىل َغْيِره أل َو  ي عنسخٍة  ك ُّ شيٍء ُنَتَوسَّ  ب ه  

ِإىل شايٍء غاِله، َوَقاْد َتَسابََّب ِإلياه، والماُع َعْسابابهأل وكا ُّ شايٍء ُنَتوّصاُ  ب اه  ِإىل            

َببًا ِإىل   االن    اي حااَج  َوَوَدجاًا َعي     . وَجَعْلاُع   العناًا ل اي َسا    (1)ال يء ، َ ُ َو َسَببه

 ُوْصلة وَذرنَعة.

 والس بُّ  احَلْبُ ،   ي ل َ ة  ُرَ ْن  أل َوق يَ   الس بُّ الَوت د.

 والسََّبُب  احَلْبُ  كالس ب ، َواْلَجْمُع َكاْلَجْمِع، والسُّبوُب  احل با .

 .(2)ْنُه الس اُمسبسب  السَّباس ُب والسَّْبَسُب  شجره ُنتََّخُ  م 

 .ق لٍّ   َبْينا َععنا َعُجوُ  َسْبَسَب ا والسَّْبَسُب  امَلفاَمة. َو  ي َحد ن  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ونسمى السّب سّبًا ألعنه نتوص  به إىل جر  ابخر وإراعنته. (1)

 نة س ام!والسباب س ام وع (2)



  تعريفات ومعاين السباب لدى الفقهاء

السَّْبَسُب  الَقْفُر وامَلفاامة. َقااَ  اباُن اأَلثال  وُناْرَو  َبْسَبَسا ا، َقااَ   وُرماا         

    السَّْبَسااب اأَلرض ب َمْعًنااى. والسَّْبَسااُب  اأَلرُض الاااُمْسَتِونة اْلَبع يااَدة . اْبااُن ُشااَميْ  

 الَقْفُر اْلَبع يَدة ، ُمْسَتِوَنًة وغَل مستونٍة، وَغليظة وغَل غليظٍة، َلا ماَء ب َ ا َوَلا َععن يَل.

 .(1)ُمَسبََّبة، ق ّب الُبط وِن، كَأعن ا ... ِرما ه، عنحارا وْجَ ة الرنمِب راكُ (

عناايل، عوو  ن السبسااب عرض قفاار بعياادة غاال مسااتونة وو ماااء ب اااعوكمااا 

 كا ل  الساباب ناوحش مااا باني األصاحاب، وحياو  العالقااا  باني األعناام وبااني         

 البالد والعباد إىل قفر ونباب وخراب.

 تعريفات ومعاني السباب لدى الفقهاء

ما الفق اء  قد تراوحع تعرنفات م بني معاعني خمتلفة عوساع وعضايق ومان    عو

 كابتي   ا موج ًا ا بعض اوجه، ولكن 

 .  ما تضمن امراء وعنقصًا)قد  سره(العاملي 

 .  ما تضمن استخفا ًا وإراعنًة)قد  سره(اجمللسي 

 .  ما قصد  يه انراعنة والتحقل)قد  سره( ال يخ

 .  بيان النقص الواقعي ليل من السباب)قد  سره(ال لامي 

  أعنااع تاار  اخااتالف التعااارنف بااني مااا اشاا ط  يااه )قصااد انراعنااة( كال اايخ    

ا مل ن  ط ك له، والفرق كبل إذ التعارنف األخر  تنايط الساب   وم )رمحه اهلل(

 ينيطاه بقصاده انراعناة  لاو مل نقصادرا       )رمحه اهلل( ما ال يخعبواقع كوعنه إراعنة و

 مل نكن سبًا وإن كان ثبوتًا إراعنًة.

كابل باني اومراء وانراعناة     اسعة وضيقًا عو عمومًا من وجه   ان الفرق  عكما 

فاف إذ قااد ن ينااه ماان غاال تعاايل باا  قااد نكااون إراعنااة ماان غاال    والتعاايل واوسااتخ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 )مقتبسا  من كالمه(. 690 ا 655ص 1ج  العرب لسان( 1)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 ما تفصيله ع   ا إنيا  بعض كالم م، و أل تأم  ،استخفاف عر ًا
 

 )قدس سره(الشيخ االنصاري 

)ثاام إّن املرجااع يف السااّب إىل   )قااد  سااره(وإلياا  عنااص مااا قالااه ال اايخ  

 العرف.

مثاا  الوضاايع  و ّسااره يف جااامع املقاصااد بمسااناد مااا نقتضااي عنقصااه إليااه،     

 والناقص.

 ويف كالم بعض آخر  عّن السّب وال تم مبعنى واحد.

ويف كااالم ثالاا   عّن السااّب عن تصااف ال ااخص مبااا رااو إمراءه وعنقااص،      

 ياادخ  يف الاانقص كاا ُّ مااا نوجااب األذ ، كالقاا ف واحلقاال والوضاايع والكلااب  

 .والكا ر واملرتد، والتعبل ب يء من بالء الّله تعاىل كاألج م واألبرص

ثم الظارر ععّنه و نعترب يف صادق الساّب مواج اة املسابوب. عنعام، نعتارب  ياه        

 قصد انراعنة والنقص،  النسبة بينه وبني ال يبة عموم من وجه.

والظااارر تعاادد العقاااب يف مااادة اوجتماااعأل ألّن داارد ذكاار ال ااخص مبااا     

 .(1)نكرره لو  عه ولو و لقصد انراعنة غيبة حمرمة، وانراعنة حمّرم آخر(

ن مث  قول  ) الن كا ر( عو )نا كا ر( ل اخص ماا راو    ععقو   وععنع تر  

أل عو  ق  رو سب باملعنى الوصفي عي األو وليل سبًا باملعنى  الثاعنيسب باملعنى 

ولكناه قاد و    ا يمن رو كا ل     اعن  قد وصفع واقع حاله ألعنه بالفع  كا ر باهلل  إ

 نراه الطرف ابخر عنقصًا وامراء علياه با    نكون سبًا باملعنى األو  الَعَلم ي إذ قد و

عناه  عن قولا  للمساتبد   مقد نراه  خرًا وكماًو، وك ل  عامة من تنسب إلياه عمارًا  ا   

مسااتبد قااد نتملااه وقااد نفرحااه إذ ناار  ال ااور  عو الدميقراطيااة ضااعفًا وورنااًا و        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .256ص 1ج  كتاب املكاسب (1)



  العالمة املجليس )قدس رسه(

   و سب باملعنى الثاعني الوصفي وليل بسب  باملعنى الَعَلم ي. (1)كماًو
 

 )قدس سره(عالمة اجمللسي ال

يف مارآة العقاو   )ويف اصاطال  الفق ااء      )قاد  ساره(  وقا  العالمة اجمللساي  

كقولا   ناا شاارب اخلمار عو ناا آكا         (2)بال عناا وحناوه   رو الساب الا ي مل نكان قا  اً    

الربااا، عو نااا ملعااون، عو نااا خااائن، عو نااا محااار، عو نااا كلااب، عو نااا خن ناار، عو نااا     

عو إراعناة، ويف املصابا   سابه     وعمثا  ذل   اا نتضامن اساتخفا اً    اسق، عو نا  اجر، 

  و سباب، ومنه نقا  لإلصبع ال  تلي انب ام سبابة ألعنه ن ارب ا عناد الساب،    سبًا

 .(3)عي بالكسر، واسم الفاع  منه سب( والسبة العار وسابه مسابة وسبابًا

 )قدس سره(السيد الوالد 

)و نقاا    لماااذا عنار  كلمااا  اللعاان     )قااد  سااره(وقاا  الساايد الوالاد   

ْْ َومم َتْعُبُدوَن ِمْن )والسب عو ما عشبه يف القرآن احلكيم، مث  قوله سبحاعنه   إِ ذُك
ْْ لَُنم وا ُِدونَ  نْنُت

َ
َْ أ َذ ن َُ ِ َحَصُب َج وكا ل  ساب األشاخاص مثا         (6)(ُدوِن اّللذ

  َبْعَد ذلَِ  َز ام  )
ُت ِّ ولئَِ  يَ )قاا  تعااىل     (5)(ُْ

ُ
َُنونَ أ ُْ الالذِع ُُ َُ ُ َوَيلَْعن ُْ اّللذ ُُ َُ  (9)(لَْع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ّصلناه يف كتاب )السلطا  الع ر والربملاعنا  امل ودجاة( وكماا صار  باه عادد مان  السافة         كما (1)

 ال رب سابقًا وكما جتده لد  )األمل( ملكيا للي.

السب إخراج حكمي وليل إخراجًا موضوعيًا، عي ليل العلماء  إخراج الق ف من قا  بعض  (2)

 عنه من عرم مصادنقه( ب  ألن له حكمًا خاصًا رو احلّد.عألن الق ف ليل بسب )لوضو  

 .  5ص 11ج  مرآة العقو  يف شر  عخبار آ  الرسو  (3)

 .91سورة األعنبياء   (6)

 .13سورة القلم   (5)

 .159سورة البقرة   (9)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

ا ِ )وقا  سابحاعنه    ْْ ُسنوُء اِلذ ن ُُ َ ََنُو َول ُْ اللذْع ن ُُ َ ولئَِ  ل
ُ
ِإَونذ )وقاا  عا  وجا       (1)(أ
َََو إىِل ِين  َعلَاَْ  اللذْع ا ِ )وقا  ج  ثناؤه   (2)(يَوِْم اِلِّ ْْ ُسوُء اِلذ ُُ َ ََُو َول ُْ اللذْع ُُ َ  . (3)(َول

ألعنه نقا   إذا كان النقص واقعيًا ورجع األمر إىل إرشاد الطارف عو إرشااد   

عرله وع الته عو ابخارنن لا م، ورا ا لايل مان الساباب يف شايء با  داخا  يف           

إرشاد الار  وتنبيه ال ا   وإراءة الطرناق للضاا ،  ااملنع والاوام اماا ماوردان       

 ور ان عقليان قب  عن نكوعنا شرعيني.

ة إىل عن كلماا  اللعان وشاب ه املوجاودة يف القارآن الكرناام كاثلًا        ر ا بانضاا  

إىل ىل من حيم  تل  الصافا  الرذنلاة عو   إمن ا و توجه إىل ع اء معينة م كورة، ب  

ماام السااابقة،  ااال كي  نكااون علااى الصاافا  واأل كااار والعقائااد وععنااواع الساالوك    األ

َتبذنْت يَندا ) اء معينة كقوله تعاىل  ىل عإوالعم ، و األ راد بأعنفس م، عما ما توجه 
ِب
َ
َُب  َوتَبذ   أ َ    .ندخ  يف باب الت احم واألرم وما عشبه كما و خيفى( (5) معنه (6)(ل

 )ليل من السباب يف شيء( عي باملعنى الَعَلم ي.  )رمحه اهلل(وقوله 

 )رمحه اهلل(السيد اخلوئي 

ة  )الظاارر مان العارف    يف مصابا  الفقارا   )رمحاه اهلل(  وقا  السيد اخلوئي

على املسابوب   وامرءًا راعنة والتعيل يف مف وم السب وكوعنه تنقيصًاوالل ة اعتبار ان

راعنة املسبوب ورتكاه،  إعنه متحد مع ال تم، وعلى ر ا  يدخ   يه كلما نوجب عو

، واحلماار والكلاب واخلن نار، والكاا ر     يءكالق ف والتوصيف بالوضيع والال شا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .25سورة الرعد   (1)

 .35سورة احلجر   (2)

 .52غا ر  سورة  (3)

 .1سورة املسد   (6)

 ا ة إىل عندرته.إض (5)



  السيد اخلوئي )رمحه اهلل(

لفااظ املوجباة للانقص    عاور، وغال ذلا  مان األ    جا م واأل ألبرص واواملرتد، واأل

و بقصد اات ، وعما مواج ة املسابوب  اال   إراعنة، وعليه  ال نتحقق مف ومه وان

 .(1)تعترب  يه(

ن لااه مراتااب خمتلفااة شاادندة إواملسااتظ ر كمااا ساابق  تعاادد إطالقااا  السااب و 

تنااٍف إذ كا  من ماا    حدرما السب ونثبته ابخر من غل عوضعيفة وعلى ذل  قد ننفي 

ن إردعنا اختصار إطالقا  الساّب يف إطالقاني  نقاو      عنثبع عمرًا و ننفيه ابخر، وإذا 

بااملعنى   يه السابّ ق والا ي عنسامّ  بااملعنى الَعَلم اي الضايّ    عسا  انطالقني رماا  السابّ  

 باملعنى الثاعني. يه السّبباملعنى الوصفي الواسع وال ي عنسّم األو  والسّب

عادة  ال راي طااردة وو راي عاكساة،     ن تعارنف الفق اء لفظية إو نقا   

 ن تكون مدارًا للبح  واألخ  والرّد.ع ال تصلمب 

ماا تعرناف ا اي، وقاد     إماا تعرناف لفظاي و   إإذ نقا   التعرنف قسامان   

عناه تبادن  لفاو بلفاو عوضامب      أارتآ  نيع من املنطقيني تعرنف التعرناف اللفظاي ب  

فر  قلاع  عساد، وتعرناف التعرناف األ اي       منه كما لو سأل  عن معنى غضن

ن نكاون باالقرنبني من ماا، ونلحاق باه      عواألص   ياه   ،بالتعرنف بالنل والفص 

تسامية   ابنظرعناا    اواألوىل   ا،   يندرج  يه الرسم إضا ة إىل احلادّ ا التعرنف باخلاصة  

 .بعد عن اللبل وعدق يف الوصفععنه مالتعرنف او ي بالتعرنف املاروي  

ليسع لفظية ب  ري ا ية  اعادة   ان تعارنف الفق اء  ععي  املستظ ر  يوعل

كثارة عنقاض    ا   )رمحاه اهلل( كماا اساتد  باه السايد الوالاد       اوالادلي      ا   عو ماروناة اا  

بعضاا م علااى الاابعض ابخاار وإبرامااه وتاادقيق م يف الوصااف والقيااود، ولااو كااان  

نااف إشااارة للمعنااى ن التعرإن نقااا   عكفااى  ذلاا  عصاااًل باا لفظيااًا ملااا احتاااج إىل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .661ص 1ج  مصبا  الفقارة( 1)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 املرتك  إنياًو يف األذران  املناق ة يف حدوده مضيعة للوقع!

عن م اعتاربوا التعرناف عاكساًا لا ل  املعناى املرتكا  إنيااًو يف        إ واحلاص  

األذران، وحي  كان دماًل يف كثل مان األحياان، يف بعاض حادوده، احتااج إىل      

ق الامع واملاعنع لاه العااكل لاه    التدبر والتعم  واوجت اد وكت اف الوصف الدقي

 عو ذكر اخلاصه. (1)الكاشف عن يامه ب كر ما ن به النل والفص 

 حوار افرتاضي جيسد معنيني للسباب

ونرشادك إىل ذلا  احلااوار التاالي املفاا ض باني شخصااني خاطاب عحاادرما      

 ابخر بقوله 

 ر.عو نا كا  اإذا كان ننام كثلًا  انا شارب اخلمر عو نا كسو   ا ع

  يقو  له ابخر  لقد سببتا! عو ملاذا تسبا؟ ا ب

 يجيبه األو   كال، مل عساب ! وإ اا وصافع واقاع حالا  وماا ععناع         ا  ج

 عليه وليل ذل  بالسباب!

مراء ب  عو تعيلك با  قصاد    جييبه  كالأل إذ مل عقصد إراعنت  وانعو  ا  د

 شر  واقع حال !.

 ببتا واهلل! لّد عليه  و علينا بقصدك، لقد س ا را

وعند الرجوع إىل العرف جند صحة احلما  وصاحة السالب معاًا يف إطاالق      

)نا كاا ر عو ناا جباان عو ناا كساو  عو ناا شاارب اخلمار(           السباب على ما قاله من

)وصف النقص الثبوتي الا ي راو    الوصفي عنه نصمب محله عليه بانطالق الثاعنيم 

 .سب الَعَلم ي( يه( وو نصمب محله عليه بانطالق األو  )ال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 إذ و جنل وو  ص  يف اوعتبارنا . (1)



  طبة الشقشقيةنموذج من اخل

ابخار  وال اخص  األو  صادق يف قولاه ساببتا،   ال خص ن إواحلاص   

الساباب ل ناد علاى     إساناده ن )ب( اعتماد يف  م ا  ألصادق عنضاًا يف قولاه مل عساب    

، و)ج( اعتمااد يف عنفيااه عنااه يف ارتكااامه بنااى علااى ذلاا إعي  املعنااى الثاااعني الوصاافي

رتباة مان الساباب ن ا ط  ي اا      السب على املعنى األو  العلمي و)د( اعتمد علاى  

ماادام مل نقصاد    ( ساّباً ناا كاا ر  )القصد )وإو مل نكن سبابًا( ول ل  عنفااه،  لايل   

درد وصف واقع حاله، و)راا( اعتماد علاى رتباة مناه و ن ا ط       قصد انراعنة ب  

 عنه سّبه.إ ي ا القصد ول ل  قا  

 طبة الشقشقيةاخلمنوذج من 

يف اخلطباة   )علياه الساالم(  ة حيا  قاا    ولنمث  ل ل  مبثا  من عن اج البالغا  

َوِإعنَّااُه َلااَيْعَلُم َعنَّ َمَحلِّااي م ْنَ ااا َمَحاا ُّ   (1)َعَمااا َواللَّااه  َلَقااْد َتَقمََّصااَ ا   َلااانه ))  ال ق ااقية

 اْلق ْطب  م َن الرََّحاى َنْنَحاد ُر َعن اي السَّاْيُ  َوَلاا َنْرَقاى ِإَلايَّ الطَّْياُر َ َساَدْلُع ُدوعَنَ اا َثْوبااً           

َوَطَوْنُع َعْنَ ا َكْ حًا َوَطف ْقُع َعْرَتل ي َبْيَن َعْن َعُصوَ  ب َيٍد َج َّاَء َعْو َعْصاب َر َعَلاى َطْخَياٍة    

 ،َعْمَياَء َنْ َرُم   يَ ا اْلَكب ُل َوَن  يُب   يَ ا الصَّ  ُل َوَنْكاَدُ    يَ اا ُماْتم نه َحتَّاى َنْلَقاى َربَّاهُ      

َعَلى َراَتا َعْحَجى َ َصَبْرُ  َو  ي اْلَعْيِن َقً   َو  ي اْلَحْلِق َشًجا َعَر   َ َرَعْنُع َعنَّ الصَّْبَر

 ُتَراث ي عَنْ بًا 

 َحتَّى َمَضى اْلَأوَُّ  ل َسب يل ه  َ َأْدَلى ب َ ا ِإَلى   َلان  َبْعَدُه ُثمَّ َتَمثََّ  ب َقْوِ  اْلَأْعَ ى 

 َشااااتَّاَن َمااااا َنااااْوم ي َعَلااااى ك وِرَرااااا 

 

 ُم َحيَّاااااااَن َعخ ااااااي َجاااااااب رِ  َوَنااااااْو 

َلَ ادَّ َماا    !َ َيا َعَجبًا َبْيَنا ُراَو َنْساَتق يل َ ا   اي َحَيات اه  ِإْذ َعَقاَدَرا ل اآَخَر َبْعاَد َوَ ات اه          

َ َصايََّرَرا   اي َحاْوَمٍة َخْ اَناَء َنْ ل او  َكْلُمَ اا َوَنْخُ اُن َمسُّاَ ا َوَنْكُثاُر           !َتَ طََّرا َضاْرَعْيَ ا 

َ َصاااح ُبَ ا َكَراك ااب  الصَّااْعَبة  ِإْن َعْشااَنَق َلَ ااا َخااَرَم َوِإْن   ،ُر   يَ ااا َوال اْعت ااَ اُر م ْنَ ااااْلع َثااا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 بعض النسخ  ابن عبي قحا ة.ويف  (1)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 ،َ ُمن اَي النَّااُ  َلَعْماُر اللَّاه  ب َخاْبٍط َوش اَما   َوَتَلاوُّن  َواْعت اَراض          ،َلَ اا َتَقحَّامَ    َعْسَلَل

 ْلم ْحَنة   َ َصَبْرُ  َعَلى ط وِ  اْلُمدَّة  َوش دَّة  ا

َحتَّااى ِإَذا َمَضااى ل َسااب يل ه  َجَعَلَ ااا   ااي َجَماَعااٍة َمَعااَم َععن ااي َعَحااُدُرْم َ َيااا َللَّااه           

َول ل ُّوَر  َمَتى اْعَتاَرَض الرَّْناُب   ايَّ َماَع اْلاَأوَِّ  م اْنُ ْم َحتَّاى ص اْرُ  ع ْقاَرُن ِإَلاى َرا  ه             

وا َوط ْرُ  ِإْذ َطااُروا َ َصاَ ا َرُجا ه م اْنُ ْم ل ض اْ ن ه  َوَمااَ        النََّظائ ِر َلك ن ي َعْسَفْفُع ِإْذ َعَسفُّ

 .(1)((اْلآَخُر ل ص ْ ِره  َمَع َرن  َوَرن...

َعَر  ُتَراث اي  ))و ((َ َأْدَلى ب َ ا ِإَلى   َلان  َبْعاَدهُ ))و ((َلَقْد َتَقمََّصَ ا...))وقوله  

نااراه  ((َ َصاايََّرَرا   ااي َحااْوَمٍة َخْ ااَناَء... ))و ((اَلَ اادَّ َمااا َتَ ااطََّرا َضااْرَعْي َ ))و ((عَنْ بااًا

 رخيياة إضاا ة إىل  أشتمًا وسبًا، لكنه و نعدو كوعنه وصفًا لواقع احلقاائق الت  بعض م

َمَتاى  ))  )عليه الساالم( ، وك ا قوله (2)واوجتماعيةنفسية عنه نعكل لنا األبعاد الع

ْم َحتَّااى ص ااْرُ  ع ْقااَرُن ِإَلااى َراا  ه  النََّظااائ ِر َلك ن ااي  اْعَتااَرَض الرَّْنااُب   اايَّ َمااَع اْلااَأوَِّ  م ااْنُ 

 .((َعْسَفْفُع ِإْذ َعَسفُّوا َوط ْرُ  ِإْذ َطاُروا...

 جرح الشهود والرواة ونصح املستشري

ن جار  ال ا ود لايل ساّبًا وإن كاان      م)جر  ال  ود(   األمثلة عنضًا ومن 

انطالق األو  الَعَلم اي، وراو ساب    سّبًا! واملراد من )لايل ساّبًا( عي لايل سابًا با     

 بانطالق الثاعني الوصفي.

 عنه كسابقه.م)جر  رواة احلدن ( يف كتب علم الرجا    األمثلة ومن 

ما نقوله الناصمب يف مقام )عنصمب املست ل( من عيوب الرجا  املقبا     ومن ا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

املعرو اة   م()علياه الساال  ، مان خطباة لاه    )علياه الساالم(  باب خطب عمل املاتمنني  عن ج البالغة   (1)

  ق قية.اخلطبة الب

القضااانا   ااا ننفااع جاادًا الباااحثني يف ساايكولوجية األماام وال ااعوب والقيااادا ، والباااحثني يف       (2)

 .التارخيية ا السوسيولوجية



  َرُه َلُكْم َأْن َتُكوُنوا َسبَّابنَِي((بني ))َأْكثُِروا ِمْن َسبِِّهْم(( و ))إيِنِّ َأكْ 

عنااه لاايل بسااّب ورااو سااّب عنضااًا حسااب  معلااى خطبااة  تاااة ولنسااّمه مناادًا مااثاًل،   

عناه قاا  عناه عمارو كا ا      عن ذل  الرج  املسمى ب ند لاو عطلاع علاى    مالقني!  انط

سااّب  وإ ااا ع يجيااب عماارو  مل  (ملاااذا سااببتا عنااد عراا  العاارو ؟)اعاا ض بااا 

 عملع بواجب النصيحة ووصفت  مبا رو  ي  و عكثر!

ِإنِّي َأْكَرُه َلكُْم َأْن َتكُوُنوا ))و  ((َأكِْثُروا ِمْن َسبِِّهْم))بني 

 ((بَّاِبنَيَس

ساابقًا وملخصاه   وعلى ضوء ذل  نقع المع باني الاروانتني، وقاد  صالناه     

 مع بعض انضا ة 
 

 

 املوجز: قرينتان يف الروايتني على وجه اجلمع

 ن ر نا قرننتني على وجه المع عوب ل  ظ ر 

ة رااي  والقرنناا ((ِإعن ااي َعْكااَرُه َلك ااْم َعْن َتك وعُنااوا َساابَّاب نيَ   ))وىل  يف روانااة األ

َوَلك نَّك ْم َلْو َوَصْفُتْم َعْعَماَلُ ْم َوَذَكْرُتْم َحاَلُ ْم َكاَن َعْصَوَب   اي اْلَقاْوِ  َوَعْبَلاَغ   اي     ))

 .((اْلُعْ ِر

ِإَذا َرَعْنُتْم َعْرَ  الرَّْنب  َواْلب َدِع م ْن َبْعاد ي َ اَأْظِ ُروا اْلَباَراَءَة    ))الثاعنية  يف روانة 

وا م ْن َسب ِ ْم َواْلَقْوَ    يِ ْم َواْلَوق يَعَة َوَبار ُتوُرْم َكْيَلا َنْطَمُعوا   اي اْلَفَسااد    م ْنُ ْم َوَعْكث ُر

عرب الدا  بال  ري عحسان وعارب ذكار     قطع عادًةن طمع م إ ا ُنم  ((  ي اْلِمْسَلاِم

حقااائق وعرقااام عاان م مبوضااوعية وبطرنقااة علميااة من جيااة وعاارب ك ااف واقااع        

ماا ساب م   عن ر ا نقطع طمع ام يف الفسااد يف انساالم،    ماًل للنا   استبدادرم مث

عننا ععن م سيستدلون ب ل  على إننتج العكل إذ  اعادة   اعنه  مبأمثا  كالب وحقراء  

عننا و  ل  املنطق والدلي  والربران ول ل  لأعنا إىل مان ج الساباب   عو حجة لنا و

 ام يف الفسااد يف انساالم    عنقض لل ارض وراو  اا ن ناد طمع      السبابوال تائم، 
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ونوجب التفا  الكثلنن حوام عكثر عو نوجاب ان نتعصاب اام حينلاٍ  اتبااع م      

 ب دة عكرب.

و نقا   إذا ترباى األطفاا  علاى ساّب طوائاف مان الناا  )كأرا  الرناب          

 والبدع(، كان ذل  من دواعي حتصين م؟

ماا، عناد    ن تل  احلصاعنة تن ار، ب اك  كاما  عو بدرجاة   إإذ نقا   عوًو  

واألجاد    ه وعدلتاه،  ااألقو   عنة مواج ة مع الطرف ابخر واوستماع إىل حجج

        حتصاااين م  كرناااًا وعلمياااًا وبااااحلجج والاااربارني باااد  الساااباب ون ااال لاااه قاااو    

َوَلك اانَّك ْم َلااْو َوَصااْفُتْم َعْعَماااَلُ ْم َوَذَكااْرُتْم َحاااَلُ ْم َكاااَن   ))  )عليااه السااالم(انمااام 

  . تأم ،((  ي اْلَقْوِ  َوَعْبَلَغ   ي اْلُعْ ِر َعْصَوَب

عنااه و نصاامب يف اجملتمعااا   مثاعنيااًا  لاالن صاامب ذلاا  يف اجملتمعااا  املن لقااة     

م اباااط  يف املااادار  والامعاااا ، ويف املنفتحاااة والعاااامل الياااوم دتماااع منفاااتمب 

 األسواق وال ركا ، وعرب خمتلف وسائ  التواص  اوجتماعي.



  إدراج الروايتني يف باب التزاحم

 يف باب التزاحمإدراج الروايتني 

ن عمثاا  ذلا  منادرج يف بااب     عن ر ا كلاه علاى املسال  املعاروف مان      إثم 

َوَعْكث ااُروا م ااْن ))ن النساابة بااني أالتعااارض )الباادوي عو املسااتقر( ولكاان قااد نقااا   باا

ليساع التعااارض )و باادونًا وو   ((ِإعن ااي َعْكااَرُه َلك اْم َعْن َتك وعُنااوا َساابَّاب نيَ ))و ((َساب ِ مْ 

 ( ب  ري الت احم، وتوضيمب ذل  نتوقف على بيان عمور مستقرًا

 ى قسمني ن الت احم علإ اوىلل اوماا

 التزاحم املالكي والتزاحم االمتثالي

 الت احم املالكي. اوىلل 

 الت احم اومتثالي. ىلالثاين 

 مالكان متضاادان عي  ن نكون يف متعلق التكليفعو)الت احم املالكي( نعا 

فسادٍة معاًا، وحسام األمار يف را ا التا احم نعاود للماوىل         مالك مصلحة وماالك م 

ن وجادرما متسااونتني   ماملصالحة واملفسادة  ا   ك  من عنه نالحو مد  قوة مامل ّرع  

حكاام بانباحااة )اوقتضااائية( وإن رجحااع عحاادارما علااى األخاار  قلااياًل حكاام   

ن بالكرارة عو اوستحباب، عو كثلًا بدرجة بال ة حكم باحلرماة عو الوجاوب، وما   

َلْو َلا َعْن َعُشقَّ َعَلى ع مَّت ي َلَأَمْرُتُ ْم ب الس َواك  ))  )صلى اهلل عليه وآله(مصادنقه قوله 

ن مصلحة التيسل كاعنع غالبة على مصالحة الفعا  عنفساه لا ا     م  (1)((َمَع ك    َصَلاٍة

 كان مستحبًا  قط.

متثاالي  الكاالم عان التا احم او    وقد  ّصلنا يف األصو   مباح  التا احم، 

وعن حلقة الربط بين ماا مباا ننفاع يف حا  اوعضاا  يف الكاثل مان الرواناا  الا           

عن اا ماان باااب  عتبادو متدا عااة والا  اعتربرااا القاوم ماان بااب التعااارض بينماا عناار       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .22ص 3ج  الكايف (1)
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، وستأتي رنا بمذن اهلل تعاىل انشارة إىل ذل  مع تطبيق التا احم املالكاي   الت احم

 ظر. أعنت ، اومتثالي على )السباب(

 نها متزامحةأمناذج من آيات ُعّدت متعارضة والظاهر 

ن رنال  الكثل من ابناا  والرواناا  الا  عاّدرا األعاالم      إ الثةاين ااوماا

 عن ا من الت احم ولنمثا  ذلا  بأمثلاة    بأعو بعض م من التعارض، بينما ميكن القو  

صاي  األخا  والارد    من غل تنبٍّ  عاًل اا ب  جملرد العرض والطار  ولعلاه ناأتي تف    ا

 .ا  ي ا يف سثنا يف كتاب الت احم

ْْ َو )  قولااه تعاااىل  ًأىلال ُُ ْْ َو ُخننُنو ُُ فَننمْ ُتلُوا الُْمْشِننكنَي َحاْننُث وََجننْدُتُمو
لُّنوا  َُ اكةَ فَ الةَ َو آتَنُوا النزذ قمُموا الصذ

َ
ْْ ُُكذ َمَُْصد  فَإِْن تمبُوا َو أ ُُ َ ْْ َو اْ ُعُدوا ل ُُ و اْحَُصُ

 ُُ ٌْ َسيالَ ُفوٌ   َحا ََ  َ ََْل لَُنم)  ماع قولاه   (1)(ْْ إِنذ اّللذ ِْ فَنمْج نلْ ََُحنوا لِلسذ  (2)(ِإَوْن َج

عن ااا ماان أوعلااى التعااارض قااا  الاابعض بناسااخية األوىل للثاعنيااة، لكاان قااد نقااا  ب  

، ورا ا راو األظ ار لادننا     ن لك  مالكًا  ال معنى للقو  بالنسخ حينلا ٍ إالت احم و

لتاا ابناتني عو عحادارما كاعناع بنحاو القضاية اخلارجياة،        ن كأواألقو  من القو  ب

 .ن َوَلونة احلكمني و تنفي اشتمااما على املالك،  تدبرععلى 

وَن ََع )  ثاعنيًا  قوله تعاىل ُُ ِ ْْ َخصمَصنوٌ   َوُيْؤث ُِن ِ ْْ َولَنْو اكَن ب ُِ نُْفِس
َ
ماع   (3)(أ

ةَ وَ )  قولاه  َُ اَ  اْْلِخ ُ اِلذ   وقولاه  (6)(ال تَنَْس  َصاَبَ  ِمَن اِلُّ ْانمَوابَْتِغ فامم آتمَك اّللذ

َِ َفَتْقُعننَد َملُومننمً   َوال َُتَْعننْ  يَننَدَك َمْغلُولَننًو إىِل) َُقِننَ  َوال تَيُْسننْطُم ُُكذ الْيَْسنن ُْ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .5سورة التوبة   (1)

 .91سورة األعنفا    (2)

 .9احل ر  سورة  (3)

 .11ورة القصص  س (6)



  نامذج من آيات ُعّدت متعارضة والظاهر أهنا متزامحة

املساتقر عو  وقد تورم مان رآراا مان التعاارض      ،عننا عنرارا من الت احمم  (1)(َحُْسو اً 

ف نعتارب اهلل تعااىل اننثاار  ضايلة ثام ناردع       إذ كي ، بح  عن وجه المعالبدوي 

 !عنه؟ )صلى اهلل عليه وآله(عنبيه 

َ َحن ذ تُقمتِنهِ )  قوله تعااىل   ًثالثةاا ُقنوا اّللذ َُوا اتذ يَن آَم م اَّلذ َُ يُّ
َ
ماع قولاه    (2)(يم أ

ُْ الُْعْْسَ )  تعاىل ُْ الْيُْْسَ َوال يُُيُد بُِك ُ بُِك ِ )  وقوله (3)(يُُيُد اّللذ ُ ال يَُكلِّ ُف اّللذ
ن تقااو  اهلل حااق تقاتااه تسااتل م العساار ال اادند باا  ععلااى م اا (6)(َنْفسننمً إاِلذ وُْسننَعُم

ثم عمثاا    )علي م السالم(درجا  العسر )ول ا مل نبلغ ر ه املرتبة إو املعصومون 

ماع   (5) قط(  كيف جيتمع األمار باه وطلباه    رضوان اهلل تعاىل عليه سلمان احملمدي

( ِ ُْ الُْعْْسَ َوال يُُيُد ب ؟ وتفسل ذلا  حساب مقتضايا  بااب التا احم، عرجامب       (ُك

 من البح  عن وجه نيع حل  م كلة التعارض املتورم.

ِإعن ااي َعْكااَرُه َلك ااْم َعْن َتك وعُنااوا ))املتااورم باني  مااا حنان  يااه ماان التعااارض    ًراعةةاا

  احم كما سيأتي.حي  عنر  اعنه من باب الت ((َوَعْكث ُروا م ْن َسب ِ ْم))و ((َسبَّاب نَي

 اكماا سابق     اعن اا تقاع كلا ا     م  (9)ن عنتاائج را ا البحا  م ماا كاعناع     إتنبيةه اا

حمكوماة عو خمصصاة    اكماا سابق عنضاًا      اضمن الطائفة الثاعنية من الرواناا ، وراي    

املستفادة من الطائفة الرابعاة مان    ومبقتضيا  قواعد باب الت احم (1)بالطائفة الثالثة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .29راء  سورة انس (1)

 .102سورة آ  عمران   (2)

 .115سورة البقرة   (3)

 .219البقرة  سورة  (6)

 . تأم  ،استحبابهحتى بدرجة  (5)

 جوام سباب عر  الرنب والبدع، باملعنى األو  الَعَلمي عنضًا عو باملعنى الثاعني الوصفي  قط. (9)

يَن يَْدُعوَن مِْن )  كقوله تعاىل (1) َ َعْدواً بَِغْْيِ عِلْم  َوال تَُسبُّوا اَّلذ ِ فَيَُسبُّوا اّللذ  .(101)سورة األعنعام   (ُدوِن اّللذ
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ن الواجب، راو  عالعام ال ي تدور  يه كا ة املباح  رو  ن انطارع، كما الروانا 

ِْمَمنوِ َوالَْموِْعَظنوِ   اْدُع إىِل)  ن نقع ذل  كله يف إطار قوله تعااىل ع ِْ َسياِ  َ بِِّنَ  بِم
ْْ بِنملذيت ُُ ْ ََوِ وَجنمدِل ََس ِْ ْحَسننُ   ا

َ
اوساتثناء م اروط بال اروط الثالثاة     ن إو (1)(ِِهَ أ

يق حا  الكرب  وت خيص حا  الصا ر  راو للمراجاع    ن املرجعية يف حتقإوري  

)وشااور  املراجااع حساابما ساااقتنا إليااه األدلااة يف كتاااب شااور  الفق اااء      العظااام

من ال اتون العاماة، والواجاب  ي اا عنضاًا       (2)أل ألن القضيةوالقيادا  انسالمية(

ننو )  حتكاايم آراء عكثرنااة عراا  اخلااربة وعراا  ال ااور  لقولااه تعاااىل   ُُ  ْْ ُُ ُُ ْمنن
َ
   َوأ

 ْْ ُُ ََ ْ  كما  صلناه يف موضع آخر. (3)(بَي

 تزاحم املالكات يف السباب على ضوء اآليات والروايات

ن املبحاا  كلااه مناادرج يف باااب التاا احم،  قااد عن املسااتظ ر إ اومةااالثالةةث ا

ِِ ُحْسنَمً )  قا  اهلل العظايم  َذم ينَن )  وقاا  جا  ا اه    (6)(َوقُولُوا لِل َوال تَُسنبُّوا اَّلذ
َ َعنْدواً بَِغنْْيِ ِعلْنم   يَْدُعونَ  ِ فَيَُسبُّوا اّللذ ورد يف احلادن  عان    كماا  (5)(ِمْن ُدوِن اّللذ

ِإعن اي  ))  ويف املقابا   (9)((َعْكث اُروا م اْن َساب ِ مْ   ))  )صالى اهلل علياه وآلاه(   رسو  اهلل 

َتْكَتس ااُبوا اْلَعااَداَوَة  َلااا َتُساابُّوا النَّاااَ   َ ))  وورد (1)((َعْكااَرُه َلك ااْم َعْن َتك وعُنااوا َساابَّاب نيَ  
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 ىل املأل العام.إكان من ا على املأل العام، عو ما كان نص   يما  (2)

 .31سورة ال ور    (3)

 .13سورة البقرة   (6)

 .101سورة األعنعام   (5)

 .215ص 2ج  الكايف (9)

)عليااه ، مان كاالم لاه    )عليااه الساالم( )علياه الساالم(   بااب خطاب عمال املاتمنني      عن اج البالغاة    (1)

 .209اخلطبة وقد  ع قومًا من عصحابه نسبون عر  ال ام عنام حرب صفني، السالم(



  التزاحم من أصعب األمور وأخطرها

ورنالاا  آنااا  وروانااا   (2)((َوَلااا َتم يل ااوا َعَلااْيِ ْم َ َيْظل ُمااوك ْم))  وورد (1)((َبْيااَنُ ْم

 عخر  ستأتي تباعًا بمذن اهلل تعاىل.

 وتفصي  الكالم نتوقف على ي يد مقدمة رامة وري 

 التزاحم من أصعب األمور وأخطرها

عق  النظري والعق  العملي َل و من عرم األمور ن الت احم يف كال بعدي الإ

عنه من عكثار األماور الا  جي لا ا عاماة الناا  با  حتاى         عوعخطررا وعصعب ا، كما 

الكثل من اخلاصة، ورو إىل ذل  من عكثر األمور ال  نقتحم  ي ا كثل من الناا   

 ة.بدون دراسة وا ية عاد ا اخلواص من محتى بعض  ا

 التزاحمفشل الناس يف امتحان 

ن الكثل الكثل جدًا من الناا  نف الون يف امتحاان التا احم     مثم بعد ذل   

ن عر اوا وجاه األرمياة وماا راو األرام علاى مساتو  العقا  النظاري،           إالعملي و

 ولنمث  ل ل  مبثالني 

ن الكثل من النا  نف لون يف امتحان الت احم بني واجباا  العما    إ اوىلل 

مااا ُمفِرطااًا دائمااًا عو مفّرطااًا دائمااًا عو متأرجحااًا إ اا اه  وباني متطلبااا  إدارة األساارة 

سق األسرة م م  حلاجات اا   ادائمًا عو يف بعض األوقا     ا ما رو دحفأبين ما   

ل اتون العما     ادائماًا عو يف بعاض األوقاا       ا ما رو م م إوتطلعات ا ورغبات ا و

 والوظيفة عو الدراسة ومقتضيات ا.

دًا من الناا  نف الون يف امتحاان التا احم العملاي باني       ن الكثل جإ الثةاين ا

متطلبا  الرو  من ج ة وبني مقتضيا  السد من ج ة عخار ، عو باني تطلعاا     
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     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

العق  وبواع  الفكر من جاعنب وباني عناوامع الانفل ورغباا  السام مان جاعناب        

خالقيااا  ويف املعنونااا  عناجحااًا يف العلاام  آخاار،  قااد تاار  بعضاا م  اشاااًل يف األ 

متعاليًا يف مراتب القرب والعروج الروحاعني صفر اليادنن  تراه عو  ،ر والثقا ةوالفك

 خالي الو اض من مدارج العلم والكما .
 

 

 مناذج فقهية مهمة من تزاحم الواجبات

ن مبحا   مما على الصعيد النظاري،  ا  ع  ل  كله على الصعيد العملي، و

والعائليااة، واوجتماعيااة، التاا احم بااني املالكااا  واملصاااحل عو املفاسااد الفردنااة،  

اخلاصاااة والعاماااة، نعاااّد مااان عدّق املباحااا  وعصاااعب ا وعكثرراااا إثاااارة للخاااالف   

من عكثر ما جي له النا ، ولنمثا  لا ل  بابعض     ن ر ه املباح عكما واوختالف 

 األمثلة 

الت احم بني عنفقة ال وجة وعنفقة األم، كما لو مل نكن له إو ماا نكساو باه     ا  ع

 ن ما املقدم؟أ بع به َجوعت ا،  حدارما عو ما نع

الت احم بني إعنقاذ األم وإعنقاذ ال وجة،  يما لو دار األمر بين ماا وعجا     ا  ب

 عن المع كما لو غرقا معًا ومل ميكنه إو إعنقاذ عحدارما،  أن ما املقدم؟

الت احم بني التوقي عن إن اء األم عو إن اء ال وجة، كما لاو كاان سافره     ا  ج

ن كاان سافره موجباًا    أرضايًا لل وجاة عو العكال با    األم ولكناه كاان مُ   موجبًا نن اء

 رضيًا لألم  أن ما املقدم؟نن اء ال وجة وُم

و نعاارف آراء الفق اااء يف تلاا  املسااائ  قااد خياابط خاابط ع ااواء  قااد   وماان 

نتورم ترجيمب األم وتقدنم حق ا يف ك  تل  الصور عو قد نرتاأي تارجيمب ال وجاة    

ن احلكم يف الصاور الثالثاة خمتلاف،  فاي     ع  مبا حيلو له، مع  ي ا نييعًا عو قد نقو

األوىل  عنفقة ال وجة مقدمة، ويف الثالثة  التوقي عان إنا اء األم راو املقادم، ويف     



  تزاحم مالكات السباب بني املصلحة واملفسدة

 الصورة الثاعنية  التخيل على ما صر  به نيع.

ن ماا  أالت احم بني الوضاوء للصاالة وباني ساقي ااارة العط اى ماثاًل؟          ا  د

 املقدم؟

 احم باني التايمم وباني التصارف يف ملا  ال ال دون رضااه كماا لاو          التا  ا  را

احنصر ال اب يف امل صوب، ومل نكن له ماء،     ناتمم بامل صاوب عو و ناتمم؟    

     عليه حينلٍ  صالة عو و لكوعنه  اقد الط ورنن؟

التا احم باني إعنقااذ عاامل واحاد )كأساتاذ حاومة عو جامعاة( وباني إعنقااذ            ا   و

 ؟جارلني عو عكثر

 الت احم بني عداء ال كاة عو اخلمل وبني عداء الدنن؟ ا م

التاا احم بااني احلااج املسااتقر وعداء الاادنن، لااو مل ميكنااه ب اا ا املااا  إو     ا    

 عحدرما.

التا احم باني الن اي عان املنكار وباني قطاع الارحم، كماا لاو كاان عن يااه             ا   ط

ة وقطااع لرمحااه عاان املنكاار، كنظااره لألجنبيااة، موجبااًا حلاادوث صااراع يف األساار  

 ن ما املقدم؟أالرحم؟  

وقد  صلنا يف مباح  الت احم البح  عن ذل  وعشباره، وكاان  اا عشارعنا    

ن احلكام قاد خيتلاف حساب     ععنه قاد تكاون لكا  مان املالكاني مراتاب ودرجاا  و       ع

 اختالف الدرجا  يف ك  من ا.

وذلاا  كلااه  ااا نلقااي الضااوء علااى خطااورة مباحاا  التاا احم سااواء علااى     

 عم على املستو  العملي.املستو  النظري 

 تزاحم مالكات السباب بني املصلحة واملفسدة

ن للسااّب يف الصااورة  عومباحاا  السااباب مندرجااة يف راا ا البااابأل ذلاا      



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

ن ل كااه مالكااًا، ولااه مصاالحة ولااه مفساادة عو  عاملاا كورة يف الروانااة مالكااًا، كمااا  

 ن ما األرجمب؟أمفاسد  

د بعاض األرباا  واملكاساب    ن املتسر ع وحده راو الا ي قاد ننظار إىل وجاو     إ

بل وم السباب ورجحاعنه غفلة عن ج اا    ا  بارجتاليةا ال  حتقق ا ال تائم  يحكم  

 مرجوحيته و ساده.

عن ا شاأن املاوىل   من مالكا  األحكام  ا مل ت رع عبواب ا إلينا  إولكن حي  

جاا  وعااال، لاا ل  كااان الااالمم اوعتماااد علااى املالكااا  الاا  ناا كررا ال ااارع    

للحكام بالتعااد  عو ال اجايمب    حساب األدلاة،   جعل ا املادار  وال  بنفسه  قد األ

 والتقدنم والتخيل.

 طوائف اآليات والروايات

وعنااد الرجااوع إىل ابنااا  والروانااا  الاا  تصاار  مبالكااا  املصاالحة عو    

 املفسدة يف السباب جند كلتا الطائفتني ابتيتني 

 ((وا ِفي اْلَفَساِدَكْيَلا َيْطَمُع))املصلحة يف سباِب بعضٍ: 

الروانا  ال  تصار  مباالك املصالحة يف ساباب مثا  عرا         الطائف ااوىل: 

الرنب والبدع، ورا ه الطائفاة روانات اا قليلاة، ولكان عرم اا علاى انطاالق راي          

ِإَذا َرَعْناُتْم َعْراَ  الرَّْناب     ))  )صالى اهلل علياه وآلاه(   الروانة املعرو ة عان رساو  اهلل   

ْن َبْعد ي َ َأْظِ ُروا اْلَبَراَءَة م ْنُ ْم َوَعْكث ُروا م ْن َسب ِ ْم َواْلَقاْوَ    ايِ ْم َواْلَوق يَعاَة    َواْلب َدِع م 

َوَبار ُتوُرْم َكْيَلا َنْطَمُعوا   ي اْلَفَساد    ي اْلِمْساَلاِم َوَنْحاَ َرُرُم النَّااُ  َوَلاا َنَتَعلَُّماوا م اْن       

 (1)((ْم ب َ ل َ  اْلَحَسَنا   َوَنْرَ ْع َلك ْم ب اه  الادََّرَجا     اي اْلاآخ َرة     ب َدع ِ ْم َنْكُتب  اللَُّه َلك 
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املفسدة يف السباب عمومًا أو 

 خصوصاً 

 

َوَنْحاَ َرُرُم النَّااُ  َوَلاا    ))و ((َكْيَلاا َنْطَمُعاوا   اي اْلَفَسااد     ))   املالك املصار  باه راو   

 .((َنَتَعلَُّموا م ْن ب َدع ِ ْم

َتد )ما ابنا   قوله تعااىل   عو ْْ َتُدوا َعلَاْهِ بِِمقْنِ  َمنم َعلَاْ   َفَمِن ا ْْ ْْ فَم ُك
َتد  ْْ ْْ   ا ن اعتداءه علينا مالك مصحمب وعتدائنا علياه باملثا ، لكان    م  (1)(َعلَاُْك

ن مكما لاو ضارب  عو ساب   ا    ا ر  ت م  ابنة الكرمية إضا ة إىل ال تون الفردنة  

ما لاو ساب   كا ال توَن امل ربيَة   ا  ن تضربه عو تسبه مبث  ما ضرب  عو سب  بهعل  

 ؟  يه س !ا م رب   تسب م ربه

 ًأو خصوصا ًاملفسدة يف السباب عموما

ابناااا  والرواناااا  الااا  تصااار  باملفسااادة يف ساااباب      الطائفةةة االثانيةةة  ا

ن ر نا آنا  كرمية ورواناا  كاثلة وقاد    مابخرنن، وعلى عكل الطائفة األوىل  

ما نعّد اعنت اكًا حلق اهلل ذكر   ي ا مفاسد منوعة لسباب ابخرنن وري ت او  بني 

وماا نكاون عّلاة     )علاي م الساالم(  تعاىل وما نكاون رتكاًا حلارنم الرساو  واألئماة      

 لتضعيف احلق وعرله وما نكون سببًا لتضييع حقوق املتمنني وظلم م.

 بغري علم ًردود أفعال اآلخرين: سب اهلل عدوا ـ أ

ينَن يَنْدعُ )  قوله تعاىلفمنها ا َ َوال تَُسنبُّوا اَّلذ ِ فَيَُسنبُّوا اّللذ وَن ِمنْن ُدوِن اّللذ
عناه لاو دار   عوقد مضى البح  عن ا مفصاًل، وموطن الكاالم راو    ( َعْدواً بَِغْْيِ ِعلْم  

عنه لو كان سّب عر  الرنب والبدع  ا نردع عولل  إن ما األرم؟ عي أاألمر بين ما  

الم وحياا ررم ( طمع اام يف ان ساااد يف انسااماان املاابطلني ونقضااي علااى )عو نقلاا 

ن مااا أالنااا  وو نتعلمااون ماان باادع م لكنااه كااان  ااا نسااتل م سااب م هلل تعاااىل،   
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     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

األرم؟     عليناا ان و عنساب م كاي و نسابوا اهلل تعااىل وان اساتل م عادم ساب م         

طمع م يف ان ساد يف الدنن؟ عو العكل علينا ان عنسب م وان استل م ذلا  ساب م   

ن  ائاادة ان و نطمعااوا يف الفساااد يف الاادنن؟  هلل تعاااىل، ملااا ن تااب علااى سااب م ماا 

 ان ما األرم؟ ان ت خيص ذل  ليل للعاامي با  و باد للفقياه ان نراجاع خمتلاف       

 لكي نص  إىل عنتيجة مربئة لل مة حقًا. وندر   ق  االنصوص 

ن مااان أعنقاااو   بااا (1)ن األرااام راااو األو إولكاااي و نتسااارع شاااخص  يقاااو  

اهلل تعاىل اعتارب حرمياه عرام مان عي شايء آخار يف       ن عو ن املالَحع  (2)مرجحا  الثاعني

ْن يُشْ )  مث  قوله تعاىل
َ
ُُ أ َ ال َيْغفِ ُُ مم ُدوَن ذلَِ  لَِمْن يَشمءُ نإِنذ اّللذ  ماع   (3)(ََُك بِهِ َويَْغفِ

ن امل اارك قاد نكاون  ان قادم عكارب خدمااة      عن ال ارك بااهلل تعااىل و نضاره شايلًا وماع       ع

عنه تعاىل و ن فر لاه  مم ركًا عن تقصل عو عن علم وعمد   للب رنة لكنه إذا كان  رضًا

   .شركه ولكنه ن فر ما دون ذل  ملن ن اء،    ا وجه من ر ا الطرف

    ولكّن استقراء ك  الوجوه عرب التادبر يف خمتلاف النصاوص مباا خيارج األمار       

  عن اوستحسان عو القيا  ساجة إىل دراسة مستوعبة، ولا ل  ايف كال الطر ني   ا

كرواناة   ن نار  العاامي عو الفاضا  رواناةً    ععناه و نصامب   إن املرجع رو الفقياه و إقلنا 

 ((َكْيَلا َنْطَمُعوا   ي اْلَفَساد    ي اْلِمْسَلاِم َوَنْحَ َرُرُم النَّاُ  َوَلا َنَتَعلَُّماوا م اْن ب اَدع ِ مْ   ))

   يسااارع إىل األخاا  ب ااا ونت ا اا  عاان سااائر ابنااا  والروانااا  وعاان مقتضاايا    

 الت احم بين ا وتراجيح ا.

 ((... َواْحَفُظوا َأْلِسَنَتكُْمًَوَلا َتكُوُنوا َعَلْيَنا َشْينا)) ـ ب
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 رعانة حرنم اهلل تعاىل. (2)

 .61ورة النساء  آنة س (3)



ْيطاَن َينَْزُغ َبْينَُهْم(   ج ـ )إِنَّ الشَّ

َمَعاش َر ال  يَعة  ك وعنوا َلَناا َمْنناًا َوَلاا َتك وعُناوا َعَلْيَناا      ))  )عليه السالم(ومن ا  قوله 

 (1)((ْم َوك فُّوَراا َعاِن اْلف ُضاوِ  َوَقب ايمِب اْلَقاْو ِ     َشْينًا، ق ول وا ل لنَّاِ  ُحْسنًا َواْحَفظ وا َعْلس َنَتك 

، )علاي م الساالم(  ئماة     ا مالك آخر مصار  باه، وراو ماالك مان دائارة حقاوق األ       

ن أ امذا ت امحاا  با    ((َكْيَلا َنْطَمُعاوا   اي اْلَفَسااد    اي اْلِمْساَلامِ     ))ورو مالك م احم ملالك 

 )صلى اهلل علياه وآلاه(   ني على الرسو  كان سّب عر  البدع والرنب نستل م بعض ال

ونسااتل م عنضااًا قطااع طمع اام يف الفساااد يف    )علااي م السااالم(وعراا  بيتااه األط ااار  

انساالم  أن ماا املقادم؟ إن ذلا   اا و ميكان الاواب عناه بسا ولة إو للجرباا ي          

 )املقتحم يف الفتو  دون تثبع( عو القائ  باوستحسان عو القيا !

 (طاَن َيْنَزُغ َبْيَنُهْمِإنَّ الشَّْي) ـ ج

ُغ   َوقُْ  لِعِبمدي َيُقولُوا الذيت)ومن ا  قوله تعاىل   اْطمَن َيْْنَ ْحَسُن إِنذ الشذ
َ
ِِهَ أ

 ْْ ُُ ََ ْ ن معنى نن غ رو ُنفس د وراو قرناب مان معناى نانَخل، ومان       عوقد سبق  (2)(بَي

دًا علاى إ سااد   ن سّب ابخرنن نثل  اي م القاوة ال ضابية  يا دادون إ ساا     عالبدن ي 

ن ما األرم؟ ور ا املالك كما و خيفى رو ماالك مان دائارة    أوشقاقًا على شقاق،  

 حقوق النا .

 ((َقْطَع ُعْذِر اْلكَاِفِريَن َوِإَزاَلَة ُشَبِهِهْم))اجلدال باألحسن يسّبب  -د

 َ َ اَ ا اْلج اَدا ُ  ))  )عليه السالم(َقاَ  الصَّاد ُق   ومن ا  الروانة ال  سبقع

ب الَّت ي ر َي َعْحَسُن ل َأنَّ   يَ اا َقْطاَع ُعاْ ِر اْلَكاا  ِرنَن َوِإَماَلاَة ُشاَبِ ِ ْم َوَعمَّاا اْلج اَداُ  ب َ ْياِر          

الَّت ي ر َي َعْحَسُن ب َأْن َتْجَحَد َحّقًا َلا ُنْمك ُناَ  َعْن ُتَفار َق َبْيَناُه َوَباْيَن َباط اِ  َماْن ُتَجاد ل اُه        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .600صا   )رمحه اهلل(ا للصدوق  األمالي (1)

 .53سراء  سورة ان (2)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

ُه َعْن َباط ل ه  ب َأْن َتْجَحَد اْلَحقَّ َ َ َ ا ُرَو اْلُمَحرَُّم ل َأعنََّ  م ْثل ُه َجَحَد ُرَو َحّقًا َوِإعنََّما َتْدَ ُع

ن عومان الواضامب، كماا راو صارنمب الرواناة عنضاًا،         (1)((َوَجَحْدَ  َععْنَع َحّقاًا آَخارَ  

ر  باحلجج والربارني واألدلة واملوعظة احلسنة والدا  بال  ري عحسن تنقطع ع

ال ارنفة  الرواناة   عشار  إلي اوت و  شب  م و بامل الطة ال   وعع اررم الكا رنن

 (2)عناه قطعاي، با  لبداراة ذلا      عو لتنقايمب املنااط، علاى    ا وو بالساباب وال اتائم     

 .ا ووجداعنيته

ن السباب كان السبب يف قطع طماع املبطا  كماا    علو  رض عنه إورنا عنقو   

ن راا ا ن ااك  م اا ((َلااا َنْطَمُعااوا   ااي اْلَفَساااد    ااي اْلِمْسااَلاِمَكْي))ع ادتااه الروانااة األوىل 

إمالاة ال اب ة وقطاع عا ر      للماالك الا ي ذكرتاه را ه الرواناة وراو      مالكًا م امحاًا  

حسان و  عناه نتحقاق بالادا  باأل   مالكا رنن وعرارم عرب الدا  بال  ري عحسن  

تمع احملاناد وو ضاعيف   عنه و ت و  شاب ة الطارف ابخار وو املسا    عبالسباب لبدارة 

انميان بالسباب وو نكاون قاطعاًا لعا ر الكاا ر با  كا  ذلا  إ اا نتحقاق باحلجاة           

  !ن ما الراجمب؟أواملنطق والدا  بال  ري عحسن، ومع ذل   

اعْنق َطاااَع عاا ر عو ُعااَر  اْلَكااا  ِرنَن،  ))  ن راا ا املااالكعن ماان الواضاامب إثاام 

ن مقابلااه عئاارة حقااوق الاادنن وال اارنعة علينااا كمااا  مااالك ماان دا ((َوِإَماَلااَة ُشااَبِ ِ ْم

 ك ل .

 ((َوَلا َتْحِمُلوُهْم َعَلى ِرَقاِبكُْم)) ـهـ 

َوَجام ل وا النَّاَ  َوَلا َتْحم ل وُرْم َعَلى ِرَقاب ك ْم ))  )عليه السالم(ومن ا  قوله 

اللَّه  َحْيُ  َنْساَمُعوعنك ْم َ َيُسابُّوا    َوِإنَّاك ْم َوَسبَّ َعْعَداء  ،َتْجَمُعوا َمَع َذل َ  َطاَعَة َرب ك ْم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .21ص 1ج  اوحتجاج (1)

 تنقطع عع ار الكفار وو ت و  شب ات م، بالسباب.عنه و إ (2)



وَن َعنُْه َأْيِدَي َكثَِْيًة((   و ـ ))َمْن َكفَّ َيَدُه َعِن النَّاِس... َيُكفُّ

ن محاا  النااا  علااى رقاااب ال اايعة   عوماان الواضاامب   (1)((اللَّااَه َعااْدوًا ب َ ْيااِر ع ْلاام   

دورم عو نطااردورم عو حياصارورم   بأغرائ م ب م ليقتلاورم عو نساجنورم عو ن ارّ   

ي ن طاعااة الاارب رااعن الروانااة صاارحية يف إعو نقاااطعورم، مااالك م اام جاادًا )باا  

َكْيَلااا َنْطَمُعااوا   ااي اْلَفَساااد    ااي  ))باا ل (   اا ا املااالك ناا احم ذلاا  املااالك ابخاار   

 رم؟ عو على حسب درجا  ك  من ما؟ن ما األع، ولكن ((اْلِمْسَلاِم

 ((َمْن َكفَّ َيَدُه َعِن النَّاِس... َيُكفُّوَن َعْنُه َأْيِدَي كَِثرَيًة)) ـ و

َقْومًا م اَن النَّااِ  َقلَّاْع ُماَداَراُتُ ْم ل لنَّااِ        ِإنَّ))  )عليه السالم(ومن ا  قوله 

م ْن ق َرْنش ، َواْنُم اللَّه  َما َكاَن ب َأْحَساب ِ ْم َبْأ ه، َوِإنَّ َقْوماًا م اْن َغْياِر ق اَرْنش       (2)َ أ عن ف وا

َماْن َكافَّ َناَدُه َعاِن     ))َ   ، َقاَ   ُثامَّ َقاا  ((َحُسَنْع ُمَداَراُتُ ْم َ أ ْلح ق وا ب اْلَبْيع  الرَّ  يِع

وكاّف عنادي    (3)((النَّاِ  َ ِمعنََّما َنك فُّ َعْنُ ْم َندًا َواح َدًة، َوَنك فُّاوَن َعْناُه َعْناد َي َكاث َلةً    

 ماالك راام حمباوب لإلماام     اواملراد به يف مصطلمب الرواناا  عاادًة  العاماة      االنا   

م عان الرواناة والرواناا     وقاد سابق الكاال    اوعكساه مب اوض لاه      )علياه الساالم(  

َكْيَلاا َنْطَمُعاوا   ))السابقة والالحقة بتفصي  عكثر  راجع،    ا ماالك ما احم ملاالك    

تعااىل  ، ورا ا املاالك نارتبط بكلتاا الادائرتني  حقاوق اهلل       ((  ي اْلَفَساد    ي اْلِمْسَلاِم

ن كاّف الناا  عنادن م تاارة نكاون عّناا كأشاخاص عي        إإذ  ألوحقوق النا  ودننه

ن دمائنااا وععراضاانا و تلكاتنااا، وقااد نكااون عاان ماا ربنا وشااعائرعنا وحسااينياتنا  عاا

 .)علي م السالم(ومساجدعنا وعئمتنا 

 ((َوَلا َتِميُلوا َعَلْيِهْم َفَيْظِلُموكُْم)) ـ ز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .1ص 1ج  الكايف (1)

 ف وا(.عن ا ) ُنعاملستظ ر  (2)

 .111ص 2ج  الكايف (3)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

َخااال ط وا اْلااَأْبَراَر س ااّرًا، َوَخااال ط وا اْلف جَّاااَر ))  )عليااه السااالم(ومن ااا  قولااه 

ور ه الروانة كسوابق ا صرحية يف الن ي  (1)((يل وا َعَلْيِ ْم َ َيْظل ُموك ْمج َ ارًا، َوَلا َتم 

ظلم ام   )علياه الساالم(  عما نسبب ظلم عرا  العاماة لل ايعة، وقاد اعتارب انماام       

لل يعة العلة للردع والن ي عان ميلناا علاي م، وامليا  علاي م ععناواع وعقساام ومان         

 .ورو مالك من دائرة حقوق النا عبرمرا سّب م سي  نسمعوعننا،    ا مالك، 

 ((َلا َتُسبُّوا النَّاَس َفَتْكَتِسُبوا اْلَعَداَوَة َبْيَنُهْم)) ـ ح

َلا َتُسابُّوا  ))  )صلى اهلل عليه وآله(ومن ا  قو  انمام الباقر عن رسو  اهلل 

  كماا راو   وراو ماالك مان دائارة حقاوق الناا       (2)((النَّاَ  َ َتْكَتس ُبوا اْلَعَداَوَة َبْياَنُ مْ 

 واضمب.
 

 حنن يف زمن هدنة، والسباب ناقٌض هلا ـ ط

ن سااباب ال ااال مناااقض ملصااالحة )اادعنااة( الااا  صاارحع ب اااا     إومن ااا   

  راجع ا يف الفص  الساد . الروانا 

 ن لل دعنة مالكًا ب  مالكا  م امحة ملالك السباب.عومن الواضمب 

عناة حااكم؟ عو   ماا علاى التعاارض   ا  دليا  ااد     ع   ا كله على الت احم، 

 )صالى اهلل علياه وآلاه(   دلي  السباب خمصاص؟ عو راو خااص بال ماان بعاد الاني       

؟   ا ا ساجاة إىل   مع ام؟ عو غال ذلا     )علاي م الساالم(  مباشرة قب  ردعنة األئمة 

 .حتقيق مستق  ولعله نأتي يف مباحثنا عن )التقية( و)اادعنة( بمذعنه تعاىل

 ((وُنوا َسبَّاِبنَيِإنِّي َأْكَرُه َلكُْم َأْن َتُك)) ـ ي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .111ص 2ج  الكايف (1)

 .390ص 2جالكايف   (2)



  َقْوِل َوَأْبَلَغ يِف الُْعْذِر((ك ـ ))َكاَن َأْصَوَب يِف الْ 

ِإعن ي َعْكَرُه َلك ْم َعْن َتك وعنوا َسبَّاب نَي َوَلك انَّك ْم َلاْو   )) )عليه السالم(ومن ا  قوله 

عناه  م  (1)((َوَصْفُتْم َعْعَماَلُ ْم َوَذَكْرُتْم َحاَلُ ْم َكاَن َعْصَوَب   ي اْلَقْوِ  َوَعْبَلَغ   ي اْلُعاْ رِ 

ن مااا عرجاامب لااو   أ،  )عليااه السااالم( ب ااوض لااه  ن كااوعن م سااّبابني م عصاارنمب يف 

ن و نطمعاوا يف الفسااد   عألجا    )عليه الساالم( ت امحا  ارتكاب ما نب ضه انمام 

وإن طمعوا يف الفسااد يف   )عليه السالم(يف انسالم، عو العكل  جتّنب ما نب ضه 

 انسالم؟

 ((َكاَن َأْصَوَب ِفي اْلَقْوِل َوَأْبَلَغ ِفي اْلُعْذِر)) ـ ك

 َكااَن َعْصاَوَب   اي اْلَقاْوِ  َوَعْبَلاَغ      ))  ومن ا  املالك املصر  به يف ذن  الروانة

 عنه ن احم مالك السباب ال ي و رو عصاوب يف القاو  وو راو عبلاغ     م  ((  ي اْلُعْ ِر

 يف الع ر.
 

 ((اْلُخْلَطِة َوَأنَّ إمارتنا ِبالرِّْفِق َوالتََّألُِّف َواْلَوَقاِر َوالتَِّقيَِّة َوُحْسِن)) ـ ل

َ َلا َتْخَرق وا ب ِ ْم َعَما َعل ْمَع َعنَّ ِإَماَرَة ))  )عليه السالم(ومن ا  عن الصادق 

َبن ي ع َميََّة َكاعنْع ب السَّْيف  َواْلَعْساف  َواْلَجاْوِر، َوَعنَّ إمارتناا ب االر ْ ِق َوالتَّاَألُّف  َواْلَوَقااِر       

َواْلَوَرِع َوال اْجت َ ااد ، َ َرغُِّباوا النَّااَ    اي د نان ك ْم َو  يَماا َععْناُتْم         َوالتَّق يَّة  َوُحْسِن اْلُخْلَطة 

 )علااي م السااالم(وراا ه صاارحية يف السياسااة الاا  تبااتا علي ااا عمااارت م   (2)((  يااه 

لتلاا    ااو ماا احم  ((الر ْ ااِق َوالتَّااَألُّف  َواْلَوَقاااِر َوالتَّق يَّااة  َوُحْسااِن اْلُخْلَطااة  َواْلااَوَرِع))

 .((َكْيَلا َنْطَمُعوا   ي اْلَفَساد    ي اْلِمْسَلاِم))املصلحة يف سباب عر  الرنب والبدع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

من كاالم لاه )علياه الساالم( وقاد  اع       ،)عليه السالم(باب خطب عمل املتمنني عن ج البالغة    (1)
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 ((َوَأْظِهْر ِفي َعَلاِنَيِتَك اْلُمَداَراَة َعنِّي ِلَعُدوِّي َوَعُدوَِّك)) ـ م

)علياه  ر  ي جْعفا بعن حبيب السجستاعني عن عومن ا  ما رواه الكليا يف الكايف 

  ي التَّْوَراة  َمْكُتوبه   يَماا عَنااَجى اللَّاُه َعا َّ َوَجا َّ ب اه  ُموَساى ْباَن ع ْماَراَن          ))   قا السالم(

َنا ُموَسى اْكُتْم َمْكُتوَم س ر ي   اي َساِرنَرت َ  َوَعْظِ اْر   اي َعَلاعن َيت اَ                 )عليه السالم(

َوَلا َتْسَتس بَّ ل ي ع ْنَدُرْم ب ِمْظَ اِر َمْكُتوِم س ار ي  اْلُمَداَراَة َعن ي ل َعُدو ي َوَعُدو َك م ْن َخْلق ي 

واملااداراة للعاادو مااالك مصاار  بااه يف راا ه     (1)((َ ُتْ ااِرَك َعااُدوََّك َوَعااُدو ي   ااي َسااب ي   

 الروانة، عو  ق  رو مأمور به  ي ا والسباب نناقضه يامًا.

 ((هذا أبصر باحلجج وأرفق منه)) ـ ن

عان الكاالم وعمار آخار باه،       ععنه عن ى رجاًل عليه السالم()عنه روي عنه إومن ا  

 قا  له بعاض عصاحابه  جعلاع  اداك، عن ياع  العناًا عان الكاالم و عمار  را ا باه؟            

 قاد عمار    ((عر ق مناه ))   ا مالك صرنمب  (2)((ر ا عبصر باحلجج وعر ق منه)) قا   

عناه غال عر اق    عحدرما بالكالم ألعنه عر ق وعن ى ابخار عناه أل   )عليه السالم( انمام

  بما بال  بالسباب؟

 خالصة القول يف مالكات السباب

ن را ه مالكاا  عدنادة كاثلة صارحع ب اا الرواناا ، وراي         إواحلاص   

تتنااوع بااني مااا رااو حااق اهلل تعاااىل )الاا ي ننت كااه السااباب( ومااا رااو حااق الرسااو    

 ا)وال ي ن تكاه الساباب( وماا راو حاق ال ايعة والناا           )علي م السالم( وانمام

ن نقاو   أ كياف نتجارع شاخص ماا با     ، )وكلا ا نضاي عه الساباب(    اورو على ععنواع  

َوَعْكث اُروا م اْن   ))  الرواناة  را ه بوجوب عو جوام ساباب عرا  البادع جملارد مالحظاة      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .111ص 2ج  الكايف (1)

 .11ص  دتصحيمب اوعتقا (2)



  وما هي املرجعية؟

َسااب ِ ْم َواْلَقااْوَ    اايِ ْم َواْلَوق يَعااَة َوَبااار ُتوُرْم َكْيَلااا َنْطَمُعااوا   ااي اْلَفَساااد    ااي اْلِمْسااَلاِم    

ن نرجع لفق ااء نساتفرغون وساع م يف دراساة خمتلاف      عبدون  ((ْحَ َرُرُم النَّاُ َوَن

علااى ضااوء معطيااا  قواعااد باااب   واملوامعنااة بااني املالكااا  املصاار  ب ااا  الروانااا 

 !الت احم؟

 وما هي املرجعية؟

مااا صاا رً  وعلااى صااعيد ع، و(1)  اا ا كااربً  وعلااى صااعيد العقاا  النظااري

عناه َمان نقاوم باا ل ؟    ع اخيص املوضاوع )و  ن تعالت اخيص املوضاوعي  قاد سابق     

وكيف؟ ومتى؟ وما ري احلدود.. اخل( نعود إىل الفق اء العظام بالتعاون ماع عرا    

و  )  اخلربة ويف إطار ال ور  ال  صر  ب ا تعاىل يف قوله ُُ  ْْ ُُ ُُ ْم
َ
ْْ   َوأ ُُ ََ  (2)(بَيْن

ام ثم تطبيقه يف  بعد ذل  كله تكون ال مة شرعًا برنلة من اختاذ املوقف النظري الع

ال مان املناساب واملكاان املناساب وعارب الفارد الكفاوء احلكايم املناساب وبالطرنقاة          

املناساابة الاا  يخضااع عاان دراسااة خمتلااف مقتضاايا  مالكااا  باااب التاا احم         

 املتخالفة.

 وتلك املالكات حقائق تشكيكية

ن كا اة املالكاا  الساابقة راي حقاائق ت اكيكية       عومن الدنر التأكياد علاى   

 ،ن نالحظ ا مبراتب ا ثم قد نفّص  على ضوئ ا يف شاأعن ا عذا  مراتب  على الفقيه 

 وذل   ا قد ننتج صورًا عدندة كثلة منوعة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ن ُنعما .  عن ُنعَلام، والعقا  العملاي مباا ننب اي      عحسب تفسل العقا  النظاري باملادِرك ملاا ننب اي       (1)

وقي   النظري ما كان متعلَّقه اوستحالة وانمكان عي ما ندركان به، والعملي  ما كاان متعلَّقاه   

 فان به.كت ما ن عياحلسن والقبمب 

 .31سورة ال ور    (2)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

علاى كاون األمار مان      ن ذلا  كلاه بنااءً   عن من الضروري التأكيد على عكما 

ماا بنااًء علاى كوعناه     عباب الت احم كما رو مفاد ذكر املالكا  يف تل  الرواناا ، و 

باااب التعااارض  قااد ساابق بعااض الكااالم وسااتأتي تتمتااه باامذن اهلل تعاااىل عنااد   ماان

وجه الماع باني الرواناا ،     ا  تعدد إطالقا  السباب، ب ا  ع  تفصي  الكالم عن

 مقتضى عدلة التعاد  وال اجيمب. ا ج

 يف السباباخلطوات األصولية يف معاجلة الروايات املتعارضة 

عالااة الروانااا  الاا  تباادو   ساابق بعااض الكااالم عاان وجااوه وخطااوا  م   

 عنه عوم ند التحقيق متعارضة يف قضية السباب، 

 يـالبحث عن اجلمع العرفـ 1

واملراد التعاارض   او بد من البح  لد  تعارض الروانا  املعتربة    ًأىلال

 عان وجاوه الماع الادولي العاريف       ايف بادي النظر األعم من البدوي واملساتقر   

نا  او الروانا ،  من ُوجد ذل   ال نلتفع بعدرا عو ال ي عليه شارد من اب

 حد  الروانتني مان األخار ، وقاد سابق وجاه الماع العاريف        إقوائية سند عإىل 

 بني الروانتني.
 

 الرتجيح مبوافقة الكتاب ـ 0

 من   قد المع العريف الدولي، ووقع التعارض املستقر بني الاروانتني    ًثانيا

 (1)اب عو خمالفتاه، رااو املقادم علااى املرجحاا  السااندنة   ن ال جاايمب مبوا قاة الكتاا م ا 

حااد  الااروانتني ععااد  عو عوثااق عو عصاادق يف احلاادن  عو    إككااون راوي عو رواة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

بال  رة  حساب املقبولاة  اعناه املقادم،      ب  وعلى ال جيمب مبوا قة عو خمالفة العامة، واما ال جيمب (1)

 إن مل عنق  مبقالة احملقق صاحب الكفانة يف ال تيب، ور نا كالم و نسعه املقام.



  ـ الرتجيح بموافقة الكتاب 2

ن بعااض األعااالم عااّد موا قااة  إباا   ا   ورااي املرجحااا  األربااع يف املقبولااة ا عورع   

اًل ن خمالف الكتاب لايل سجاة عصا   عحًا مبعنى الكتاب وخمالفته مرجعًا وليل مرج 

لكن ا مرجوحة م لوبة حلجة  ،عنه حجة اقتضاًءععي ليل  يه اقتضاء احلجية وليل 

عخر  ري املعارض األقو أل وذل  استنادًا إىل صرنمب األحادن  ال  تفيد ذلا   

ب م ًنى َ َقاَ  َعنَُّ اا   )صلى اهلل عليه وآله(َقاَ   َخَطَب النَّب يُّ ))  )عليه السالم(كقوله 

َءك ْم َعن ي ُنَوا  ُق ك َتاَب اللَّه  َ َأعَناا ق ْلُتاُه َوَماا َجااَءك ْم ُنَخاال ُف ك َتااَب اللَّاه         النَّاُ  َما َجا

ٍء َمْرُدوده ِإَلى اْلك َتاب  َوالسُّنَّة  َوك  ُّ َحد نٍ  َلا ُنَوا  ُق ك َتااَب   ك  ُّ َشْي))و (1)((َ َلْم َعق ْلُه

ِإنَّ َعَلاى ك ا   َحاقٍّ    ))  )صلى اهلل عليه وآله( وقا  رسو  اهلل (2)((اللَّه  َ ُ َو ُمْخُرفه

َحق يَقًة َوَعَلى ك    َصَواٍب عنورًا َ َما َواَ َق ك َتاَب اللَّه  َ ُخُ وُه َوَماا َخااَلَف ك َتااَب اللَّاه      

 )علاي م الساالم(  وعان األئماة     )صلى اهلل علياه وآلاه(  وُرِوَي عن الني  ((َ َدُعوُه

َجاَءك ْم م نَّا َحد ن ه َ اْعِرُضاوُه َعَلاى ك َتااب  اللَّاه  َ َماا َواَ اَق ك َتااَب         ِإَذا))ععن م قالوا  

 .(3)((اللَّه  َ ُخُ وُه َوَما َخاَلَفُه َ اْطَرُحوُه َعْو ُردُّوُه َعَلْيَنا

مل عقلاه( و)اطرحاوه( و)دعاوه( ونضارب     ) مخالف كتاب اهلل )مخارف( و 

ماان سااند املوا ااق، وقااد حقااق يف    ن ساانده عقااو ععاارض احلااائط، وو ننظاار إىل  

حادارما  عنه لو تعارضع روانتان خاصتان وكاان العاام القرآعناي موا قاًا ن    عاألصو  

ن راا ا املاارجمب عو املرجااع غاال خاااص إكااان مرجحااًا عو مرجعااًا، بعبااارة عخاار   

حدارما موا قة للكتاب بالتساوي واألخر  معارضة له بالتبانن إبتعارض روانتني 

جود مث  ذل  عصاًل  ال نعق  مح  روانا  ال جايمب بالكتااب   ب  قد قي  بعدم و

علااى راا ا الفاارد املعاادوم إطالقااًا عو النااادر جاادًا، باا  املااراد غاال راا ه الصااورة عي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .99ص 1ج  الكايف (1)

 .99ص 1جالكايف   (2)

 .215ص 1ج  الت  نب (3)
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املراد  خصوص ما عنسبت ا إىل الكتاب الع نا  مان وجاه عو اخلصاوص املطلاق، عو      

 األعم من ا نييعًا، وعلى ك  التقادنر  الكتاب مرجع عو مرجمب.

 روايات كراهة السباب موافقة للكتابو

ِإعن ااي َعْكااَرُه َلك ااْم َعْن َتك وعُنااوا َساابَّاب نَي  ))راا ا كااربً  وامااا صاا رً   ااان روانااة   

َوَلك نَّك ْم َلْو َوَصْفُتْم َعْعَمااَلُ ْم َوَذَكاْرُتْم َحااَلُ ْم َكااَن َعْصاَوَب   اي اْلَقاْوِ  َوَعْبَلاَغ   اي          

ِِ ُحْسنَمً )إذ توا ق قوله تعاىل   موا قة للكتاب (1)((اْلُعْ ِر َذنم اْدُع )و (2)(َوقُولُوا لِل
ْْ بِملذيت  إىِل ُُ ْ ََوِ وَجمدِل ََس ِْ ِْمَموِ َوالَْموِْعَظوِ ا ِْ ْحَسنُ   َسياِ  َ بَِِّ  بِم

َ
ب  وقوله  (3)(ِِهَ أ

َ َعْدواً ) ِ فَيَُسبُّوا اّللذ يَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّللذ يف الملاة،   (6)(بَِغْْيِ ِعلْم   َوال تَُسبُّوا اَّلذ

ابنتني األوليني، كما ختالف ابنة ختالف تل   ((َعْكث ُروا م ْن َسب ِ ْم))ن روانة عكما 

 يف الملة عي يف مورد حتقق تل  العلة. الثالثة

ْْ )لكن ا متوا قة مع قوله تعاىل   الايقال  ُُ يَن َظلَُموا ِمَْ  ؟.(إاِلذ اَّلذ

واب عن ذل  يف تفسلعنا اا ا اوساتثناء واملعناى املقصاود     سبق ال إذايقال 

 به  راجع.

ورااي متوا قااة مااع ابنااا  القادحااة يف آااات م عو بعااض قااادت م      الايقةةال 

  َبْعَد ذلَِ  َز ام  )كا
ُت ِّ وَ  ُم َِئَ   إِنذ )و (ُْ بَْتُ  ُُ

َ
 .(اْْل

تلاا  ابنااا  مل تاا كر ع اااء األشااخاص   ااي عخااص ماان   اًإذايقةةال اأىلال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

من كاالم لاه )علياه الساالم( وقاد  اع       ،)عليه السالم(باب خطب عمل املتمنني    عن ج البالغة (1)

   591ص  32ار األعناوار   ج  سا  / 209اخلطباة   قومًا نسبون عر  ال اام عناام حارب م بصافني.    

699. 

 .13ة  سورة البقر (2)

 .125سورة النح    (3)

 .101سورة األعنعام   (6)



  مقارنة الروايتني من حيث قوة اإلسناد -3

 ملدعى.ا

عن اا إن توا قاع  ماع )الساّب( و ماع )انكثاار مان الساب(  ليساع          إ اًثانيا

 موا قة لإلكثار من السّب مبا ري ري.ابنا  

مااا  صاالناه يف موضااع آخاار ماان الفاارق بااني السااّب الَعَلمااي والسااب    اًثالثةةا

سّب وصفي  ال نصمب ملن نستد  با)عكثروا مان الساب(    اعادة   االوصفي وابنا   

  تأم . منة للوصفي!ن نستد  بابنا  املتضعالسّب الَعَلمي على صحة 

كماا ذكاره صااحب     ،ن سّب عر  البادع مان ضارورنا  املا رب    إالايقال ا

 وغله! )رمحه اهلل( الوارر

الضااارورة بااا  ادعاااى    )رمحاااه اهلل( مل نااادّع صااااحب الاااوارر  إذايقةةةال ا

املتايقن، والقادر   ن األدلاة اللبياة نقتصار  ي اا علاى القادر       ماننياع، وعلاى عي  ا  

 املتيقن رو السب الوصفي دون الَعَلمي.

ن القدر املتيقن راو الا ي نياع ال اروط الثالثاة الا   صالنارا آخار         إ أىلايقةال ا

وري كوعنه بمجامة الفقيه، وت خيص عر  اخلاربة واحلا  والعقاد لضارورته،     ا الكتاب  

 األولني. عو على األق  ما نيع ال رطني ا وإذن عكثرنة األمة إذا عضّر ب ا

ن القدر املتيقن رو السّب سرًا و ج رًا عي ما كان موا قًا للتقية و إ أىلايقال 

 مطلقًا.

القدر املتيقن ما مل نضّر باملتمنني، والسباب على رؤو  األشا اد   أىلايقال 

كماا قاد    ُنض اّر بسامعت م   عناه ععناه نضار املاتمنني مبعناى     عيف ر ا ال من،  ا و ش  يف 

 والظلم واملكاره يف بالد كثلة. نعرض م لالضط اد
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     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

املرونة يف عن اج البالغاة لايل     ((ِإعن ي َعْكَرُه َلك ْم...))سّلمنا لكن روانة   ًثالثةاا

املروناة يف عصاو  الكاايفأل وذلا       ((َعْكث ُروا م ْن َساب ِ مْ ))مرجوحة سندًا عن روانة 

و تقصار يف احلجياة عان رواناا  الكاايف وألن مراساي         ألن روانا  عن اج البالغاة  

 الثقا  املعتمدة و تقصر يف احلجية عن مساعنيدرم.

 مراسيل الثقات املعتمدة حجة

مراسااي  الثقااا  املعتماادة( كمااا حجياة   لمااا  ّصاالناه يف كتاااب ) مةااالثةاين ااأ

يف  )رمحاه اهلل(  عنقلنا رنال  عقوا  نيع من ععاظم األصاوليني كال ايخ الطوساي   

وكما راو مبناى    ان( وال  يد الثاعني وال يخ الب ائيالعدة )ب  سبقه إىل ذل  الربقّي

 وغلرم. )رمحه اهلل(عنصاري والسيد الوالد ال يخ األ

يف العدة لتضامن ا احتجاجاًا لطيفاًا     )رمحه اهلل( وو بأ  بنق  عبارة ال يخ

 رائعًا على ذل ،  قد ذكرعنا يف الكتاب  

 ًمراسيل الثقات مطلقا )من القائلني حبّجية

مطلااق ماان قاادماء    ىل حجيااة مراسااي  الثقااا  بقااو     إ ماان الاا نن ذربااوا   

علاى ماا عنقا      (حممد بن خالد)وابوه  (امحد بن حممد بن خالد الربقي)صحاب األ

كان املرس  عإذا كان املرس  ثقة سواء  ىل احلجية مطلقًاإعن م ذربوا عمبعنى  (1)عن ما

 و عكثر.عحابيًا عم و، وسواء َسَقط راو  واحد جليال من الفق اء عم و، ص

 يف العدة )رمحه اهلل( كالم الشيخ الطوسي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ذ عنق  ذلا   إمبح  حجية املراسي ،  ،256  صا   )رمحه اهلل( للملدامادا مب السماونة  الرواش (1)

  )عنسابه  611ص 1يف القاواعنني ج  )رمحاه اهلل(  وقا  احملقاق القماي   .عن امحد بن حممد بن خالد

نضااًا  عصااو  علاام الرجااا  لل اايخ  عىل امحااد باان حممااد باان خالااد الربقااي(. و  إاباان ال ضااائري 

 عنق  ذل  عن ما معا. ، اذ609ص 1الداوري  ج



  كالم الشيخ الطويس )رمحه اهلل( يف العدة

علااى مااا رااو ظااارر عبارتااه يف عاادة     (1))رمحااه اهلل( وماان م ال اايخ الطوسااي 

 أماا ماا اخ تاه مان     )عنه ادعى إنيااع الفرقاة احملقاة علاى ذلا ، قاا         إاألصو ، ب  

 امل رب   و   

من طرنق عصاحابنا القاائلني بانماماة، وكاان      اردًان خرب الواحد إذا كان وإ

)علااي م عو عاان واحااد ماان األئمااة  )صاالى اهلل عليااه وآلااه(عاان الااني  ذلاا  مرونااًا

يف عنقلاه، ومل تكان رنااك     ، وكان  ن و نطعن يف روانته، ونكون سادنداً السالم(

 قرننة تد  على صحة ما تضمنه اخلرب، ألعنه إن كاعنع رناك قرننة تد  علاى صاحة  

وحنان عنا كر القارائن  يماا      اللعلم   ذل ، كان اوعتبار بالقرننة، وكان ذل  موجبًا

 جام العم  به.  ابعد 

واّل ي ند  على ذلا   إنيااع الفرقاة احملقاة،  امعني وجادت ا دمعاة علاى         

العم  ب  ه األخبار ال  روورا يف تصاعنيف م ودوعنوراا يف عصاوام، و نتنااكرون    

ء و نعر وعناه ساألوه مان     مان م إذا ع تاى ب اي    عن واحاداً ذل  وو نتدا عوعنه، حتى 

م  ور، وكان راونه  (2)عنن قلع ر ا؟  مذا عحاام على كتاب معروف، عو عص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ّلاا   او مفّصا ،    إو (كاان املرسا  جلاياًل...   عساواء  )  طالق والتفصي  مبا سابق  ا إذا  سرعنا انر (1)

ضا يان،  الحو ذل  يف نيلة  ا عنقلناه من الكلما   قاد  إنة حا   انطالق والتفصي  عوعلى 

 الحو وتدبر.  ،و بالعكل على حسب املقصود من اوطالقعنلحق املطل ق باملفص   

املقصود من األص  عناد انمامياة  راو الكتااب الا ي نياع  ياه مصانفه األحادنا  الا  رواراا عان              (2)

 ، و منقاووً )علياه الساالم(   مباشرة عو عن الاراوي مان انماام املعصاوم     )عليه السالم( انمام املعصوم

دد عصاحاب األصاو    . و مل نعارف بالضابط عا   )علياه الساالم(  عان كتااب مادون  ياه رواناا  انماام       

املااتلفني اااا، إو عن امل اا ور عنااد قاادماء انماميااة ععن اام مل نكوعنااوا عقاا  ماان عربااع مائااة رجاا  و راام     

، و قاد اعتماد  انمامياة علاى را ه      )علي ماا الساالم(  عصحاب و تالمي  انمامني الصادق و الكاظم 

اسااية للماادوعنا  الروائّيااة األصااو  يف اسااتنباط األحكااام ال اارعية، و تعتاارب راا ه األصااو  املااادة األس 

  الكرب  عند انمامية عي الكاايف، و مان و حيضاره الفقياه، والت ا نب، اوستبصاار. راجاع ]ال رنعاة        
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ثقة و ننكر حدنثه، ساكتوا وسالموا األمار يف ذلا  وقبلاوا قولاه، ورا ه عاادت م         

 )علاي م ومان بعاده مان األئماة      )صالى اهلل علياه وآلاه(   وسجيت م من ع اد الاني   

اّل ي اعنت ر العلم عنه  )عليه السالم(، ومن ممن الصادق جعفر بن حممد السالم(

ملاا عنيعاوا    وكثر  الروانة من ج ته،  لو و عن العما  ب ا ه األخباار كاان جاائ اً     

 على ذل  وألعنكروه، ألن إنياع م  يه معصوم و جيوم عليه ال لط والس و. 

يف ال ارنعة   ياا  حمظاوراً   ي نك اف عان ذلا  ععناه ملاا كاان العما  بالق       وال

عم  به يف بعاض املساائ ،    (1)، و إذا ش  من م واحدعندرم، مل نعملوا به عصاًل

عو استعمله على وجه احملاجة خلصمه و إن مل نعلم اعتقاده، تركوا قوله و ععنكاروا  

عليه و تربءوا من قوله، حتى إعن م ن كون تصاعنيف من وصفناه و رواناته ملاا كاان   

 ياه   ا ،  لو كان العم  خبرب الواحد جيري ذلا  اجملار  لوجاب عنضااً    بالقي عاماًل

 مث  ذل ، و قد علمنا خال ه. 

 من قي   كيف تدعون اننياع على الفرقة احملقة يف العم  خبارب الواحاد،   

واملعلوم من حااا ععنه و تر  العم  خبرب الواحد، كما عن املعلاوم مان حاااا ععن اا     

 من جام ادعاء عحدرما جام ادعاء ابخر. و تر  العم  بالقيا ،  

 ام و نارون العما      ي و ننكار و و ناد ع ععن  قي  ام  املعلوم من حااا ال

 ي نرونه خمالف م يف اوعتقاد، و خيتصون بطرنقاه،  أماا ماا نكاون     خبرب الواحد ال

راونه من م و طرنقة عصحاب م،  قد بينا عن املعلوم خالف ذل ، وبينا الفرق باني  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 [.135 ا 125ص 2ج

عنسب إليه العم  بالقيا    كوا لا ل  العما  بتصااعنيفه و آرائاه حمماد بان عمحاد بان النياد            ن (1)

 ه(. 311انسكايف )تويف قب  

النجاشااي، رجااا  ال اايخ الطوسااي، رجااا  العالمااة، رجااا  املامقاااعني، ومعجاام  اعنظاار  رجااا  

 .323ا  311ص 16جرجا  احلدن  



  كالم الشيخ الطويس )رمحه اهلل( يف العدة

حظار العما  خبارب الواحاد لار        ، وععناه لاو كاان معلومااً      وبني القياا  عنضااً  ذل

 .(1)(در  العلم سظر القيا ، و قد علم خالف ذل 

ال ي ُنطعن يف رواناته وليل سدندًا يف عنقله، ليل بثقة  يصمب القو   أقةول ا

ىل حجياة مراسااي  الثقاا  كمساااعنيدرم   إاا ذرااب   )رمحااه اهلل(ي الطوساي  ععناه ا    أب

راو الضاابط، وو خيفاى اشا اطه يف املسان د       (السدند يف النق )ن ع، على (2)ًامطلق

 نضًا  ال  رق بين ما من ر ه ال ة.ع

ن ذلاا  يف باااب  موو ننااايف راا ا مااا سااننقله عنااه  ااا ظااارره التفصااي   اا        

، قادم خارب   وابخار د اووً   وإذا كاان عحاد الاراونني معرو ااً    ))، قا   (3)ال جيمب

اجمل او ، ألعناه و ناتمن عن نكاون اجمل او  علاى صافة و جياوم         املعروف على خرب 

 .(6)اعنت ى ((مع ا قبو  خربه...

وابخار     )وإذا كان عحد الراونني مسندًا)رمحه اهلل( وقا  ال يخ الطوسي

، عنظر يف حا  املرس ،  من كان  ن نعلم ععنه و نرس  إو عان ثقاة موثاوق    مرساًل

، وألجا  ذلا  ساو  الطائفاة باني ماا نروناه        به  ال ترجيمب خلرب غاله علاى خاربه   

 (2)، وعمحاد بان حمماد بان عباي عنصار      (1)، و صافوان بان حيياى   (5)حممد بن عبي عمل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .121ا 129ص 1ج  العدة يف عصو  الفقه (1)

  تدبر. ،)رمحه اهلل( رحية من الطوسي تأم ، ولكن بعد عسطر ستأتي عبارة ص (2)

راو  د و  وآخر معاروف، وحما  الكاالم    ن كالمه رنا عن معقو   ليل ظارره التفصي  عصاًل   (3)

 ليل ذل  ب  حمله  راو  مسن د وآخر مرس   وكالرما معروف.

 ما عنقلناه من كتاب حجية مراسي  الثقا  املعتمدة. (6)

رو حمماد بان منااد بان عيساى األمدي الب ادادي، مان متقادمي شايوخ انمامياة و مان عصاحاب              (5)

 جلي  القدر، عظيم املن لة و من الثقاا . كاان جلاداً    م()علي ما السالانمامني الكاظم و الرضا 

يف ت يعه، حبل عربع سنوا  عنام الرشيد و املأمون وع ب ليد  على ع اء ال ايعة لكناه صارب    

وقاوم  فرج اللَّه عنه، وقي  عن عخته د نع كتبه عناام حبساه   لكاع الكتاب،  كاان حيادث مان        
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وغلرم من الثقا  ال نن عر وا باأعن م و ناروون وو نرسالون إو عمان نوثاق باه       

 وبني ما عسنده غلرم، و ل ل  عملوا مبراسيل م إذا اعنفردوا عن روانة غلرم. 

ذا اعنفاارد، وجااب التوقااف يف خااربه إىل عن نااد  دلياا  علااى وجااوب    مااا إأ 

 .(3)العم  به

 أمااا إذا اعنفاارد  املراسااي   يجااوم العماا  ب ااا علااى ال اارط اّلاا ي ذكرعناااه، 

ودليلنا على ذل   األدلة الا  قادمنارا علاى جاوام العما  بأخباار ابحااد،  امن         

يف واحاد من ماا نطعان    الطائفة كما عملع باملساعنيد عملع باملراسي ،  بما نطعان  

 يف ابخر، وما عجام عحدرما عجام ابخر،  ال  رق بين ما على حا .  

وإذا كان إحد  الروانتني عمند مان الرواناة األخار ، كاان العما  بالرواناة       

 ال ائدة عوىل، ألن تل  ال نادة يف حكم خرب آخر ننضاف إىل امل ند عليه. 

بأنيع ااا  اا ل  خااارج عاان   اامذا كااان مااع إحااد  الااروانتني عماا  الطائفااة

 ال جيمب، ب  رو دلي  قاطع على صحته وإبطا  ابخر.  

 من كان مع عحد اخلربنن عم  عكثار الطائفاة، ننب اي عن نارجمب علاى اخلارب       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

يف خمتلاف اجملااو ،    كتابااً  96راا مسااعنيد، صانف    حفظه، وانمامية تعتمد على مراسيله وتعترب

 .ار 211وتويف بب داد سنة 

للساابري )عناوع    بجلي، الكويف، من الفق اء و احملدثني الثقا ، كان بياعااً رو صفوان بن حييى ال (1)

من الثياب(، عد من عورع النا  و عتقاارم و كاعناع لاه من لاة مان ال راد والعباادة كاثل اخل اوع          

ورو  عن ماا، صانف    )علي ماا الساالم(  ن من عصحاب انمامني الكاظم و الرضا كا ،والصالة

 .ار 210تويف سنة   ثالثني كتابًا

و عمحد بن حممد بن عمرو الب عنطي الكويف، من الفق اء و احملادثني الثقاا ، صاحب انماامني     ر (2)

 .ار 221ورو  عن ما، تويف سنة  )علي ما السالم(علي بن موسى الرضا والواد 

ما إذا اعنفرد، وجب التوقف يف خربه إىل عن ند  دلي  على وجوب أ)   ن يف ر ا الملةعالظارر  (3)

 العم  به( خطأ ما، ولعل ا مائدة خطأ، عو املراد )اعنفرد خبرب شاٍذ خمالف للقواعد(.



  كالم الشيخ الطويس )رمحه اهلل( يف العدة

 ابخر اّل ي عم  به قلي  من م. 

لإلباحااة،  علااى  للحظاار وابخاار متناااوًو وإذا كااان عحااد املرساالني متناااوًو

 الوقااف نقتضااي التوقااف  ي مااا، ألن احلكمااني نييعاااً     ي اخ عناااه يفماا ربنا الاا 

 و ليل عحدرما بالعم  عوىل من ابخر.   مستفادان شرعًا

وإن قلنااا  إعنااه إذا مل نكاان رناااك مااا ن جاامب بااه عحاادرما علااى ابخاار كنااا    

 كما قلناه يف اخلربنن املسندنن سواء.  جائ ًا خملنن، كان ذل  عنضًا

  تأم . (1)(ور ه نيلة كا ية يف ر ا الباب

طااوا  حياااة املعصااومني   (2)جتااِر العااادةكمااا قااا أل إذ مل  )رمحااه اهلل(وكالمااه 

راونًا آخار إذا كاان ثقاة عناده )ومل تعارضاه رواناة       راو  نسأ   نععلى  )علي م السالم(

عناا  تنقلااه  ععو  )عليااه السااالم( عنااه راا   عااع راا ا بنفساا  ماان انمااام      إعخاار ( 

ع عحاد الارواة عو العاماة مان سالمان عو عباي       بالواسطة؟ ومن ري الواسطة؟ ب  إذا  

ذر عو مالاا  عو جااابر عو مرارة عو محااران عو نااوعنل روانااة، اعتمااد علي ااا ماان غاال      

كمان ج   استفصا  عن كوعن ا مرسلة عو مسندة! وما طر  التفرنق باني املرَسا  واملساَند   

 ارق   ! ولو كان)علي م السالم(إو عمر مستحدث مل نع ده معاصروا املعصومني  عام

بين ما لوجب التنبيه ولو يف روانة بان علي  اوستفصاا  وساتا  الاراوي عان سلسالة      

 عساعنيده والتحقيق عن حاام عنضًا!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .  155ا  156ص 1ج  عصو  الفقه العدة يف (1)

ن نكون ستاله عان الساند   علي  خاصة مع إضا ة قيد ولو وجد )بال رطني يف املنت(   و عنادر عو ق (2)

ن نا داد اطملناعناًا عو جملارد م ناد التثباع إذا ساأله امل اك ،        علكي نعتربه حجة ونعم  به و جملارد  

والعم  و ج ة له كما رو واضمب، وعلى عي  من وجاد مثا  ذلا   للشادعنا إلياه، ولاه ال اكر        

 والفض .
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 عن تعدد طرق حجية الرواية  )رمحه اهلل( كالم السيد الوالد

عن احلجية قاد   (1)  )وقد ذكرعنا يف بعض املباح )رمحه اهلل( وقا  السيد الوالد

مية السند مبقتضاى بنااء العقاالء وابناا  والرواناا ، ومن اا  قولاه        تكون من ج ة يا

 (2)((و ع ر ألحاد مان مواليناا يف الت اكي   يماا نروناه عناا ثقاتناا        ))  )عليه السالم(

 احلدن .

)علاي م  وقد تكون من ج ة قوة املنت،  ا تكون دلاياًل علاى الاورود عان م     

عنضاًا، ول امو  ماالك )ثقاتناا(      وإن مل نكن قوي الساند، لبنااء العقاالء    السالم(

 .(3)له

وقاد تكااون ماان ج ااة قاوة املتلااف،  يمااا كااان بنااء العقااالء اوعتماااد علااى    

، وحنان عنار    (6))رمحاه اهلل(  وذلا  كال ارنف الرضاي    اوطملناان إسناده عو ع ااد  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 نة األصو (.)األصو ( و)الوصو  إىل كفا راجع (1)

 .33655  11ب 21 150ا  169 يعة  جوسائ  ال (2)

 يف )األصو (. ك رو  )الوثاقة( كما تطرق له السيد حممد احلسيا ال لامي واملال (3)

ال رنف الرضي عبو احلسن حممد بن عبي عمحد احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن إباراريم   (6)

راا مان عسارة شارنفة وعصايلة،      359، ولد يف ب داد عام م()عليه السالبن انمام موسى الكاظم 

)علياه  . نعود عنسبه مان عبياه إىل انماام الكااظم     )علي م السالم(نص  عنسبه إىل األئمة املعصومني 

. وراو عاامل مفكار ذو ذكااء خاارق و  ام       )علياه الساالم(  ، ومن عمه إىل انمام السجاد السالم(

 ا ب بية وتادرنل طاالب العلاوم الدننياة و ي اا مكتباة       عا  ، عسل مدرسة علمية يف ب داد قام  ي

، (ذي املنقباتني )  ب  ر391، ولقاب سانة   ((ال ارنف الليا   )) ب  ر311كبلة. لقبه ب اء الدولة سنة 

ال ارنف  )  ، ولقباه عنضاًا قاوام الادنن ب    (الرضاي ذي احلسابني  ) ويف تل  السانة لقباه ب ااء الدولاة ب    

 .  (األج 

يف كتااب ع ااه )عن اج     )علياه الساالم(  عس ا نيعه كالم انماام عمال املاتمنني    له متلفا  قيمة وعلى ر 

 البالغة(.  
 



  إشارة لوجه حجية هنج البالغة

حجية )عن ج البالغة( وإن مل نتسلس  إسناد العدند من اخلطب والكلما  الواردة 

 .اة من القرائن اخلارجية والداخلية جملموع ا    ي ا 

، كما ذكر ذلا  العدناد مان علمااء     (1)وقد تكون من ج ة القرائن اخلارجية

 .األصو 

  )عليااه السااالم(وقااد تكااون ماان ج ااة ال اا رة املضااموعنية، ل اامو  قولااه  

 .(6)((3)((...  من اجملمع عليه و رنب  يه(2)خ  مبا اشت ر بني عصحاب ))

 البالغة إشارة لوجه حجية نهج

 بياان حالاه يف ضامن األماور التالياة       (5)ورو حجية عن ج البالغة مةاااوىلل اأىل

 مبا نفيد حجيته دون رنب ومبستو  و نقصر عن الكايف وعن املساعنيد 

 توثيق الشريف الرضي بأعلى درجات التوثيق

ن ال رنف الرضي وّثق ما نيعه  يه بأعلى درجا  التوثيق وباأبلغ  إ اوىلل 

)ابتادعُ  تاأليف كتااٍب      قا  يف مقدمته لن ج البالغاة  ،وعج اا وعقواراالعبارا  

ن ااتم  علااى حماساان عخباااررم، وجااوارر  )علااي م السااالم(يف خصااائص األئمااة 

كالم م، حاداعني علياه غارضه ذكرتاُه يف صادر الكتااب، وجعلتاه عماام الكاالم،          

، وعاقع عان  )عليه السالم(و رغُع من اخلصائص ال  ختُص عمل املتمنني عليًا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

يف السابعة واألربعني من عماره، بعاد عمار قضااه يف خدماة انساالم والت ايع،          ر609تويف عام  

 .)علي ما السالم( ود ن يف الكاظمية جبوار قرب انمامني الكاظم والواد

 مصادنق ذل  كما و خيفى،   و من باب ذكر اخلاص بعد العام عو قبله. بعض ما سبق وسيأتي من (1)

 الفتوائية عنضًا. حي  نستفاد ال مو  لل  رة (2)

 .33336  9ب 21 101 ا 109راجع وسائ  ال يعة  ج (3)

 .1ا  9ص 1ج   قه ال رراءمن  (6)

 وره عن الكايف ال رنف.وعدم قص (5)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

إيام بقّية الكتاب، حماج ا  األنام و اطال  ال مان، وكنُع قاد بّوباع ماا خارج     

من ذل  عبوابًا و ّصلتُه  صوًو،  جاء يف آخررا  صُ  نتضمن َمحاس َن ما عنق  عنه 

مان الكاالم القصال يف املاواعو واحلكام واألمثاا  وابداب، دون        )عليه الساالم( 

املبسوطة،  استحسَن نياعة مان األصادقاء ماا اشاتم       الاُخطب الطونلة والكتب

عليه الفص  املقّدم ذكره معجبني ببدائعه، ومتعجبني من عنواصعه، وسألوعني عناد  

)عليااه ذلا  عن عباادع بتااأليف كتااب حيتااوي علااى خمتاار كااالم مووعنااا عمال املااتمنني     

يف نييع  نوعنه ومت اعبا  غصاوعنه مان ُخطاب وكتاب وماواعو وعدب،        السالم(

مااًا عن ذلاا  نتّضاامن ماان عجائااب البالغااة، وغرائااب الفصاااحة، وجااوارر         عل

العربيااة، وثواقااب الكلاام الدننيااة والدعنيونااة، مااا و نوجااد دتمعااًا يف كااالم، وو    

َمْ ااَرع الفصاااحة  )عليااه السااالم(عماال املااتمنني دمااوع األطااراف يف كتاااب، إذ كااان 

ظ اار مكنوعن ااا، وعنااه   ()عليااه السااالموموِردرااا، ومن ااأ البالغااة ومولاادرا، ومنااه   

عخ   قواعنين ا، وعلى عمثلتاه حا ا كا  قائا  خطياب، وبكالماه اساتعان كا  واعاو          

 )علياه الساالم(  كالماه       بليغ، ومع ذل   قد سبق وقّصروا، وتقّدم وتأخروا، ألن 

الكالم ال ي عليه مسحة من العلم انااي و ياه عبقاٌة مان الكاالم النباوي،  اأجبت م        

، عاملًا مبا  ياه مان عظايم النَّفاع، ومن اور الا  كر وما خوِر األجار،         إىل اوبتداء ب ل 

يف را ه الفضايلة،    )علياه الساالم(  واعتمد  به عن عبّين عن عظيم قدر عمال املاتمنني   

اعنفاارد ببلااوغ  )عليااه السااالم(مضااا ًة إىل احملاساان الاادثرة والفضااائ  المااة، وععنااه  

تَثُر عاان م من ااا القلياا  النااادر، غانت ااا عاان نييااع الساالف األولااني، الاا نن إ ااا ُناا

 وال َّاّذ ال اِرُد،  أما كالمه   و البحر ال ي و ُنساَج ، والّم ال ي و ُنحاَ  .

، بقاااو  )علياااه الساااالم( وعردُ  عن نساااوغ لاااي التمثُّااا  يف او تخاااار باااه   

 الفرمدق 

 عوللااا  آباااائي  جااالا مباااثل ِ م  

 

 إذا نَيَعْتنااا نااا جرنااُر الاااُمجامعُ  

 



  مؤيدات مضمونية أو أدلة عىل حجيته

ناادور علااى عقطاااب ثالثااة  عّواااا الاااُخَطب  )عليااه السااالم(المااه ورعنااع ك

واألوامر، وثاعني ا الكتب والرسائ ، وثالث ا الاح َكم واملواعو،  أنيعُع بتو ياق  

اهلل سبحاعنه وتعاىل على اوبتداء باختيار حماسِن الاُخطب، ثم حماسِن الك ُتاب، ثام   

 .(1)حماس ن احل َكم واألدب(

)عليااه ة يف إسااناده القطعااي ملااا اختاااره ماان كالمااه وعباراتااه واضااحة صاارحي

)علااي م عنااه اعتربرااا ماان )حماساان عخباااررم   إإذ  )عليااه السااالم( إليااه      السااالم(

( و)كتاب حيتوي )عليه السالم(وجوارر كالم م( و)َمحاس َن ما عُنق  عنه  السالم(

ومت اعبا   يف نيياع  نوعناه،    )علياه الساالم(  على خمتار كالم مووعنا عمل املتمنني 

غصااوعنه، ماان ُخطااب وكتااب، ومااواعو، وعدب، علمااًا عن ذلاا  نتّضاامن ماان       

عجائب البالغة، وغرائب الفصااحة، وجاوارر العربياة، وثواقاب الكلام الدننياة       

والدعنيونة، ماا و نوجاد دتمعاًا يف كاالم، وو دماوع األطاراف يف كتااب( و)ألن        

م انااي و ياه عبقاٌة مان     الكالم ال ي عليه مساحة مان العلا    )عليه السالم(كالمه 

اعنفاارد ببلااوغ غانت ااا عاان نييااع الساالف   )عليااه السااالم(الكااالم النبااوي( و)وععنااه 

األولني، ال نن إ ا ُنتَثُر عان م من اا القليا  الناادر، وال َّااّذ ال ااِرُد،  أماا كالماه         

  ااو البحاار الاا ي و ُنساااَج ، والااّم الاا ي و ُنحاَ اا ( و) أنيعااُع بتو يااق اهلل    

وتعاىل علاى اوبتاداء باختياار حماساِن الااُخطب، ثام حماساِن الك ُتاب، ثام          سبحاعنه 

 حماس ن احل َكم واألدب(.

عنه قد  اهلل عنفسه ال كية كلما مل نعتمد على روانة عّبر بُروي عونتكد ذل  

 . تدبر ألعنه عو قي 

 مميدات مضمونية أو أدلة على حجيته

مضاامني عن اج البالغاة    ن كلما  بعض األعالم املفصحة عان قاوة   إ الثةاين ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .نف الرضيمقدمة السيد ال ر  الغةعن ج الب (1)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

كاشفة عن ذل  عنضًا  تعد متندة ملا قلناه، واملرجع رو إحرام قوة مضامينه سيا   

  )رمحاه اهلل(  ماا قاا  ال ايخ راادي كاشاف ال طااء      ماثاًل  ت  د لصحته،  الحو 

من كاالم مووعناا عمال املاتمنني، وإماام املوحادنن، بااب مدنناة          "عن ج البالغة"إن )

، مان ععظام الكتاب انساالمية شاأعنًا،      )عليه الساالم( ب العلم، علي بن عبي طال

وعر ع ا قدرًا، وعنيع ا حماسن، وععالرا منام ، عنور ملن استضاء به، وجناة  ملن 

يسَّ  بعراه، وبرران ملن اعتمده، ولب تادبَّره، عقوالاه  صا ، وعحكاماه عاد ،      

ساو ، وُمنياة   حاجة العامل واملتعلم، وُب ية الراغب وال ارد، وُبل ة الساائل وامل 

احملارب واملسامل، والندي والقائد،  يه من الكالم يف التوحيد والعد ، ومكارم 

ال ايم، وحماساان األخااالق وال غيااب وال رياب، والااوعو والتحاا نر، وحقااوق   

الراعي والرعية، وعصو  املدعنية احلقة، ماا ننقاع ال لاة، ون نا  العلاة، مل ُتعارف       

تكن إو عياًو عليه،   او قادوة  طاحلا ا، وإماام     املباح  الكالمية إو منه، ومل 

 .(1)ع ضل ا(

  )مل ناربم يف الوجاود بعاد اعنقطااع     )رمحاه اهلل(  وقا  اوقا ب رك الط راعناي 

الوحى اناي كتاب آمن عمل باه  اا ُدوََّن يف عن اج البالغاة، عن اج العلام والعما         

ي، وراو صادف   ال ي عليه مسحة من العلم اناي، و يه عبقة من الكاالم النباو  

للالي احلكم، وسفط نواقيع الكلام، املاواعو البال اة يف طاي خطباه وكتباه تأخا         

مبجااامع القلااوب، وقصااار كلماتااه كا لااة لسااعادة الاادعنيا وابخاارة، ترشااد طااالب  

احلقائق مب ااردة ضاالت م وت ادي عربااب الكياساة لطرناق سياسات م وسايادت م،         

 ون وننقبااه البحاااثون، وحااري عن ومااا راا ا شااأعنه حقيااق عن َنعتك ااف بفنائااه العااار 

تكتب حوله كتب ورسائ  كثله حتى ن ر   ي ا مطالباه كااًل عو بعضاًا، ون جام     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .3عن ج البالغة  مستدرك  (1)



  رواية ))إيِنِّ َأْكَرُه َلُكْم...(( مستفيضـة

 .(1)إىل ل ا  عخرأل لي  ف عر  ك  لسان من ساره غر ة(

  )وملا كان عن ج البالغة لاه مناه علياه    )رمحه اهلل( وقا  السيد حمسن األمني

عناه بعاد كاالم    إ))كماا قيا  عناه      الم()علياه السا  شوارد، ورو كسائر كالم علاي  

و نرتااب   (( وق كالم املخلاوق، ودون كاالم اخلاالق    )صلى اهلل عليه وآله(الني 

 .(2)يف ذل  إو عمثا  من نرند الت كي  يف ال مل الضاحية(

ن الطرنق إىل صحة الروانة و ننحصار يف صاحة الساند    إوالعمدة واملستند  

ون عو روعة األدب والسمو يف الفصاحة والبالغة ب  قد تكون قوة احملتو  واملضم

علااى سااائر العاارب، طرنقااًا مساااونًا عو عقااو ، كمااا قااد تكااون مطابقااة املضاامون   

للكتاب الع ن  عو لل  رة الروائية عو الفتوائية عو شبه ذل ، ري الطرنق إىل إحرام 

 صحة املضمون، لد  عنوع العقالء.
 

 ةـمستفيض ((ِإنِّي َأْكَرُه َلكُْم...))رواية 

ن راا ه الروانااة رمبااا نقااا  بكوعن ااا مستفيضااة لروانت ااا يف كتااب العامااة   إ الثالةةث 

 .وتأم  ،واخلاصة،  راجع مصادر عن ج البالغة للسيد عبد ال رراء اخلطيب وغله

 معارضة للكتاب يف مورده ((َأكِْثُروا ِمْن َسبِِّهْم))رواية  ـ 4

عن ا عمرجوحة سندًا، ولنفرض  ((َلك ْم... ِإعن ي َعْكَرُه))ن روانة إسّلمنا  اًراعةةاا

تعاارض حينلاٍ     ((َعْكث ُروا م ْن َسب ِ ْم))ن روانة مساقطة يف مورد املعارضة اعتبارًا،  

َ )  عنص الكتاب عي قوله تعااىل  ِ فَيَُسنبُّوا اّللذ يَن يَْدُعوَن ِمنْن ُدوِن اّللذ َوال تَُسبُّوا اَّلذ
ن نسابوا اهلل ب ال علام ماع     ععي حما ور  ا م را ا احملا ور     كلماا لا    (َعْدواً بَِغْْيِ ِعلْم  

كما سابق   )علي م السالم(تعميمه بنص الروانا  لسب الرسو  واألئمة وال رراء 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .  166ص 6ج  إىل تصاعنيف الّ يعةالّ رنعة  (1)

 .535ص 1ج   يعةععيان ال (2)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

عناه بربكاة   عوو ش  يف تقدم الكتاب علاى الرواناة، خاصاة و    ا  عنق  بعض الروانا 

 التعلي    و عنص يف مضموعنه،  تدبر.

َعْكث اُروا م اْن   ))لساابقة، كاعناع رواناة    رباع ا لو ر ض شخص الوجوه األ نةم،

 ،وتاادبر وتأماا   الحااو ((ِإعن ااي َعْكااَرُه َلك ااْم...))سااندًا ماان روانااة  عرجاامب ((َسااب ِ ْم

َعْكث اُروا  ))ووحو عنضًا وجود روانا  عخر  مطابقة يف املضمون عو مقاربة لرواناة  

ي بصال عان   مث  ما مضى عنقله من صاحيمب عبا   وبعض ا صحا  السند ((م ْن َسب ِ ْم

وغلراا   ((َلا َتُسبُّوا النَّاَ  َ َتْكَتس ُبوا اْلَعاَداَوَة َبْياَنُ مْ  ))  )عليه السالم(انمام الباقر 

عن اا  عوعنظائررماا،  اا عنار      ((َعْكث اُروا م اْن َساب ِ مْ   )) ا و تقصر يف السند عن رواناة  

ذكرعنااه حاو    وراجاع عنضاًا ماا    تنادرج يف بااب التا احم،     اكما عوضاحناه    انييعًا  

مرجعية الفق ااء يف ال اتون العاماة ومن اا را ا ال اأن، واشا اط ال اور  ورعي         

 عر  اخلربة يف حجية الت خيص والتطبيق. واهلل ااادي العاصم.



  ِمْن َسبِِّهْم(( معارضة للكتاب يف موردهـ رواية ))َأْكثُِروا  4



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 

 

 الفصل اخلامس

 مداراة الناس 

 

 



  مداراة الناس



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 

 

 

 

 مداراة الناس فريضة

   رنضااة واجبااة،  ن مااداراة النااا عاألدلااة الدالااة علااى   الطائفةة ااخلامسةة  ا

خاروي والنتاائج   الادعنيوي عو األ الا اء  وبعض الروانا  ععن ر  بناوع عو عكثار مان    

و نداري النا ،  الحظ ا بدقة وتدبر  ي ا ناا  وابثار السلبية ال  تالحق ك  من 

 من رعاك اهلل وعشكر اهلل تعاىل على ما منح  وععطاك.

 ة وقد سبق الكالم عن بعض الروانا  ال رنفة ااام

 َسااِرنَرت َ    ااي س اار ي َمْكُتااوَم اْكااُتْم ُموَسااى َنااا))  ومن ااا  قولااه جاا  ا ااه

 ل اي  َتْسَتس ابَّ  َوَلاا  َخْلق اي  م انْ  َوَعاُدو كَ  ل َعاُدو ي  َعن اي  اْلُماَداَراةَ  َعَلاعن َيت ا َ    ي َوَعْظِ ْر

 .(1)((َسب ي   ي يَوَعُدو  َعُدوََّك َ ُتْ ِرَك س ر ي َمْكُتوِم ب ِمْظَ اِر ع ْنَدُرْم

 الر ْ اقُ  َو اْلِممَياانِ  عن ْصافُ  النَّاا ِ  ُمَداَراة )) )صلى اهلل عليه وآله(ومن ا  قوله 

   راجع، وعنضيف (2)((اْلَعْيِش عن ْصُف ب ِ ْم

 ون عنهمن يكّف عن الناس يكّف

ن املستفاد من الروانا  كما رو املستفاد مان العقا  والوجادان والتجرباة      إ

 يف القوة ونعاكسه يف اوجتاه. (3) ع  نساونه ه رّدن ك   ع  لإ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .111ص 2باب املداراة ج الكايف  (1)

 .111ص 2باب املداراة ج الكايف ( 2)

 عنفسه. ن ند عليه عو نضعف عنه سسب املتثرا  اخلارجية، واملساواة إ ا ري سسب الفع  عو (3)



  ار )عليهم السالم(من ال يداري الناس، يكرهه األئمة األطه

ومطلااق ا ن ماان نكااّف عاان سااباب النااا     ع  واملسااتفاد ماان الروانااة ابتيااة

ن إواملف وم من ا عر اًا   ا  عي بنحو املقتضيا ون عنه  ن النا  نكّفم  ا  الت جم علي م

 ةون عناه، وذلا  مان البادن يا  الوجداعنيا     عن م و نكّفا ممن و نكف عان الناا   ا   

)علياه   الحاو قولاه    إضا ة إىل ج اء النفي من قارنش ملان قّلاع مداراتاه للناا ،     

َعل يُّ ْبُن ِإْبَرار يَم َعْن َبْعِض َعْصَحاب ه  َذَكَرُه َعْن ُمَحمَّد  عن   يف ر ه الروانة السالم(

  َنق او ُ  لياه الساالم(  )عْبِن س َنان  َعْن ُحَ ْنَفَة ْبِن َمْنُصور  َقاَ   َسم ْعُع َعَبا َعْبد  اللَّاه   

م ْن ق َرْنش ، َواْنُم اللَّه  َماا َكااَن    (1)ِإنَّ َقْومًا م َن النَّاِ  َقلَّْع ُمَداَراُتُ ْم ل لنَّاِ  َ أ عن ف وا))

ب َأْحَساااب ِ ْم َبااْأ ه، َوِإنَّ َقْومااًا م ااْن َغْيااِر ق ااَرْنش  َحُسااَنْع ُمااَداَراُتُ ْم َ ااأ ْلح ق وا ب اْلَبْيااع    

َمااْن َكاافَّ َنااَدُه َعااِن النَّاااِ  َ ِمعنََّمااا َنك اافُّ َعااْنُ ْم َناادًا    ))، َقاااَ   ُثاامَّ َقاااَ    ((يااِعالرَّ  

 .(2)((َواح َدًة، َوَنك فُّوَن َعْنُه َعْند َي َكث َلًة

 الروانة مطالب  ىل 

ن ماداراة  إو )علاي م الساالم(  ة مداراة الناا  مب وضاة لألئماة    ّلن ق إ اوىلل 

 ورا  ناا تار  مان ماداراة الناا  ساّب الناا          )علاي م الساالم(  النا  حمبوبة ام 

 !على مستو  الفضائيا  والرائد واجملال  وشب ا؟

 )عليهم السالم(من ال يداري الناس، يكرهه األئمة األطهار 

يف تفسال الرواناة وج اني     )قاد  ساره(  عنه قد ذكر العالمة اجمللسي إ الثاين 

  قا   

 ني   )واحلاص  عن الكالم حيتم  وج 

ععنه و بد من حسان املعاشارة واملاداراة ماع املخاالفني يف دووت ام         عحدرما
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 عن ا ) ُنف وا(.عاملستظ ر  (1)

 .111ص 2ج  الكايف (2)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

يف عدناعن م وععماام،  من قومًا قّلاع مادارات م للمخاالفني     مع املخالفة ام باطنًا

 نفارم خلفاء الور والضاللة من قبيلة قرنش وضّيعوا ععنساب م وعحساب م مع ععنه 

تاارك املااداراة والتقيااة عو مل نكاان يف شاارف  ء إو مل نكاان يف عحساااب ععنفساا م شااي

ماان قاارنش مل نكاان  ااي م حسااب عو يف آبااائ م شاارف     آبااائ م عنقااص، وإن قوماااً 

 أحلق م خلفاء الضاللة وقضاة الاور يف ال ارف والعطااء والكارم بالبياع الر ياع       

 من قرنش ورم بنو راشم. 

)علاااي م وثاعني ماااا  عن املعناااى  عن القاااوم األ َو  ب ك ااام متابعاااة األئماااة   

يف عوامررم ال  من ا املداراة مع املخالفني يف دووت م ومع سائر النا ،  السالم(

عان ععنفسا م  ا رب  ضال م وكاأعن م خرجاوا مان         )علي م الساالم( عنفارم األئمة 

مان غال قارنش بسابب متابعاة األئماة        قرنش ومل ننفع م شرف آبائ م، وإن قومًا

كقولاه   )علاي م الساالم(  رام عرا  البياع    عحلقوا بالبياع الر ياع و   )علي م السالم(

)علاي م  سالمان مناا عرا  البياع وكأصاحاب ساائر األئماة         )صلى اهلل علياه وآلاه(  

من املوالي  معن م كاعنوا عقرب إىل األئمة مان كاثل مان باا راشام با  مان         السالم(

 .(1)()علي م السالم(كثل من عوود األئمة 

 )عليااه السااالم(إذ انمااام  عقااو    علااى املعنااى الثاااعني  اااألمر خطاال جااداً  

مان ععنفسا م    )علاي م الساالم(  ن ال نن و نادارون الناا  ننفاي م األئماة     أنقو   ب

)  رب  ضل م وكاأعن م خرجاوا مان قارنش ومل نانفع م شارف        )علي م السالم(

من غل قرنش بسبب متابعة األئمة  آبائ م( عكل ال نن ندارون النا  )وإن قومًا

كقولاه   )علاي م الساالم(  البياع الر ياع ورام عرا  البياع      عحلقوا ب )علي م السالم(

 سلمان منا عر  البيع...(. )صلى اهلل عليه وآله(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .661ص 12ج  عنوارسار األ (1)



  من ال يداري الناس، يكرهه األئمة األطهار )عليهم السالم(

 )علياه الساالم(  عناه ظاارر يف كراراة انماام     عوعلى املعنى األو    اال رناب   

)و باد مان حسان     باا  )رمحاه اهلل(  ل ك مادارة الناا  ولا ا عّبار العالماة اجمللساي      

 مل نق  حيسن عو حيّب   قط.املعاشرة واملداراة...( و

وقوله يف )دووت م( إشاارة إىل انطاار العاام للحكام حسابما ناراه العالماة        

 ا  ب اك  عاام   ا  ن الدولاة راي للمخاالفني   أ، والتارنخ ن ا د با  )رمحه اهلل( اجمللسي

ن حكومة عر  اخلاصة كاعنع، ممناًا ومسااحًة، عقا     ععلى امتداد ال من، عو تر  

لعامة؟  عامة الدو  انساالمية ممان األماونني والعباسايني     بكثل من حكومة عر  ا

راي بأنادي    ا  وري ابن تقرنبًا مخساني دولاة إساالمية   ا والعثماعنيني ويف ر ا ال من  

ب  املستظ ر من بعض الروانا   اما مساحة عو ممنًا  إ اعر  العامة وقد خرج األق   

)عجا  اهلل تعااىل   حمماد  إىل ممان ظ اور قاائم آ      ا  عمومًا ا  ن األمر سيبقى ك ل ع

ن الدولاة  إ الالمم حسب ر ه الروانة مدارات م يف دووت ام، با      رجه ال رنف(

ن عنالحو حا  املستقب   نداري يف دولتنا كي و ننتقماوا  عحتى لو كاعنع لنا  يجب 

 يف دولت م القادمة.

ناوم   )علياه الساالم(   ن ما صانعه عمال املاتمنني   إبعض الروانا  وقد ورد يف 

  من العفو عن عامت م، كان من عرم األسباب يف حفو ذرنتاه وال ايعة مان    الم

عن م ا تقدوا عقو  دلي  لالعنتقام ومن الروانا  ماا جااء يف   عبطش األمونني، مبعنى 

 بكر بيع عن وعنلن عن مرار بن إ اعي  عن عبيه عن إبراريم بن عليالكايف عن 

)علياه   َعل ايٍّ  َلس اَلة  ))  َنق او ُ  عليه الساالم( ) اللَّه  َعْبد  َعَبا َسم ْعُع  قا  ياْلحضرم

 َعل امَ  ِإعنَّاهُ  ال َّاْمُل،  َعَلْياه   َطَلَعاعْ  م مَّا ل   يَعت ه  َخْيرًا َكاعنْع اْلَبْصَرة  َعْرِ    ي السالم(

 .(1)((ش يَعُتُه َلُسب َيْع َسَباُرْم َ َلْو َدْوَلًة ل ْلَقْوِم َعنَّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .33ص 5الكايف  ج (1)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

فاي ال ار بالساباب لكوعناه املناايف للماداراة،       ن ر ه الطائفاة اخلامساة تن  إثم 

 دون عصله.

و نقا    ما با  عمثا  عبي ذر واملعلاى بان خنايل حيا  ج اروا مباّر احلاق        

   !وسّبوا الطرف ابخر

وو دلياا  علااى ر باملعارضااة عماار والسااباب عماار آخاار  إذ نقااا   عوًو  ال اا

وصاا  م السايلة   صدور السباب من م، غاناة األمار )الساباب الوصافي( عي ذكار ع     

 دون )السباب الَعَلمي(.

 )علاي م الساالم(   ن عبا ذر وبعض آخار مان عصاحاب األئماة    عثاعنيًا  الظارر 

 آعناا اك، ومل ُتعااَط راا هكاعنااع ااام إجااامة خاصااة، حسااب الظااروف املوضااوعية  

انجامة لعامة النا  وو ألكثار خاصات م با  جار  التأكياد علاى املاداراة والتقياة         

 وشب  ا.

ما املعلى  قد ضاّعفه النجاشاي ووثقاه الطوساي وعنقا  الك اي يف ذماه        عثالثًا  و

  احلدناد ألعن ام مل نكاتم    أعناه إ اا ذاق با   ع (1)روانا  ويف مدحه رواناا ، ولعاّ  من اا   

خطاأ يف عادم الكتماان    ععناه  عإو  (2)، والظاارر وثاقتاه وساالمته   )علي م السالم(سررم 

 ُمَحمَّادٍ  َعانْ  ُناوعنلَ  َعانْ  ع يَسى ْبِن ُمَحمَّد  َعْن ِإْبَرار يَم ْبُن َعل يُّ)  وقد ورد يف احلدن 

 َمانْ  ب َمْنِ َلاة   َ ُ اوَ  َحاد نَثَنا  َعَلْيَنا َعَذاَع َمْن)) َقاَ   )عليه السالم( اللَّه  َعْبد  َعب ي َعْن اْلَخ َّاِم

 (3)(((َلاهُ  َكاْلَجاح اد   َناَحاد نثَ  اْلُما  نعُ )) ُخَناْيل    ْبانِ  ل ُمَعلَّاى  َوَقاَ   َقاَ  ((َحقََّنا َجَحَدعنا

 وحتقيق ذل  يف حمّله.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 لتثّبع. حيتاج (1)

 كما ذرب إليه ال يخ الطوسي والعالمة احللي وابن طاوو  والب ائي والسيد سار العلاوم    (2)

 رم.وغل

 .310ص 2  جالكايف (3)



  من ال يداري الناس، يكرهه األئمة األطهار )عليهم السالم(



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 

 الفصل السادس

 الزمان زمان اهلدنة

 



  الزمان زمان اهلدنة



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 

 

 

 

 الزمان زمان هدنة، والسباب ناقض هلا

ن أن مماعننا رو ممان ردعنة  قد نقاا  با  عاألدلة الدالة على  الطائف االسادس  

 .امطلقًا عو يف الملة  اضًا اا السباب يف املأل العام وعلى رؤو  األش اد نعّد عنق

 ور ه بعض الروانا  

  ِإنَّ َعْصاَحاَبَنا ب اْلك وَ اة    )علياه الساالم(  عن برند العجلي َقاَ   ق يَ  ل َأب ي َجْعَفار   

ُء  َنج ااي))  )عليااه السااالم( َجَماَعااٌة َكااث َلٌة، َ َلااْو َعَمااْرَتُ ْم َلَأَطاااُعوَك َواتََّبُعااوَك، َ َقااا َ   

َ ُ اْم  ))  )علياه الساالم(   َ َقاَ   َلا، َقاَ  ((ِإَلى ك يِل َعخ يه  َ َيْأُخُ  م ْنُه َحاَجَتُه؟ َعَحُدُرْم

َناااك ُحُ ْم  عُنِإنَّ النَّاااَ    ااي ُرْدعَنااٍة    ))  )عليااه السااالم(  ، ُثاامَّ َقااا َ  ((ب ااد َمائ ِ ْم َعْبَخاا ُ 

 امل انلااة والفاارم حيناا اك  (1)((اعَنااات ِ ْمَتد   َعَمعُنااق اايُم َعَلااْيِ ُم اْلُحااُدوَد َوعُنَواِرُثُ ْم َوعُنااَو

عاام، وماا ذكار     ((ِإنَّ النَّاَ    ي ُرْدعَنٍة))  )عليه السالم(وقوله  (2)وليل قب  ذل 

، والساباب  ن اللقاب و مف اوم لاه   معناه ذكار للمصاادنق و للحصار  ا     عبعده الظارر 

و غالباًا، عناقضاًا   العام يف املأل العام والفضائيا  والرائاد واجملاال ، نعاّد مطلقاًا ع    

 .اا عر ًا

ن املااراد )اادعنااة( رغاام عنقااض الطاارف ابخاار اااا إذ كاااعنوا   عولعاا  الظااارر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .312ص 52سار األعنوار  ج/ 26ص  اوختصاص (1)

 ده الفقيه الامع ال رائط.واوستثناء حيد (2)



  الزمان زمان هدنة، والسباب ناقض هلا

الا ي عنقاض    (1)نسجنون ال يعة ونقتلوعن م ونصادرون عماواام، بادًء مان معاوناة    

شااروط الصاالمب وقتاا  خلقااًا كااثلًا صااربًا عو بالساام عو غاال ذلاا ، ومااع ذلاا  عماار 

اوعتاداءا  باملثا  واعتبارراا ردعناة مان       رّدة بعادم  ال ايع  )علاي م الساالم(  األئمة 

ِإعنََّما عنْحُن   ايِ ْم ب َمْنِ َلاة    ))  طرف واحد، ونتكد ما ذكرعناه ما جاء يف الروانة ابتية

 .((ُرْدعَنٍة

ن إرادة األعم من اادعنة لت م  ما ذكرعنااه واادعناة الا  التا م     موعلى عي  

ن  ياه مان لا وم اولتا ام باادعناة، با        الطرف ابخار ب اا عنضاًا، غال ضاار مباا حنا       

عناقض اا عو مربر للطرف ابخار لينقضا ا عو تصالمب     اعر ًا   ان السباب  عنتكده، و

 حجة له على عنقض ا. 

وَعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب َعْن ُعَمَر ْباِن َنِ ناَد َقااَ   َسام ْعُع َرُجًلاا م اْن َعْراِ         

َعاْن َرُجا   َعَخاَ  َعْرضاًا َمَواتاًا َتَرَكَ اا َعْرل َ اا         )عليه السالم(ه  اْلَجَبِ  َنْسَأُ  َعَبا َعْبد  اللَّ

َ َعَمَرَرا َوَكَر  َععْنَ اَرَرا َوَبَنى   يَ ا ُبُيوتًا َوَغَرَ    يَ ا عنْخًلا َوَشَجرًا، َقاَ   َ َقااَ  َعُباو   

َنق اوُ   َماْن َعْحَياا     الم()علياه السا  َكااَن َعم اُل اْلُماْتم ن نَي    ))  )عليه السالم( َعْبد  اللَّه 

 (2)((َعْرضًا م َن اْلُمْتم ن نَي َ ِ َي َلُه َوَعَلْياه  َطْساق َ ا ُنَتد ناه  ِإَلاى اْلِمَمااِم   اي َحااِ  اْلُ ْدعَناة         

الاا ي وقااع موقااع التعلياا    ((  ااي َحاااِ  اْلُ ْدعَنااة  ))  )عليااه السااالم( الحااو قولااه 

 لص ر  عداء الطسق.

سعيد، عن النضر بن ساوند، عان عثماان احللاي      وبمسناده عن احلسني بن

عن عبيه، عن حممد بن علي احللي قاا   اْساَتْوَدَعن ي َرُجا ه م اْن َماَوال ي آِ  َماْرَواَن       

 )علياه الساالم(  َعْلَف د نَنار ، َ َ اَب َ َلْم َعْدِر َما َعْصَنُع ب الادَّعناعن ِل َ َأَتْياُع َعَباا َعْباد  اللَّاه       

َلا ِإنَّ َعب اي َكااَن َنق اوُ   ِإعنََّماا     ))َ  َلُه، َوق ْلُع َلُه  َععْنَع َعَحقُّ ب َ ا، َ َقاَ   َ َ َكْرُ  َذل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ن الثالثة يف قضية قت  مال  بن عنونرة وعنفي عبي ذر، وغلرا.ب  حتى يف مما( 1)

 .569ص 9ج  وسائ  ال يعة (2)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

عَنْحااُن   اايِ ْم ب َمْنِ َلااة  ُرْدعَنااٍة عُنااَتد ي َعَماااعَنَتُ ْم َوعَنااُردُّ َضااالََّتُ ْم َوعُنق اايُم ال َّااَ اَدَة َلُ ااْم            

 ((ِإعنََّمااا عنْحااُن   اايِ ْم ب َمْنِ َلااة  ُرْدعَنااةٍ ))  )عليااه السااالم( الحااو قولااه  (1)(( َوَعَلااْيِ ْم

عنه حقيقي، وقوله مبن لة ردعنة ألعن ا مل تكن ردعناة قاعنوعنياة مكتوباة    عواحلصر ظارره 

)علياه  ب  ذل  صرنمب قولاه   وصرحية وموقعة بني الطر ني، ب  ري )ردعنة تن نلية(

 .((ب َمْنِ َلة  ُرْدعَنٍة))  السالم(

        بمسااناده عاان العااالء باان رمناان ععّنااه سااأ   وعاان حممااد باان علااي باان احلسااني 

ُراُم اْلَياْوَم َعْراُ  ُرْدعناٍة ُتاَردُّ      ))  َعْن ُجْمُ وِر النَّااِ ؟ َ َقاا َ   )عليه السالم(عبا جعفر 

َضالَُّتُ ْم َوُتَتدَّ  َعَماعنُتُ ْم َوُتْحَقُن د َمااُؤُرْم َوَتُجاوُم ُمَنااَكَحُتُ ْم َوُماَواَرَثُتُ ْم   اي َراَ ا       

 إىل غل ذل  من الروانا . (2)((اْلَحاِ 

الروانااة املفصاالة الرائعااة ابتيااة الكاشاافة عاان امتااداد مماان وماان الروانااا   

وَجَعَلنا مان ععنصااره    )عج  اهلل تعاىل  رجه ال رنف(اادعنة إىل ممن ظ ور انمام 

 د األشاعريُّ مَّا حم احلساني بان  وععواعنه واجملاردنن واملست  دنن بني ندناه  قاد رو    

باوٍب  ى واحلسان بان حم  يحي صفوان بن عن معلَّى بن حممَّد عن علي بن مردا   عن

  )عليه السالم(   ق ْلُع ل َأب ي َعْبد  اللَّه ر ام بن سامل عن عمَّار الساباطي قا  عن

َباط ِ  َعِو اْلع َباَدة    اي  َعنَُّما َعْ َضُ  اْلع َباَدة    ي الس ر  َمَع اْلِمَماِم م ْنك ُم اْلُمْسَتت ِر   ي َدْوَلة  اْل

َناا َعمَّااُر   ))  )علياه الساالم(   ظ ُ وِر اْلَحق  َوَدْوَلت ه  َمَع اْلِمَمااِم م اْنك ُم الظَّاار ِر، َ َقاا َ    

الصََّدَقة    ي الس ر  َواللَّه  َعْ َضُ  م َن الصََّدَقة    ي اْلَعَلاعن َية  َوَكاَ ل َ  َواللَّاه  ع َبااَدُتك ْم   اي     

اْلُمْسَتت ِر   ي َدْوَلة  اْلَباط ِ  َوَتَخوُّ  ك ْم م ْن َعُدو ك ْم   ي َدْوَلاة  اْلَباط اِ      س ر  َمَع ِإَمام ك ُمال

َوَحاِ  اْلُ ْدعَنة  َعْ َضُ  م مَّْن َنْعُبُد اللََّه َع َّ َوَج َّ ذ ْكُرُه   ي ظ ُ وِر اْلَحق  َمَع ِإَمااِم اْلَحاق    

ْوَلة  اْلَحق  َوَلْيَسع  اْلع َبااَدة  َماَع اْلَخاْوف    اي َدْوَلاة  اْلَباط اِ  م ْثاَ  اْلع َبااَدة          الظَّار ِر   ي َد
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 .اْلَأْمِن   ي َدْوَلة  اْلَحق َو

َواْعَلُموا َعنَّ َمْن َصلَّى م ْنك ُم اْلَيْوَم َصَلاًة َ ِرنَضاًة   اي َجَماَعاٍة ُمْساَتت ر  ب َ اا م اْن       

ت َ ا َ َأَتمََّ ا َكَتَب اللَُّه َلُه َخْمس نَي َصَلاًة َ ِرنَضًة   اي َجَماَعاٍة َوَماْن َصالَّى     َعُدو ه    ي َوْق

م ْنك ْم َصَلاًة َ ِرنَضًة َوْحَدُه ُمْساَتت رًا ب َ اا م اْن َعاُدو ه    اي َوْقت َ اا َ َأَتمََّ اا َكَتاَب اللَّاُه َعا َّ           

ًة َ ِرنَضًة َوْحَداعن يًَّة َوَماْن َصالَّى م اْنك ْم َصاَلاًة عَنا  َلاًة      َوَج َّ ب َ ا َلُه َخْمسًا َوع ْ ِرنَن َصَلا

ل َوْقت َ ا َ َأَتمََّ ا َكَتَب اللَُّه َلُه ب َ ا َعْ َر َصَلَواٍ  عنَوا  َ  َوَماْن َعم اَ  م اْنك ْم َحَساَنًة َكَتاَب      

َع َّ َوَج َّ َحَسَنا   اْلُمْتم ِن م ْنك ْم  اللَُّه َع َّ َوَج َّ َلُه ب َ ا ع ْ ِرنَن َحَسَنًة َوُنَضاع ُف اللَُّه

ِإَذا َعْحَسَن َعْعَماَلُه َوَداَن ب التَّق يَّة  َعَلى د نن ه  َوِإَمام ه  َوعَنْفس ه  َوَعْمَسَ  م ْن ل َسااعن ه  َعْضاَعا ًا   

 .((اللََّه َع َّ َوَج َّ َكِرنمه ُمَضاَعَفًة ِإنَّ

لَّه  َرغَّْبَتن ي   ي اْلَعَمِ  َوَحَثْثَتن ي َعَلْيه  َوَلك ْن ع ح ابُّ  ُجع ْلُع   َداَك َقْد َوال  ق ْلُع

َعْن َعْعَلَم َكْيَف ص ْرعَنا عنْحُن اْلَيْوَم َعْ َضَ  َعْعَماًلا م ْن َعْصَحاب  اْلِمَماِم الظَّار ِر م ْنك ْم   ي 

 !َدْوَلة  اْلَحق  َوعنْحُن َعَلى د نن  َواح ٍد؟

ِإعنَّك اْم َساَبْقُتُموُرْم ِإَلاى الادُُّخوِ    اي د ناِن اللَّاه  َعا َّ         ))  م()عليه الساال  َ َقاَ 

َوَج َّ َوِإَلى الصََّلاة  َوالصَّْوِم َواْلَحج  َوِإَلى ك    َخْير  َو  ْقٍه َوِإَلى ع َباَدة  اللَّاه  َعا َّ ذ ْكاُرُه    

نَي َلُه َصاب ِرنَن َمَعُه ُمْنَتظ ِرنَن ل َدْوَلة  اْلَحق  س ّرًا م ْن َعُدو ك ْم َمَع ِإَمام ك ُم اْلُمْسَتت ِر ُمط يع 

َخاائ ف نَي َعَلااى ِإَمااام ك ْم َوَععْنف س ااك ْم م ااَن اْلُمل ااوك  الظََّلَمااة  َتْنَتظ ااُروَن ِإَلااى َحااق  ِإَمااام ك ْم  

َحْرث  الدُّعْنَيا َوَطَلب  َوُحق وق ك ْم   ي َعْند ي الظََّلَمة  َقْد َمَنُعوك ْم َذل َ  َواْضَطرُّوك ْم ِإَلى 

اْلَمَعاِش َمَع الصَّْبِر َعَلى د نن ك ْم َوع َبااَدت ك ْم َوَطاَعاة  ِإَماام ك ْم َواْلَخاْوف  َماَع َعاُدو ك ْم       

 .((اْلَأْعَماَ  َ َ ن يلًا َلك ْم َ ب َ ل َ  َضاَعَف اللَُّه َع َّ َوَج َّ َلك ُم

ذًا َعْن عنك وَن م ْن َعْصَحاب  اْلَقائ ِم َوَنْظَ َر اْلَحقُّ ق ْلُع  ُجع ْلُع   َداَك َ َما َتَر  ِإ

 َوعنْحُن اْلَيْوَم   ي ِإَماَمت َ  َوَطاَعت َ  َعْ َضُ  َعْعَماًلا م ْن َعْصَحاب  َدْوَلة  اْلَحق  َواْلَعْدِ ؟ 
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ُه َتَباااَرَك َعَمااا ُتح بُّااوَن َعْن ُنْظِ ااَر اللَّاا  !ُسااْبَحاَن اللَّااه ))  )عليااه السااالم( َ َقاااَ 

َوَتَعاااَلى اْلَحااقَّ َواْلَعااْدَ    ااي اْلب َلاااد  َوَنْجَمااَع اللَّااُه اْلَكل َمااَة َوُنَتلِّااَف اللَّااُه َبااْيَن ق ل ااوٍب    

ُمْخَتل َفٍة َوَلا َنْعُصوَن اللََّه َع َّ َوَجا َّ   اي َعْرض اه  َوُتَقااَم ُحاُدوُدُه   اي َخْلق اه  َوَناُردَّ اللَّاُه          

 ؟ٍء م َن اْلَحاق  َمَخاَ اَة َعَحاٍد م اَن اْلَخْلاقِ      ى َعْرل ه  َ َيْظَ َر َحتَّى َلا ُنْسَتْخَفى ب َ ْياْلَحقَّ ِإَل

َعَما َواللَّه  َنا َعمَّاُر َلا َنُموُ  م ْنك ْم َمي عه َعَلى اْلَحاِ  الَّت ي َععْنُتْم َعَلْيَ اا ِإلَّاا َكااَن َعْ َضاَ      

   .(1)((ُشَ َداء  َبْدر  َوع ُحٍد َ َأْب  ُروا ع ْنَد اللَّه  م ْن َكث ل  م ْن

ولكاان روانااا  اادعنااة ساجااة إىل ساا   ق ااي عوسااع وععمااق ماان حياا       

 مضموعن ا ودولت ا ومن حي  حدود دولت ا وقد عنو ق له يف وقع آخر.

ن عن الطائفااة السااابعة ماان األخبااار ورااي روانااا  التقيااة، ساجااة إىل  عكمااا 

من  يما رخصاة عو ع مياة عو التفصاي  باني املاوارد      نكتب حواا كتاب مستق  نتض

وقاد كتاب  ق ائناا األبارار رساائ  عو كتباًا عدنادة         ألكما رو املستظ ر، وغل ذل 

يف )رساالة يف التقياة( ومن اا     )قاد  ساره(  عنصااري  عن ا ومن اا ماا كتباه ال ايخ األ    

 )علااي متقرناارا  لل اايخ الااداوري حفظااه اهلل باساام )التقيااة يف  قااه عراا  البيااع    

 ( يف ثالث دلدا ، ومن ا غل ذل .السالم(
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 عـالفصل الساب

 املرجعيات 

 



  املرجعيات
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ن سباب ابخرنن يف وسائ  التواص  اوجتمااعي عو الفضاائيا  عو   إسةب: اا

انذاعا  عو الرائد واجملال  وشاب  ا، راو شاأن مان ال اتون العاماة، وو حياق        

و يماا عنار    ا ة إو بعاد الرجاوع إىل الفق ااء     بحاد املكلفني التصدي لل تون العام

 ا  يف ت خيص املوضوع وحدوده وآثاره املختلفاة ا وإىل عر  اخلربة   ا  شور  الفق اء

 وإىل عكثرنة النا   يما كان تأثله سلبًا عو إجيابًا نعمم ون مل م. وتفصي  ذل  

 : مرجعية الفقهاء ًأوال

اْلاأ ُموِر َواْلَأْحَكااِم َعَلاى َعْناد ي      َمَجااِريَ ))واألدلة على ذلا  كاثلة ومن اا     

 .((اْلُعَلَماء  ب اللَّه 

َذل ااَ  ب ااَأنَّ َمَجاااِرَي اْلااأ ُموِر ))قااا  انمااام احلسااني عليااه الصااالة والسااالم   

 .(1)((َواْلَأْحَكاِم َعَلى َعْند ي اْلُعَلَماء  ب اللَّه  اْلِمْمَناء  َعَلى َحَلال ه  َوَحَرام ه 

 س باب عر  الرنب والبدع على قسمني    نإومن الواضمب 

عناه لايل مان    إ تارة نسب عحَدرم يف غر ة م لقة مثاًل،  ا ل   اا قاد نقاا      

عنه قد عوك  املوضاوع إىل املكلاف   إال تون العامة وليل من )األمور واألحكام( و

 ن نأخ  احلكم من املرجع.ععنفسه، وإن كان عليه 

الرائد واجملال  والفضاائيا   وتارة نسّب عر  الرنب والبدع على مستو  
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  أوالً: مرجعية الفقهاء

ووسااائ  التواصاا  اوجتماااعي،  ااا نصاا  للقرنااب والبعيااد والصاادنق والعاادو      

  ا ا القسام    ،واحملب واملب ض، و ا تنعكل آثاره بالتبع على ال يعة ب ك  عاام 

عناه مان األماور الا  دارن اا بأنادي العلمااء بااهلل األمنااء علاى حاللاه            عو ش  يف 

 وحرامه.

ن سّب رؤساء الكفاار عو رماوم األدناان عو املا ارب     عو رنب  : عةبارةاأخةاا

َمَجاِرَي اْلاأ ُموِر َواْلَأْحَكااِم َعَلاى َعْناد ي     ))األخر ،  ا تنطبق عليه الروانة ال رنفة 

وإو إذا مل تكن من ا  ماا راي األماور     ،((اْلُعَلَماء  ب اللَّه  اْلِمْمَناء  َعَلى َحَلال ه  َوَحَرام ه 

علاى   (1)أندي العلمااء؟ وكياف و تكاون كا ل  وراي  اا تانعكل تأثلات اا        ال  ب

 !ال يعة عامة عو على شرائمب واسعة من م؟

نو  )  ن الضابط العام يف مثا  إ عةبارةاأخةا: ا ُُ  ْْ ُُ ُُ ْم
َ
ْْ   َوأ ُُ ََ   ومثا   (2)(بَيْن

و شاور   ماررم(   ا  ععناه ) عن عي عمر صادق علياه   عرو  ((َمَجاِرَي اْلأ ُموِر َواْلَأْحَكاِم))

الكااالم عاان آنااة  وقااد  ّصاالناا ن نسااتفرد باختاااذ القاارار  يااه    عبياان م  ااال حيااق ألحااد 

 ا  يف كتاب )شاور  الفق ااء والقياادا  انساالمية( ولعلاه تاأتي إشاارة إلياه        ال ور  

وك ل  ك  عمر صدق عليه )األمور( ورو نيع حملى بالالم  ي ام  كا  شايء،    

 يجاب   ا  با  مان األماور اااماة    اا   ماور رموم ابخرنن عمر من األ ن سّبعوو ش  

 الرجوع  يه إىل العلماء باهلل األمناء على حالله وحرامه.

كالساّب  اا   (3))األمور( عام ن م  ك  موضوع، حتى ال خصاي  عةبارةاأخةا: ا

على خروج األمر ال خصي عان العماوم،    (6) مذا دّ  الدلي  ا  غر ة م لقة مثاًليف 
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ن دااري  أوإو لل م ل ونة القو  ب أل دائرة العموم ال ش  يف بقاء األمر النوعي يف

 األمور بأندي العلماء.

ولاالن عبيااَع عاان  ااو  األمااور ملثاا  سااباب رمااوم ابخاارنن علااى رؤو   

علاى ال ايعة    ا  عو انجياب على مدعى الطرف ابخار ا اوش اد  ا نتموج بالسلب  

 اال   ا  عظ رراا  عناه مان األماور با  مان     عرغم بداراة  ا عو على قطاعا  واسعة من م  

َمَجااِرَي اْلاأ ُموِر   ))  )عليه السالم(عنه من )األحكام( وقد قا  انمام عدا  نعنكار 

 ااحلكم نتخا     ((َواْلَأْحَكاِم َعَلى َعْند ي اْلُعَلَمااء  ب اللَّاه  اْلِمْمَنااء  َعَلاى َحَلال اه  َوَحَرام اه       

 حكم سباب العامة على رؤو  اوش اد.عي من م 

املاراد باه    ((اْلُعَلَمااء  ب اللَّاه   ))  )عليه الساالم( ن قوله عشارة إىل وو بأ  بان

العلماء به ج  ا ه وعحكامه وقواعنينه الت ارنعية، وو نكاون ال اخص عاملاًا ب اا      

إو إذا علم عصواا و روع ا وشارائط ا ومواعنع اا وم امحات اا واملخصصاا  ااا      

 عو احلواكم علي ا وغل ذل .

 خطاب عام وحكم خاصاألمر باملناظرة 

عناه و شا    مو ا نوضمب ذل  عكثر  الدا  واادانة وانرشااد واملنااظرة،    

عن ااا مقياادة بال اارطني عولكاان مااع ذلاا  جنااد  ،يف عمااوم خطابات ااا لعامااة املكلفااني

ِِ إاِلذ بِننملذيت)ععاااله،  الحااو مااثاًل قولااه تعاااىل     ُْننَ  الِْمتننم
َ
ِِهَ   َوال ُُتننمدِلُوا أ

ْحَسنُ 
َ
ِْمَمنوِ   اْدُع إىِل)للك  وعنفيًا عو إثباتًا  ابظارره   اخلطاب  وا (1)(أ ِْ َسياِ  َ بَِِّ  بِم

ْْ بِنملذيت ُُ ْ ََوِ وَجمدِل ََس ِْ ْحَسننُ   َوالَْموِْعَظوِ ا
َ
واخلطااب عنضاًا للكا  وإن كاان      (2)(ِِهَ أ

 وك ل  الروانا  ال رنفة  )صلى اهلل عليه وآله(طرف اخلطاب شخصه الكرنم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .69سورة العنكبو    (1)

 .125ورة النح   س (2)



منع اإلمام )عليه السالم( الكثْيين من الكالم وأمره البعَض 

 بـه

 

َعْحَمَد ْبِن ُمَحمَّد  ْبِن ع يَسى َعْن ُناوعُنَل ْباِن َعْباد  الارَّْحَمِن َماْوَلى      عن  ومن ا 

)عليااه آِ  َنْقط اني  َعااْن َعب ااي َجْعَفاار  ُمَحمَّااد  ْبااِن النُّْعَماااِن َعااْن َعب ااي َعْبااد  اللَّااه  الصَّاااد ِق  

لَّ  ي َععْناُتْم َعَلْياه ، َوَبي ُناوا    َخاص ُموُرْم َوَبي ُنوا َلُ ُم اْلُ َد  ا))َقاَ   َقاَ  ل ي   السالم(

عناه، إضاا ة   عوععناع تار     (1) (( )علياه الساالم(  َلُ ْم َضاَلاَلَتُ ْم َوَباار ل وُرْم   اي َعل ايٍّ     

ومل نقااا   ((َخاص اااُموُرْم))ن اخلطااااب للجمياااع علاناااا ،  الرواناااة صااارحية يف 

ن الكا  واجاب   عمع وضاو    ((ْيه َوَبي ُنوا َلُ ُم اْلُ َد  الَّ  ي َععْنُتْم َعَل)))خاصم م( و

 عليه ذل  وجوبًا كفائيًا.

مل نا ك عمار املنااظرة واحلاوار      )عليه السالم(ن انمام عولكن مع ذل  جند 

ن احلكام خااص باالبعض وعجاام للابعض املنااظرة ومناع        أ  بلعامة ال يعة ب  صّر

ة ال ايعة  يف بعض الف ا  منع عام )عليه السالم(عنه عالبعض من املناظرة، ب  جند 

 من املناظرة إو من استثناه رو خاصة.

 ه ـالكثريين من الكالم وأمره البعَض ب )عليه السالم( منع اإلمام

 والروانا  يف ر ا احلق  كثلة 

عان الكاالم وعمار آخار      ععنه عن اى رجاالً   )عليه السالم(عنه روي عنه إومن ا  

الم وعمار  را ا   به،  قا  له بعض عصحابه  جعلع  داك، عن يع  العناًا عان الكا   

 انماام ميناع شخصاًا و ألعناه      ،(2)((ر ا عبصر باحلجج، وعر اق مناه  ))به؟  قا   

ن غله عبصر باحلجج! ر ا عوًو وألن غله عر ق يف ع (3)غل بصل باحلجج ب  جملرد

ن ك  إعنسان حيسن الظن بنفساه عاادًة ونار     عاوحتجاج    ا ثاعنيًا، ومن الواضمب 

عارف، ولكان ت خيصاه لايل سجاة با  ت اخيص ووة        عنه األبصار بااحلجج واأل  ع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .652ص 10ج  األعنوارسار  (1)

 .11ص  اوعتقادتصحيمب  (2)

 قاعدة األص  يف ع ع  التفضي ،  تدبر.حسب  (3)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

ن نتصاد  إو بعاد   ععنه بصال باحلجاة ملاا صامب لاه      عاألمر رو احلجة، ب  لو شّخص 

 الرجوع لووة األمر.

ورنااا عنتكااد ماارة عخاار   ان القاادر املسااّلم ماان ذلاا  مااا كااان للمناااظرة        

لعاماة(  اعنعكاسا  على الوضع ال يعي العام سي  عّد من )األمور( عو )ال تون ا

وامااا مااا كااان خاصااًا باملتناااظرنن  قااط  قااد نقااا  بعاادم  ااو  الروانااا  ملثلااهأل     

 لالعنصراف عو غله،  تأم .

  ِإنَّ )عليااه السااالم(ومن ااا  َعااْن َعْبااد  اْلااَأْعَلى َقاااَ   ق ْلااُع ل ااَأب ي َعْبااد  اللَّااه  

َعمَّاا م ْثل اَ  َماْن َنَقاُع ُثامَّ      ))َ َقااَ     !النَّاَ  َنع يُبوَن َعَليَّ ب اْلَكَلاِم، َوَععَناا ع َكلِّاُم النَّاا َ   

 .(1)((َنط ُل، َ َنَعْم، َوَعمَّا َمْن َنَقُع ُثمَّ َلا َنط ُل َ َلا

  َبَلَ ن اي َععنَّاَ    )علياه الساالم(  وروي َعِن الطَّيَّاِر َقاَ   ق ْلاُع ل اَأب ي َعْباد  اللَّاه      

ا َكَلااُم م ْثل اَ  َ َلاا ُنْكاَرُه َماْن ِإَذا َطااَر ُنْحس اُن َعْن        َعمَّ))َكِرْرَع ُمَناَظَرَة النَّاِ ؟ َ َقاَ   

 .(2)((َنَقَع، َوِإْن َوَقَع ُنْحس ُن َعْن َنط َل، َ َمْن َكاَن َرَكَ ا َلا عنْكَرُرُه

َخاص اُموُرْم َوَبي ُناوا   ))ن األمر بالدا  يف ابنة عام ويف تل  الرواناة  ع رغم 

)عليااه عْنااُتْم َعَلْيااه ، َوَبي ُنااوا َلُ ااْم َضااَلاَلَتُ ْم َوَبااار ل وُرْم   ااي َعل اايٍّ َلُ ااُم اْلُ ااَد  الَّاا  ي َع

عنه راو الا ي ن اّخص    إثم  ،نضع ضوابط )عليه السالم(ن انمام عإو  (( السالم(

 املصداق ومينع شخصًا وجيي  بخر.

ومن ا  عن عبي خالد الكابلي، قا   رعنع عبا جعفر صااحب الطااق وراو    

الروضااة قااد قطااع عراا  املدننااة عمراره، ورااو دائااب جييااب م ونسااألوعنه،      قاعااد يف

 نن اعنا عن الكالم. )عليه السالم( دعنو  منه  قلع  إن عبا عبد اهلل 

  قا   عمرك عن تقو  لي؟ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .319ص  رجا  الك ي (1)

 .361ص   رجا  الك ي (2)



  دالل بحكومة ))ََمَاِرَي اأْلُُموِر...(( ال بالقياساالست

 قلع  و واهلل، ولكن عمرعني عن و عكلم عحادًا، قاا    اذراب  أطعاه     

  يما عمرك.

 أخربته بقصة صااحب الطااق، وماا     م()عليه السال دخلع على عبي عبد اهلل 

 )علياه الساالم(  قلع له، وقوله لاي  اذراب وعطعاه  يماا عمارك،  تبسام عباو عباد اهلل         

وك نا عبا خالد إن صاحب الطاق نكلم النا   يطل ونانقض، وععناع إن قّصا   ))وقا   

 .(1)((لن تطل

 ال بالقياس ((َمَجاِرَي اْلُأُموِر...))االستدالل حبكومة 

عنه عنوع من القيا ، ب  إتدو  بتنظل السباب باملناظرة كي نقا  وليل اوس

َمَجاِرَي اْلأ ُموِر َواْلَأْحَكاِم َعَلى َعْند ي اْلُعَلَمااء  ب اللَّاه    ))اوستدو  سكومة عموما  

ُعوا   يَ اا  َوَعمَّاا اْلَحاَواد ُث اْلَواق َعاة  َ ااْرج     ))وغلرا وكاا  ((اْلِمْمَناء  َعَلى َحَلال ه  َوَحَرام ه 

 اا  ّصالناه يف كتااب     (2)((ِإَلى ُرَواة  َحاد نث َنا َ اِمعنَُّ ْم ُحجَّت اي َعَلاْيك ْم َوَععَناا ُحجَّاة  اللَّاه       

)شااور  الفق اااء والقيااادا  انسااالمية( وسااائر الروانااا  الدالااة علااى وجااوب      

عماار  وعّيو)األمااور( و)األحكااام(  ((اْلَحااَواد ُث اْلَواق َعااة ))الرجااوع إىل العلماااء يف 

عراام ماان سلساالة قضااانا من ااا سااباب رؤساااء الاادو  األخاار  عو رمااوم األدنااان      

األخر ، على مستو  عاملي،  ا عثار علاى ماّر التاارنخ التاوترا  واألمماا  با        

 بني الدو  واألمم والطوائف والفرق. قا  ال اعر  ا بالفع  عو وحقًاا واحلروب 

 ج راحاااا  الس اااناِن ااااا الت لاااامه  

 

 نلتاااااُم مااااا َجااااَرَ  اللساااااُن َوو 

 
 السباب شأن عام ومن املوضوعات العامة

عنه حتى يف ماوارد جاوام ساّب الطارف ابخار، ومن اا ساّبه مان         إ ىلاحلاصة: ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .115  صرجا  الك ي (1)

 .699ص 2ج  حتجاجاو (2)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

َتد )باب املقابلة باملث  لقولاه تعااىل     ْْ َتُدوا َعلَاْنهِ بِِمقْنِ  َمنم   َفَمِن ا ْْ ْْ فَم َعلَاُْك
َتد  ْْ ْْ   ا ر شاأعنًا عاماًا  الواجاب الرجاوع إىل العلمااء بااهلل       عنه إذا صاا م  (1)(َعلَاُْك

عناه و  م ن الفقيه و نأذن عبثاًا  إاألمناء على حالله وحرامه، واوستل ان من م، ثم 

ب  علياه دراساة كا اة الظاروف وال اروط ال اتياة واملوضاوعية وابثاار          جيوم ذل 

ة، ب  و يما عنار   احلالية واملستقبلية، وبعد م ورة دموعة معتّد ب ا من عر  اخلرب

و  )بعد م ورة سائر الفق اء كما  صالناه يف   ُُ  ْْ ُُ ُُ ْم
َ
ْْ   َوأ ُُ ََ الكاالم   وسايأتي  (بَيْن

 بمذن اهلل تعاىل. وحقًا عن ذل  وعن بعض شرائط ان تاء مبث  ذل 

 للبدع )عليه السالم(باب التزاحم وعدم زحزحة اإلمام 

عناه صاار   عرغام   ليه السالم()عن انمام عليًا عن  ا نوضمب ذل  عكثر  عكما 

ورغم تصرحيه بقيام الثالثة قبله ببدع  (2)جب را ية اليوم ع را  الدو حاكمًا على 

 عنه مل ن لرا عصاًل.عقطعية إو 

  ُثمَّ َعْقَباَ  ب َوْجِ اه  َوَحْوَلاُه عَناا ه     يف ر ه الروانة )عليه السالم( الحو قوله 

َقاْد َعم َلاع  اْلُوَلااة  َقْبل اي     ))  )علياه الساالم(   ت ه  َ َقاا َ م ْن َعْرِ  َبْيت اه  َوَخاصَّات ه  َوش ايعَ   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .196سورة البقرة   (1)

دولاة جب را ياة    23عن ا إوقي   دولة مخسونعن ا إانسالمية  قد قي    رناك اختالف يف عدد الدو (2)

ماارا  العربياة املتحادة عو الا      ن األو  عاّد الادو  الفدرالياة عنظال األ    عاليوم، ولع  وجه الفرق 

 .خمتلفةحتظى باستقال  ذاتي عو شب ه دوًو عدندة عو وحو اعنقساما  الدو  يف مراح  ممنية 

ن )التعرنف( رو الفيص       الدولة انسالمية ري الا  دناعنت اا انساالمية ر ياة؟ عو     إوقد نقا    

%( مسلمون؟ عو ال  ري عضو يف منظماة التعااون انساالمي؟ وقاد قيا       50ال  عكثرنت ا )عي  وق الا

 دو  بصفة مراقب. 6دولة إسالمية و 53ن منظمة التعاون انسالمي تضم إ

)عليااه لااى ضااوء كلااه جيااب دراسااة املساااحة الاا  امتااد  إلي ااا حكومااة انمااام عماال املااتمنني   وع 

كماا   ادولاة    29دولة ويف قارة ع رنقيا  21 يف قارة آسيا  ي الدو  انسالمية احلالية ما عو السالم(

 قي .



  باب التزاحم وعدم زحزحة اإلمام )عليه السالم( للبدع

ُمَتَعم اد نَن ل خ َلا  اه  عَناق ض انَي     )صالى اهلل علياه وآلاه(   َعْعَماًلا َخاَلف وا   يَ اا َرُساوَ  اللَّاه     

ا ِإَلاى َمَواض اع َ ا َوِإَلاى    ل َعْ د ه  ُمَ ي ِرنِن ل ُسنَّت ه  َوَلْو َحَمْلُع النَّاَ  َعَلى َتْرك َ اا َوَحوَّْلُتَ ا  

َلَتَفرََّق َعن ي ُجْند ي َحتَّاى َعْبَقاى    )صلى اهلل عليه وآله(َما َكاعنْع   ي َعْ د  َرُسوِ  اللَّه  

َوْحد ي َعْو َقل ي ه م ْن ش يَعت َي الَّ  نَن َعَر  وا َ ْضل ي َوَ ْرَض ِإَماَمت ي م ْن ك َتااب  اللَّاه  َعا َّ    

 .)صلى اهلل عليه وآله(ة  َرُسوِ  اللَّه  َوَج َّ َوُسنَّ

َ َرَدْدُتُه ِإَلاى اْلَمْوض اِع الَّا  ي     )عليه السالم(َع َرَعْنُتْم َلْو َعَمْرُ  ب َمَقاِم ِإْبَرار يَم ا 

 ،)صلى اهلل عليه وآله(َوَضَعُه   يه  َرُسوُ  اللَّه  

 ،سالم()علي ا الَوَرَدْدُ  َ َدكًا ِإَلى َوَرَثة  َ اط َمَة ا 

  ،(1)َكَما َكاَن )صلى اهلل عليه وآله(َوَرَدْدُ  َصاَع َرُسوِ  اللَّه  ا 

ل َأْقَوام  َلْم ُتْمَض  )صلى اهلل عليه وآله(َوَعْمَضْيُع َقَطائ َع َعْقَطَعَ ا َرُسوُ  اللَّه  ا 

  ،َلُ ْم َوَلْم ُتْنَفْ 

 ،ُتَ ا م َن اْلَمْسج د َوَرَدْم َوَرَدْدُ  َداَر َجْعَفر  ِإَلى َوَرَثت ه ا 

َوَرَدْدُ  َقَضاَنا م َن اْلَجْوِر ق ض َي ب َ ا َوعنَ ْعاُع عن َسااًء َتْحاَع ِرَجاا   ب َ ْياِر َحاقٍّ       ا 

 ،  ي اْلف ُروِج َواْلَأْحَكاِم َ َرَدْدُتُ نَّ ِإَلى َعْمَواج ِ نَّ َواْسَتْقَبْلُع ب ِ نَّ اْلُحْكَم

 ،َم م ْن َعْرِض َخْيَبَرَوَرَدْدُ  َما ق س ، ْ ل َبَوَسَبْيُع َذَراِريَّ َبن ي َتا 

)صالى اهلل علياه   َوَمَحْوُ  َدَواِونَن اْلَعَطاَنا َوَعْعَطْيُع َكَماا َكااَن َرُساوُ  اللَّاه      ا 

 َوَلْم َعْجَعْلَ ا ُدوَلًة َبْيَن اْلَأْغن َياء   (2)ُنْعط ي ب السَِّونَّة  وآله(

 ،َسوَّْنُع َبْيَن اْلَمَناك مِبَوَوَعْلَقْيُع اْلَمَساَحَة ا 

 ،للَُّه َع َّ َوَج َّ َوَ َرَضُهَوَععْنَفْ ُ  ُخُمَل الرَُّسوِ  َكَما َععْنَ َ  اا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

صااع،  ألن قسمًا من األحكام ال رعية رتبع على الصاع ال ارعي كالكفاارة إذ عحيلاع علاى ال     (1)

  تكبله عو تص له م ر  بال   عادة.

قّسام   اولعلاه كاان بعاد  ا ة وجيا ة        اله بعض األمر   ل  يف بدانة األمر، ثم ملا استتّبلعله كان ذ (2)

 بالسَّونَّة وباهلل العامل.



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

ِإَلااى َمااا َكاااَن َعَلْيااه    )صاالى اهلل عليااه وآلااه( َوَرَدْدُ  َمْسااج َد َرُسااوِ  اللَّااه   ااا 

 ،ا ُسدَّ م ْنُهاب  َوَ َتْحُع َمَوَسَدْدُ  َما   ت مَب   يه  م َن اْلَأْبَو

   ،َوَعَمْرُ  ب ِمْحَلاِ  اْلُمْتَعَتْيِن، َوَحَدْدُ  َعَلى النَّب ي  ، َوَحرَّْمُع اْلَمْسمَب َعَلى اْلُخفَّْيِنا 

   ،َوَعَمْرُ  ب التَّْكب ِل َعَلى اْلَجَنائ ِ  َخْمَل َتْكب َلاٍ ا 

   ،(1)ْحَمِن الرَّح يِمَوَعْلَ ْمُع النَّاَ  اْلَجْ َر ب ب ْسِم اللَّه  الرَّا 

  اي َمْساج د ه     )صالى اهلل علياه وآلاه(   َوَعْخَرْجُع َمْن ع ْدخ َ  َماَع َرُساوِ  اللَّاه     ا 

َعْخَرَجُه َوَعْدَخْلُع َماْن ع ْخاِرَج َبْعاَد     )صلى اهلل عليه وآله(َرُسوُ  اللَّه         م مَّْن َكاَن 

 )صالى اهلل علياه وآلاه(   َكااَن َرُساوُ  اللَّاه      م مَّانْ  )صالى اهلل علياه وآلاه(   َرُسوِ  اللَّه  

 .َعْدَخَلُه

َوَحَمْلاُع النَّااَ  َعَلاى ُحْكاِم اْلق اْرآِن َوَعَلاى الطََّلااِق َعَلاى السُّانَّة  َوَعَخاْ ُ            ا 

 ،ا  َ ا َوُحُدود َراالصََّدَقا   َعَلى َعْصَن

  ،يت َ ا َوَشَرائ ع َ ا َوَمَواض ع َ اَوَرَدْدُ  اْلُوُضوَء َواْلُ ْسَ  َوالصََّلاَة ِإَلى َمَواق ا 

َوَرَدْدُ  َساَباَنا َ ااِرَ  َوَساائ ِر اْلاأ َمِم     ، َوَرَدْدُ  َعْرَ  عنْجَراَن ِإَلاى َمَواض اع ِ مْ  ا 

 ،)صلى اهلل عليه وآله(ِإَلى ك َتاب  اللَّه  َوُسنَّة  عنب ي ه  

 .(2)((ِإذًا َلَتَفرَّق وا َعن ي،...ا 

مان     كان تا او  باني احملرماا  وباني البادع وباني ماا كاان        امل كوران عمع 

عن  لاو صار  حاكماًا مبساوط الياد وجاب عليا  إرجااع         ععو تر   ألععظم البدع

املبادرة إىل إل ااء تلا    عنضًا وكان علي   ! ا ب  نر  ذل  ك  شيعي بدن يًاا  دك؟ 

م واألرام  ن األمر مندرج يف بااب التا اح  مالبدع واحليلولة دوعن ا؟ ولكن مع ذل   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ال ر ب ا يف الصالة ال رنة.عي  (1)

 .93ا 59ص 1ج  الكايف (2)



  ثانيًا: التشخيص ألهل اخلربة والعقل واحلكمة

وامل م، )بني ت يل تل  امل كورا  وبني إحقاق دم  احلق واحليلولاة دون األكثار   

ن عمر السباب ليل منادرجًا يف بااب التا احم واألرام     عمن ا(  كيف نتورم متورم 

ن ن ّخص األرم وامل م النوعي وت احم مصااحل  عن ك  شخص مبقدوره إوامل م و

 !ى امتداد البسيطة؟عل )علي م السالم(عتباع عر  البيع 

 التشخيص ألهل اخلربة والعقل واحلكمة: ًثانيا

ن ت ااخيص املوضااوعا  يف ال ااتون العامااة ع مرجعيااة عراا  اخلااربة، مبعنااى

راجااع إىل مراجااع التقليااد عوًو وإىل ت ااخيص دموعااة معتااد ب ااا ماان عراا  اخلااربة 

ظاام بأرا  اخلاربة    ثاعنيًا، وتكون النتيجة ري احملصلة الناجتة عن استعاعنة الفق ااء الع 

واوختصاص يف ال أن العام سياسيًا كان عم اقتصاادنًا عم اجتماعياًا عم عساكرنًا عم    

 وتوضيحه  ؟غل ذل   كيف إذا كان نتثر على تل  ال ا  كل ا عو معظم ا

ن الفق اااء علااى مااّر التااارنخ اعتااربوا عراا  اخلااربة راام املرجااع يف ت ااخيص  إ

 )رمحااه اهلل( يااة باادًء ماان ال اايخ الطوسااياملوضااوعا ، وماان ذلاا  النماااذج التال

  واعنت اًء إىل الفق اء املعاصرنن

 مرجعية أهل اخلربة يف كلمات الفقهاء

تناامع   (1)يف اوقتصااد  )ومتاى وقاع  ي اا     )رمحاه اهلل(  قا  ال يخ الطوساي 

 .(2)ىل عر  اخلربة واحلكم مبا نقولوعنه(إمن عرل ا  فرضه الرجوع 

و نعر ه إو اخلواص  معناه نرجاع  ياه إىل     وقا  يف املبسوط  )مرض م ك 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 لرئاسة.ا (1)

 .192ص 1ج  ىل طرنق الرشادااادي إاوقتصاد  (2)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 .(1)عر  اخلربة من الطب(

را  اخلاربة   عن نرجاع إىل  عسانان غاله   عحكم  يمن قلع  )رمحه اهلل(عنه عكما 

 عن ا تعود عو و وغل ذل ، وعلى ضوء ذل  نقرر القصاص وعدمه.عيف 

 عر ة.ن مرجع تعدن  ال اردنن رو إىل عر  اخلربة والبصلة واملعكما ذرب إىل 

، ونرجاع  ومعيبااً  وقا  يف املختصر الناا ع  ))الثامناة( ُنقاّوم املبياع صاحيحاً     

امل    على البائع بنسبة ذل  من الثمن. ولو اختلف عر  اخلربة رجع إىل القيماة  

 .(2)الوسطى(

ن املرجااع راام عراا  اخلااربة يف اعناادرا  القاارب   إويف ال اارائع  مااا ملخصااه   

 .حينلٍ  عنب ه يجوم 

الوارر  )معلومية الرجوع إىل عر  اخلربة يف كا  ماا اام خاربة      ب  قا  يف

 .(3) يه(

 .(6)عر  اخلربة واوستنباط( ا عي األعلما وقا  يف العروة  )واملرجع يف تعيينه 

عصالمب وععنفاع    (5)وقا  يف العروة عنضًا  )عنعم الالمم معلومياة كاون التبادن    

 .(9)إذعنه من طرف البطون(سسب ععنظار عر  اخلربة وتصدنق احلاكم ال رعي و

)ععنظااار عراا  اخلااربة( يف عن ااا صاارحية يف اعتبااار إبااارة رامااة جاادًا إذ وراا ه الع

مورد مسّلمية ثبو  الوونة شرعًا للفقيه واملورد رو  الوقف الُ ّري لكاون الفقياه   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .65ص 6ج  وط يف  قه انماميةاملبس (1)

 .129ص 1ج  صر النا ع يف  قه انماميةاملخت (2)

 .605ص 11ج  ر الكالمجوار (3)

 .22ص 1ج  ة الوثقىالعرو (6)

 دن  الوقف.عي تب (5)

 .392ص 9  جة الوثقىالعرو (9)



  مرجعية أهل اخلربة يف كلامت الفقهاء

وليااًا للبطااون الالحقااة قائمااًا مقام ااا، ومااع ذلاا  عليااه الرجااوع إىل عراا  اخلااربة     

 تبدن  عصلمب وععنفع.وتصدنق م بان ال

)ثالث ااا  انرتكااام الثابااع ببناااء     )عليااه السااالم(  وقااا  يف  قااه الصااادق 

ىل املعااد واملعااش علاى رجاوع     إمار راجاع   عالعقالء، حيا  جار  بنااؤرم يف كا      

ر  اخلربة وانطالع، ومل نردع ال ارع األقد  عىل العامل من ج ة كوعنه إالار  

 .(1)عن ذل (

  )ول ا جر  السلة بني عر  الرجاا  علاى   محه اهلل()ر وقا  السيد الوالد

ص رف الر  والتعدن ، ونتخا  بقاوام  ي ماا، كماا جار  السالة باني العقاالء         

علااى قبااو  قااو  عراا  اخلااربة مطلقااًا ماان دون ذكاار الساابب، كأراا  العلااوم ماان      

 الل ونني والصر يني والنحونني والبالغيني وغلرم.

ًا،  قااد تقاادم وج ااه يف اعتبااار عن نكااون  عمااا اعتبااار عن نكااون القائاا  خاابل 

 .(2)ضابطًا(

وقااا   )مسااألة  إذا تعااارض الاار  والتعاادن ،  اامن كااان عحاادرما عتقاان   

وعدق عخ  به، وو نعتنى بقو  ابخر، ألعنه بناء العقالء يف تعاارض عرا  اخلاربة،    

ولاا ا عناارارم نعملاااون بقااو  عدق األطبااااء يف مااا تعاااارض يف عن املاارض سااا  عو      

 .(3)ىل غلرم من عر  اخلربة(سرطان، إ

ن املوضوعا  ال  تقع يف دائرة ال تون العاماة راي عحاوج    عومن الواضمب 

عن اا عرام مباا و    ععن ا عكثر تعقيدًا وعمقًا وغاورًا وعبعاادًا كماا    مإىل ععنظار عر  اخلربة  

نقا ، من املوضوعا  اخلاصاة ك ا ا املارض عو را ا املعياب عو ذلا  ال اارد عو        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .159ص 19ج )عليه السالم(   قه الصادق (1)

 .99ص 111ج  الفقه/ حو  السنة املط رةسوعة مو (2)

 .91ص 111ج  الفقه/ حو  السنة املط رةموسوعة  (3)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 دنله.ر ا الوقف وتب

عنه إذا كان الاالمم الرجاوع إىل عرا  اخلاربة يف املوضاوع ال خصاي       إواحلاص   

عنه نانعكل بالسالب عو انجيااب علاى شاخص واحاد عو علاى عشاخاص         عاخلاص مع 

متعددنن  قط،  ما بال  باملوضاوعا  العاماة )كالساباب العلاا العاام علاى رؤو        

  وشبه ذلا ( والا  تانعكل    األش اد للحكوما  عو لرموم األدنان وامل ارب األخر

 !على الطائفة عو على امل رب؟ ا عو ببعض انجياب حسب الرعي ابخرا بالسلب 

 وقد سبق 

 )متى حيكم الفقهاء جبواز السباب؟

 والواجب على الفقيه يف مقام اوستنباط عمران 

استفراغ الوسع يف استنباط احلكم ال رعي ووجوه المع بني طوائاف    ًأىلال

 عن ا حسب التحقيق عكثر من طائفتني.م  الروانا أل

عناه را    عتنقيمب املوضاوع و  (1)إذا تصد  لبيان احلكم ثم الواجب عليه  ًثانيةاا

ر ا رو املطلوب يف ر ا ال مان ور ا املكان ويف ر ه البيلة؟ ور  رو مطلاوب مان   

ر ا ال خص وبالنسبة إىل ر ه ال اة عو الفلاة عو الدولاة عو ال اخص؟ عو عكساه      

وب؟ إذ علااى الفقيااه دراسااة كا ااة مقتضاايا  باااب التاا احم يف املوضااوع  رااو املطلاا

وكا ة تأثلا  سباب ابخرنن من عشخاص وحكوما  على الدنن وعرلاه وعتبااع   

يف شاتى الابالد حقوقياًا، عمنياًا، سياسايًا، اقتصاادنًا        )علاي م الساالم(   عر  البياع 

عة معتنى ب اا مان عرا     واجتماعيًا، وو ميكن ذل  للفقيه عادة إو باست ارة دمو

اخلااربة بأوضاااع الاابالد وعوضاااع املساالمني والنااا  يف كاا  مكااان، وذلاا  نعااا     

وجوب است ارة خرباء بعلم اوجتماع وبعلم النفل اوجتمااعي وبعلام السياساة    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 بنحو القضية اخلارجية. (1)



  من اخلطأ إصدار حكم هبدر دم كاتب أو مفكر

 )وشبه ذل  كي نكون تنقيحه للموضوع وللحادثة الواقعة مربًء لل مة إن شاء اهلل(

1). 

وعنعاا  ا بعلم عنفل األمام وخارباء علام اوجتمااع      ن اخلرباء عومن الواضمب 

وعر  احل  والعقاد عو  قا     ا   باخلرباء التطبيقيني من م و املنظرنن مبع   عن النا 

عر  العق  واحلكمة وعر  العلم والبصلة باجملتمعاا  وبسياساة الادو  وغلراا،     

طالعا  رم القادرون بعد البح  املستفيض وبعد القياام بامجراء اساتبياعنا  واسات    

ت ااخيص عنطاااق عضاارار سااباب رمااوم ابخاارنن ويوجاتااه علااى     ، علااى وغلرااا

ن مان ج الساباب   عاجملتمعا  انسالمية ومد  منا ع اا واملوامعناة بين ماا  امذا رعنناا      

ن معد  إىل ردانة ع رة آوف شخص  رضًا، عرب سياسة الصدمة عو شبه ذل ،  

عو  ساّبب ابتعااد ع ارة آوف    ن مان ج الساباب  عالالمم دراسة األضرار عنضًا ورا   

)علاي م  الادنن عو عان مان ج عرا  البياع      عو مليون عو عقا  عو عكثار عان     مائة علف

عنه ولد جدارًا  يكًا من احلاج  النفساي عماام الكاثلنن  ان كاان      ع؟ ور  السالم(

ِْمَموِ َوالَْموْ   اْدُع إىِل)ن ن تدي لو اعنت جنا مع م عسلوب عميكن  ِْ ِعَظوِ َسياِ  َ بَِِّ  بِم
ْْ بِملذيت ُُ ْ ََوِ وَجمدِل ََس ِْ ْحَسنُ   ا

َ
 ؟(2)(ِِهَ أ

وعنضًا و بد من دراسة ردود ع عا  حكومات م على دم  وضع ال ايعة يف  

 بالدرم وعلى عالقت م مع ال يعة يف الدو  األخر  وغل ذل .

 من اخلطأ إصدار حكم بهدر دم كاتب أو مفكر

عنااه ماان اخلطااأ   عوالعلماااء وجاادوا  ن الكااثل ماان عراا  اخلااربة   موماان رنااا  اا  

عو  اوس اتيجي إصدار  تاو  ب در دم  الن عو  الن ألعنه كتب كتابًا ضد انسالم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .منقو  من كتاب )وك  نعم  على شاكلته(والكالم  ،69سبق الكالم يف الصفحة  (1)

 .125سورة النح    (2)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

عناه كاعناع لاه    عكاان م ماورًا وماع     عحادرم ن ع.. ون ا د لا ل     ألعنه قا  ك ا وكا ا 

ن ع، إو (1)ن مبيعات ا كاعنع حمدودة جدًاعروانا  وقصص سابقة ضد انسالم إو 

ن الباطا  مياو    عدمه قف   مببيعا  كتبه إىل املالنني، ومن الواضامب   الفتو  ب در

 ن الفتو  ب در دمه سببع عمبو  ذكره و

 عوًو  اعنت ار كتبه ب ك  رريب م ر . 

 ثاعنيًا  اكتسابه تعاطفًا عامليًا غرنبًا.

عن م غوغااء  وضاونون   أثالثًا  كما سّببع ت ونه  عة انسالم واملسلمني ب

  ا ترارم نقارعون الكلمة احلرة ب در الدماء!.و منطق ام ول

عنه كان من األ ض  عقاًل ومنطقاًا كتاباة ردود علمياة منطقياة     عور ا كله مع 

 بد  اعنت اج من ج الصدمة والعنف! ،عو روائية قونة ردًا على كتابه

ن كتاباااه  اقاااد للقيماااة العلمياااة ياماااًا وراااو ملااايء باألكاذناااب   عوال رناااب 

عاض ماا  ياه مقتابل مان كتاب عرا  العاماة  أمثاا  صاحيمب           ن بعواجملعوو  على 

)صالى   البخاري ععطاه ال رنعة )الباطلة قطعًا( للات جم علاى رساو  انعنسااعنية اخلالاد     

لكاان الفتااو  ب اادر دمااه صااّورته بصااورة املفكاار الكاتااب األدنااب  ،اهلل عليااه وآلااه(

 ! للدماء صورتنا بصورة ال الظ ال داد القساة السفاكنيكما  صاحب الفكر احلّر

ن جيماع امللاا  مان    عن نصادر الفتاو    عمان نرناد   علاى  ولقد كان املفاروض  

اخلرباء من عرجاء العامل انسالمي من عر  احل  والعقد ومن عرا  السياساة ومان    

علماء النفل واوجتمااع ومان العلمااء مان شاتى احلاوما  الدننياة، ليقي ماوا آثاار          

 ا  با عم الطارف ابخار    ،عو إجيابااً ا مث  را ه الفتاو  علاى مساتو  العاامل، سالبًا        

على وضع ال يعة والعامل وعلى  عة انساالم واملسالمني، ثام بعاد اوست اارة      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  را  األلوف  قط.باأللوف عو بع (1)



  نيثالثًا: والقرار العميل مرََتن بأكثرية املؤمن

 .(1)بنوع الرّد األمث  ن نتخ  القرارعاملكثفة وإجراء الدراسا  العلمية كان جيب 

العجيبة عنتعام  مع خمتلف قضاانا ال اتون العاماة     الطرنقةعننا ب  ه عواملأساة 

حكوماا   ا رر اوجتماعية الكارب  وعنتخا  القارار تاارة يف ساباب ابخارنن        والظوا

وعخار  يف شان حارب عو إجاراء معارادة عو غال        ،وتارة يف ردر دمائ م ا  ورمومًا

.. وإذا بقيع حالنا ك ل   سنبقى و  مب اهلل متخلفني تعجاب مان بادائيتنا     ذل 

 .!وختلفنا األمم

 رية املممننيكثمرَتهن بأ والقرار العملي: ًثالثا

، يف اختياار  ا   وعرا  اخلاربة   (2)الفق اء العظاام ا  ن املرجع بعد ذنن  األمرننإ

شور  النا  ال نن صادق علاي م ضامل )عماررم( يف      املوقف العملي وتعيينه رو

و  )قوله تعاىل   ُُ  ْْ ُُ ُُ ْم
َ
ْْ   َوأ ُُ ََ ْ وقد  ّصلنا الكالم عن ذلا  بمسا اب يف    (6()3)(بَي

 . راجع ،ء والقيادا  انسالمية(كتاب )شور  الفق ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

عن م نعتمادون علاى عراا  اخلاربة والعلاام    مو الفااارق باني الادو  املتطااورة ودولناا،  اا   وإن ذلا  اا   (1)

والكفاءة يف ك  شيء بدًء من صناعة انبرة حتى صناعة سفن الفضااء الا  جتاوب عحنااء اجملاّرة،      

وبدًء من رندسة البيو  حتاى رندساة املادن، وبادًء مان دراساة عسااليب التعلايم ومنارجاه حتاى           

ج علم اوجتماع وعلم النفل التطبيقيني وعلم األعصاب وسائر العلوم علاى  تطبيق خمتلف منار

 شتى الظوارر اوجتماعية.

ن األساا  عصابمب راو اوعتمااد علاى      عن ك  شايء ارجتاالي، و  عما املأساة الكرب  يف دولنا   ي ع 

القرارا  ال خصية وعلى الاووءا  دون الكفااءا ،  الحاو رؤسااء بالدعناا والاومراء ووحاو        

سااتولني ووحااو قاارارات م يف شااتى احلقااو  يف ال راعااة والصااناعة والتجااارة والتعلاايم العااالي   امل

 وغلرا وقارعن ا بدو  العامل املتحضر لتعرف سّر ختلفنا و  لنا وسر تقدم م.

 ب  شور  الفق اء وشور  القيادا  انسالمية. (2)

 .31سورة ال ور    (3)

 انسالمية،  يما كان القرار نتموج عليه ونتثر على عحواام.ورم عامة املتمنني يف شتى البالد  (6)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 ماا عو )األقاد (  ن احلكم ال رعي نتخا  مان ال اارع   إ ىلإمجالةها اسةطور اا

نرجاع  ي اا إىل العلمااء وعرا      عناه  م  (1)ال اتون العاماة  العاام عي  املوضوع املستنبط 

األصالمب  املوقاف  بتحدناد  ن العلمااء نقوماون   عاخلربة وعر  ال ور  باوش اك عي 

عنه ععي  وميارسوعنه عمليًا بعد اعنعقاد رعي عكثرنة األمة على ذل  بعد م ورة اخلرباء

و جيوم ام جرب األماة علاى رعي ، با  وو جياوم اام التصارف يف شاتون الناا          

عن اا معلقاة علاى    عتعليقياة عي   اعلى  رض القو  ب اا    ابدون رضارم ألن وونت م  

ه ومل جيا  لااه  ن مل نرضاوا ساقط تكليااف الفقيا   مرضاا الناا  بمعماااا يف حق اام  ا    

عو ، (2)حينلٍ  التصرف يف شاأعن م دون رضاارم وو جاربرم علاى عمار و نرضاوعنه      

ن احلرب من ال تون العاماة الا  تانعكل بظالااا علاى كا اة األماة؟ وعو        عتر  

ْْ ال تُقمتِلُوَن يف)ن وجوب ا نتخ  من ال ارع ومن مث  قوله تعاىل  عتر     َومم لَُك
ِ َوالُْمسْ  ن كيفية احلرب ومماعن ا ومكاعن اا وساائر   مومع ذل    (3)(َتْضَعفنيَ َسياِ  اّللذ

وو  بال اور   ن نتخا  القارار  عمب اورة عرا  اخلاربة و    ن تكاون عخصوصيات ا جياب  

و  )لصرنمب قوله تعاىل   نصمب جرب النا  علي األ ُُ  ْْ ُُ ُُ ْم
َ
ْْ   َوأ ُُ ََ ْ ل ال ذلا    و (بَي

  ا  ّصلناه يف الكتاب.

عناه إذا جاام عو   ع؟ عي ..  ماا بالا  ساا  السابّ      وإذا كان حا  احلارب ذلا  

مثاًل عو مطلق عر  الرنب والبدع ب روط ا الكاثلة،   (6)وجب سّب بعض األعداء
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ن املساتنبطة  مو املوضوعا  الص ر ة، وو املستنبطة ال رعية، عو الل ونة، عو العر ية اخلاصاة،  ا   (1)

ال رعية تتخ  من العلماء والل ونة تتخا  مان عرا  اخلاربة يف الل اة والعر ياة مان العارف، كماا          

  راجع. ،التعاون على الرب والتقو ( صلناه يف كتاب ) قه 

  راجع. ،()رمحه اهلل( جتد تفصي  ذل  يف كتاب )حدود وونة الفقيه يف  كر انمام ال لامي (2)

 .15ورة النساء  س (3)

 داعش.ك (6)



  ثالثًا: والقرار العميل مرََتن بأكثرية املؤمنني

ن َنسااب؟ ومتااى نسااب؟ وكيااف نسااب؟ وإىل عي حااد نسااب؟ ن )ت ااخيص( َماام اا

واما القرار العملاي   ،وعلى عي مستو ؟ نعود للمراجع العظام واخلرباء واحلكماء

 ألكثرنة عر  ال ور .  يه  يعود 

 مثاًل  قد نادرج املراجاع واخلارباء واحلكمااء األمار يف دائارة التفااوض ماع         

الطاارف ابخاار وقااد نوكلااون األماار إىل لنااة ماان احلكماااء واخلاارباء والسياساايني      

احملنكني واملفكرنن لصاياغة األسالوب األمثا  للتعااطي ماع عرا  الرناب والبادع،         

، ثم و نكون القرار العملاي،  يماا كاان نانعكل     على ضوء رعي املراجع واخلرباء

 ،ا  و يف اجملااو  الفردناة وامل لقاة كماا سابق     ا بالسلب وانجياب على األماة واجملتماع    

 .على ذل  عكثرنة األمة اجتماع آراءإو بعد 

عن اا  عتعليقياة و تنجي ناة و   اعلاى  رضا ا     ان ووناة الفق ااء    عوقد جر  تفصاي   

)رمحاه   كتاب )حدود وونة الفقيه يف  كر انمام ال لامي م روطة برضا النا ، يف

  للاجع. (اهلل(

ن )الوونة( على النا  يف ال تون العامة حكم وضعي، إوحمص  القو   

وو دلي  على ثبوت ا الفعلي املنجا  ماع كراراة الناا  عو حتاى ماع عادم رضاارم         

وو تااالمم بااني  يااة،التكليفعن ااا تتطاارق لألحكااام ممااا الفتااو   عوإن مل نكررااوا، و

ن وظيفااة الفقيااه اسااتنباط األحكااام واحلكاام باحلرمااة عو الااوام عو      ماألماارنن،  اا 

على العم  بفتاواه وو ووناة   ا  بعد ذل  ا  ن جيرب النا عالوجوب مثاًل، وليل له 

العم  بفتااو  عي دت اد جاامع لل ارائط،      النا    م خمّيرون يفما عله علي م، و

خالفوا احلجاة ال ارعية  امن كاان الارعي اوجت اادي مصايبًا        لكن م لو خالفوا  قد 

 قد عصوا وإو  قد جتّروا، ولكن على عنة حا  و جياربون علاى اولتا ام سكام،     

 .ما العقاب والثواب  أمررما موكو  إىل ابخرةعو



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

عنعم ذل  كله يف ال تون العامة كاحلرب والسلم واملعارادا  الدولياة وكا  ماا     

ماا ال اتون الفردناة ك ارب     ععامة النا  عو شرائمب واسعة من م، ننعكل بآثاره على 

ن الواجاب اولتا ام باالنواري واألوامار، ومان خاالف  الواجاب عن ياه         ماخلمر وشب ه  

 عن املنكر، حسب درجاته، على اخلالف يف درجاته يف ممن ال يبة.

برأي األكثرية يف معركة  )صلى اهلل عليه وآله(عمل الرسول 

 أحد

)صاالى اهلل الااني األعظاام  عرجااععنااه إذا إن عنقااو  عراا ه العجالااة ونكفااي يف 

حتاى ماع قطاع    ا على عظمته و و مقامه وكون عقلاه عكما  العقاو       عليه وآله(

القرار العملي يف عمار مصالي جادًا كمعركاة عحاد وكيفيت اا        ا  النظر عن مقام عنبوته

ن ام،  ماا بالا     ن رعنه املبارك كاان علاى خاالف رع   ع، رغم (1)إىل عكثرنة املسلمني

بالفق اء؟ وما بال  مبوضاوع عقا  خطاورة مان احلارب مثا  الساباب؟ وذلا  ألن         

عدعنااى خطااأ يف احلااروب قااد ننت ااي إىل تعاارنض املساالمني للخطاار باا  وقتاا  الكااثل  

 من م. 

سساب   ان مث  ذل  اخلطأ الناتج عن رعي األكثرنة يف معركة ع حد كااد   إب  

سساب   اا  عنفساه وكااد الكفاار    اهلل علياه وآلاه(   )صالى ن نتدي سياة الني ع االظارر  

 (2)ا  لاو اعنتصار امل اركون يف املعركاة    ا ن نقضوا على انساالم مان عساساه     ع االظارر  

ن الصااحيمب رااو مقاتلااة ععنااه كااان ناار  عرغاام  )صاالى اهلل عليااه وآلااه(ولكاان الااني 

 امون  عي املسل اورم   (3)ا  علفني وكان املسلمون سبعمائة وكان امل ركونا امل ركني  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 إىل الكثل من م على األق  وذل  حسبما نستنبط من كتب التارنخ والروانا . عو (1)

 كاان نعلام باعنتصاار املسالمني يف كلتاا      )صالى اهلل علياه وآلاه(   ن الاني  عرر وعنقو  )كاد( ألن الظاا  (2)

 كاعنع عكثر، واهلل ععلم. ا وري اخلروج خارج املدننةا حدارما إن اخلسائر يف عالصورتني، إو 

ف شاخص ثاام اعنسااحب عباد اهلل باان عباي مااع املناا قني ماان م وكااان     كاان املساالمون يف البداناة علاا   (3)
 



  عمل الرسول )صىل اهلل عليه وآله( برأي األكثرية يف معركة أحد

وراام داخاا   املدننااة، عي كااان ناار  اسااتدراج الكفااار إىل املدننااة ومااواج ت م       ب

، مع تسليمب األطفاا  والنسااء باحلجاارة للماوا ب اا امل اركني مان ععاالي         (1)املدننة

كان نر  خطاأ رعي ال اباب وال ايوخ     )صلى اهلل عليه وآله(عنه عالسطو ، ورغم 

عناه  ع ة قرنش يف مكاان مك اوف، إو   املتحمسني للخروج إىل خارج املدننة ومواج

، رغم ما جنم عن ذلا  مان اخلساائر    (2)عمضى رعي األكثرنة )صلى اهلل عليه وآله(

الكبلة جدًا يف صفوف املسلمني م ن قتلى بالع را  ومن جرحى كثلنن جادًا با    

إذ شاّج   )صالى اهلل علياه وآلاه(   ومن إصابا  مباشرة تعّرض اا الرسو  األعظام  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .)صلى اهلل عليه وآله(ائة مع الرسو  ثالمثائة  بقي سبعم

 بقتاام من  وق األساطمب وعارب حارب      ورمبا إذا دخلورا ،بالقتا  من  وق األسوار و وق األسطمب (1)

ونرماى  الساك   ن نقات  الرجا  على ع اواه  ع)  )رمحه اهلل( ظارر روانة الطربسيذل  ال وارع ولع  

 م  لما صار على الطرنق قاالوا عنرجاع قاا  ماا كاان لاني       الضعفاء من  وق البيو   أبوا إو اخلروج إلي

عن نرجع عن م وكاعنوا علف رج   لما كاعنوا يف بعاض الطرناق اخنا   عان م عباد اهلل بان        إذا قصد قومًا

عبي بثل  النا  وقالوا واهلل ما عندري على ما عنقت  ععنفسنا والقوم قوماه ورماع بناو حارثاة وبناو سالمة       

ْن تَْفَشال)وع  ورو قولاه   بالرجوع ثم عصم م اهلل ج 
َ
ْْ أ ْت طمئَِفتمِن مَُِْك مذ َُ رساو        وعصابمب   (إِذْ 

وعلاى راناة    )علياه الساالم(   مت ياأ للقتاا  وجعا  علاى راناة امل ااجرنن عليااً        )صلى اهلل عليه وآله(اهلل 

اهلل علياه  )صالى  يف رانة األعنصار ثام مار    )صلى اهلل عليه وآله(األعنصار سعد بن عبادة وقعد رسو  اهلل 

وعلاي م عباد اهلل بان جابل  اوعظ م وذكاررم وقاا  اتقاوا اهلل          على الرماة وكاعنوا مخسني رجاًل وآله(

واصربوا وإن رعنتموعنا خيطفنا الطل  ال تربحوا مكاعنكم حتى عرس  إليكم. وعقام م عناد رع  ال اعب   

عباد اهلل بان جابل     قاا  عصاحاب    ،وكاعنع اا مية على امل اركني وحسا م املسالمون بالسايوف حساا     

 !)صالى اهلل علياه وآلاه(   ع عنسايتم قاو  رساو  اهلل      ال نيمة ظ ر عصحابكم  ما تنتظرون  قا  عباد اهلل 

  كاوا عماره وعصاوه بعاد ماا رعوا ماا        .عما ععنا  ال عبر  موقفي ال ي ع اد إلاي  ياه رساو  اهلل ماا ع اد      

)كناا عنقاتا       ا ظارر روانة الواقدي( وك12ا   11حيبون وعقبلوا على ال نائم ...( )إعالم الور   ص

يف الارلية يف ر ه املدننة وجنع  النساء وال راري يف ر ه الصياصي وجنعا  مع ام احلجاارة ناا رساو       

اهلل إن مدننتنا ع راء ما  ضع علينا قط وما خرجنا إىل عادو من اا قاط إو عصااب مناا وماا دخا  عليناا         

 .(126ص 20قط إو عصبنارم( )سار األعنوار  ج

 .عو الكثل (2)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 وغل ذل . (1)كسر  رباعيتهعنه موقي  ب كوج ه املبار

  كيف خيالف علمه؟  )صلى اهلل عليه وآله(و نقا   إذا علم الني 

إذ نقااا   األعنبياااء والرساا  مكلفااون بااالظوارر، و بالعماا  بعلاام ال يااب،   

 ب اْلَبي َنااااا   َبْيااااَنك ْم َعْقض ااااي ِإعنََّمااااا))  )صاااالى اهلل عليااااه وآلااااه(  ولاااا ل  قااااا   

 .(2)((...َواْلَأْنَماِن

، ا  عو الكاثلنن اا   ن بعاض كباار السان كااعنوا مان صاف األكثرناة       عوال رناب  

ولعا   ، )صالى اهلل علياه وآلاه(   خال ًا لألكثر حكمة  ن كان رعن م مع رعي الني 

مل نكاان تقاادنر معااادو     عو موقااف الكااثل ماان م   الساابب األسااا  يف مااوقف م  

حلما  ال ائد واأَلعَنَفاة مان   اكان اخلسارة والربمب ودرجات ما يف املعركة عنفس ا، ب  

 ن ندخ  علي م امل ركون يف عقر داررم  يقاتلوعن م  ي ا!عن نت موا بالنب وع

وقد عنقلنا يف كتاب )شور  الفق اء والقيادا  انسالمية( احلادثة وكاان  اا   

 جاء  يه 

 )الروانة السادسة  عمله برعي األكثرنة يف اخلروج من املدننة

بارعي األكثرناة رغام خمالفت ااا    ظااررًا  وعملااه   علياه وآلاه(  )صالى اهلل است اارته  

نوملااٍ   )صاالى اهلل عليااه وآلااه(لرعنااه يف القضااية التاليااة  )وكااان عصااحاب رسااو  اهلل  

بعاد عن است اار    )صالى اهلل علياه وآلاه(   سبعمائة وامل ركني علفني، وخرج رساو  اهلل  

ا  علااى ع ااواه السااك  عن نقاتاا  الرجاا )صاالى اهلل عليااه وآلااه(عصااحابه، وكااان رعنااه 

اخلاروج إلاي م،  لماا صاار علاى الطرناق        لضعفاء من  وق البيو ،  اأبوا إو ونرمي ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 واعنكر ذل  بعض احملققني  الحو. (1)

 .616ص 1الكايف  ج (2)



  له( برأي األكثرية يف معركة أحدعمل الرسول )صىل اهلل عليه وآ

عباوا  )وظاارر   (2).((1)قالوا  عنرجع،  قا   ما كان لني إذا قصد قومًا عن نرجع عن م(

 ن األكثرنة شبه املطبقة ري ال  عبع.ع (إو اخلروج إلي م

ماا الت مناا باه يف كتااب )حجياة مراساي         ومث  ر ه الروانة حجاةأل و جملارد  

اوعتمااد علي اا با  وعتضاادرا      )رمحاه اهلل(  الثقا  املعتمدة( إذ ظاارر الطربساي  

 .(6) تأم  ،(3)عنضًا بروانا  عخر  من طرق عخر  عنضًا

)صالى اهلل  عن ام عجاربوا الاني    عليل معنى )عباوا إو اخلاروج إلاي م(      عقو 

لاو   )صلى اهلل علياه وآلاه(  عنه عب  كان من املسّلم  عنه اضطر للخروجععو  عليه وآله(

عن اام كاااعنوا ساايطيعوعنه حسااب تتبااع خمتلااف   عمل نتنااام  ااام باا  عصاار علااى رعنااه   

 صفحا  التارنخ وألعنه كان القائد العسكري العام بال منامع. 

جع( ملا صااروا علاى الطرناق    و نقا    لماذا خالف م بعد ذل  إذ قالوا )عنر

 !وعندموا

كاان حكماًا إاياًا  )ماا كاان       عناه أب )صلى اهلل علياه وآلاه(  عّلله  قدإذ نقا   

ن نرجع عن م( )وما كان لا...( ظارر يف احلرماة الت ارنعية عو   علني إذا قصد قومًا 

ن الرجااوع لل ااور  واألكثرنااة و ع، وماان الواضاامب (5)يف كوعنااه مب وضااًا هلل تعاااىل

 نكون  يما ورد  يه حكم وعنص من السماء.

  عشاالوا )عليااه السااالم( ة التاليااة  )وقااا  الواقاادي  ) قااا    ووحااو الرواناا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .10ا 19ص  ر إعالم الو (1)

 .193ص  ور  الفق اء والقيادا  انسالميةش (2)

 الواقدي ابتية.كروانة  (3)

 ن وجه،  تدبر.ألكثر م (6)

ِ ) كتاب  صلنا يف (5) َََع َمسمِجَد اّللذ ْن َم ُْ ِممذ ْظلَ
َ
 معاعني )ما كان لا...(  راجع. (َوَمْن أ



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

علااّي، ورع  عن و خياارج ماان املدننااة ااا ه الرؤنااا،  قااام عبااد اهلل باان عبااي  قااا   نااا   

كناا عنقاتا  يف الارلياة يف را ه املدنناة وجنعا  النسااء والا راري يف را ه          رسو  اهلل 

ا ع راء، ما  ّضع عليناا  الصياصي وجنع  مع م احلجارة، نا رسو  اهلل إن مدننتن

قااط، ومااا خرجنااا إىل عاادو من ااا قااط إّو عصاااب من ااا، ومااا دخاا  علينااا قااط إّو   

مع رعنه، وكاان ذلا  رعي    )صلى اهلل عليه وآله(عصبنارم،  كان رعي رسو  اهلل 

األكابر من امل اجرنن واألعنصار،  قام  تيان عحداث مل ن ا دوا بادرًا وطلباوا مان     

اخلاروج إىل عادورم ورغباوا يف ال ا ادة، وقاا        عليه وآله()صلى اهلل رسو  اهلل 

رجا  من عر  التيه وعر  السن من م مح ة وسعد بن عباادة والنعماان بان مالا      

يف غلرم من األو  واخل رج  إعنا خن ى نا رسو  اهلل عن نظان عادوعنا ععناا كررناا     

 ة  اخلروج إلاي م جبناًا عان لقاائ م،  يكاون را ا جارعة مان م عليناا،  قاا  محا           

وال ي ععن   عليه الكتاب و عطعم اليوم طعامًا حتى عجالدرم بسايفي خارجاًا مان    

املدننة، وكان نقو   كان مح ة نوم المعة صائمًا ونوم السابع صاائمًا  القاارم    

ورو صائم، وقام خيثمة عبو سعد بن خيثمة  قا   نا رسو  اهلل إن قرن اًا مكثاع   

بوادن ا ثم جاؤوعنا وقد قادوا اخلي  حتى  حوًو جتمع الموع وتستجلب العرب يف

كلمااوا عن لااوا بساااحتنا  يحصااروعننا يف بيوتنااا وصياصااينا ثاام نرجعااون وا اارنن مل نُ  

 يجّرؤرم ذل  علينا حتى ن نوا ال ارا  علينا ونضعوا األرصاد والعياون عليناا،   

وعسااى اهلل عن نظفرعنااا ب اام،  تلاا  عااادة اهلل عناادعنا، عو نكااون األخاار    ااي        

، لقد عخطأتا وقعة بدر وقد كنع علي ا حرنصًا، لقاد بلاغ مان حرصاي     ال  ادة

س مه  رمق ال ا ادة، وقاد رعناع اباا البارحاة      عن سارمع ابا يف اخلروج  خرج 

يف النوم يف عحسن صورة نسر  يف مثار النة وععن اررا ورو نقو   احلاق بناا ترا قناا يف    

نا رساو  اهلل عصابحع م اتاقًا إىل    النة،  قد وجد  ما وعدعني ربي حقًا، وقد واهلل 

مرا قتااه يف النااة، وقااد كاارب  سااا ورّق عظمااي وعحببااع لقاااء ربااي،  ااادع اهلل عن   



  بعض فقه رواية عمل النبي برأي األكثرية يف أحد

باا ل ،  ق تاا  بأُحااد  )صاالى اهلل عليااه وآلااه(ناارمقا ال اا ادة،  اادعا لااه رسااو  اهلل  

 ش يدًا.

 قا  ك  من م مث  ذل ،  قا   إعني عخاف عليكم اا مياة،  لماا عباوا إّو    

المعة بالنا  ثم وعظ م وعمررم  )صلى اهلل عليه وآله(صّلى رسو  اهلل  اخلروج

بالد واوجت اد، وعخاربرم عن اام النصار ماا صاربوا، ثام صاّلى العصار ولابل          

السااال  وخاارج، وكااان مقاادم قاارنش نااوم اخلماايل خلماال خلااون ماان شااوا ،    

رج وكاعنع الوقعة نوم السبع لسبع خلون من شوا ، وباتع وجوه األو  واخلا  

خو اًا مان    )صلى اهلل عليه وآلاه( ليلة المعة علي م السال  يف املسجد بباب الني 

 .(1)تبييع امل ركني، وحرسع املدننة تل  الليلة حتى عصبحوا...(

 بعض فقه رواية عمل النيب برأي األكثرية يف أحد

)رع  عن و  )صالى اهلل علياه وآلاه(   وقد ذكرعنا يف الكتاب  ) رغم عن الني 

ماع رعناه(، و    )صالى اهلل علياه وآلاه(   من املدننة(، و ) كان رعي رسو  اهلل  خيرج

كماا يف   عن نقات  الرجا  على ع اواه الساك ...(   )صلى اهلل عليه وآله()كان رعنه 

اتبااع رعي األكثرنااة  )صاالى اهلل عليااه وآلااه(، إّو ععنااه )رمحااه اهلل( روانااة الطربسااي

خطاار اا مياة، ) قااا   إعناي عخاااف    عنادما خالفتاه، رغاام ععناه كااان نار  يف رعن اا     

 عليكم اا مية(.

إذ )وكان ذل   )صلى اهلل عليه وآله(إن قلع  كان رعي األكثرنة موا قًا له 

 !األكابر من امل اجرنن واألعنصار( رعي

) اأبوا إو   إذ ورد قلع  لعله نستظ ر عن األكثرنة كاعنع يف الاعنب املخالف

، ) قاام  تياان عحاداث...(، و)قاا      واقادي يف رواناة الطربساي وال   اخلروج إلي م(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .126ص 20ج  سار األعنوار (1)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

رجا  من عر  التيه والسن مان م محا ة وساعد بان عباادة والنعماان بان مالا  يف         

غلرم من األو  واخل رج(، الظاررة يف عن األكثرنة الساحقة لاألو  واخلا رج   

كاعنااع تاار  اخلااروج ماان املدننااة، )وقااام خيثمااة عبااو سااعد باان خيثمااة  قااا ...(،  

إعناي عخااف علايكم    ))  )صالى اهلل علياه وآلاه(   مث  ذلا   قاا    و) قا  ك  من م 

 ،  لما عبوا إّو اخلروج...(.((اا مية

 قوله  )وكان ذل  رعي األكابر من امل اجرنن واألعنصار( إما حمماو  علاى   

من ر ا الاعنب، وعبد  )عليه السالم(مثاًل من م، كعلي  نندموعة من م، كع ر

آخر من الاعنب الثال ، حيا  نطلاق علاى تركيباة     اهلل بن عبّي من ذل  الاعنب، و

وعما عن رعي )األكابر...( ت ال عنادما    من ر ا القبي  )األكابر(، و يه ما و خيفى.

رعوا محاسة ال باب مان جاعناب، وع مياة وإصارار عرا  الساّن مان جاعناب آخار،          

وحجج م القونة من جاعنب ثال ، )وقا  رجا  من عر  التيه وعر  السان... إعناا   

ى نا رسو  اهلل عن نظن عدوعنا ععنا كررنا اخلروج إلي م جبنًا عن لقائ م  يكاون  خن 

 ر ا جرعة من م علينا( و )وقام خيثمة عبو سعد بن خيثمة  قا ...( و.. اخل.

)صالى اهلل  األدلاة، عن رعي الرساو    ما قد نقام من ومن الواضمب رغم ك  

 ا )عي قاااو  راااو األرجااامب واملطاااابق للواقاااع، وقاااد اعنك اااف رااا     علياااه وآلاااه( 

  إعناي عخااف علايكم اا مياة( لألصاحاب، حيا        )صلى اهلل عليه وآلاه(  الرسو 

، وكااد  )علياه الساالم(  ، وق تا  الكاثل مان م، مان م محا ة      (1)ر موا ر مياة كابلة  

عن نقتااا  لاااوو التااادخ  انااااي اخلاااارجي    )صااالى اهلل علياااه وآلاااه( رساااو  اهلل 

، ولا ا  )علياه الساالم(  ي طالاب  انعجامي وبطوو  عسد اهلل ال الب علي بن عبا 

مان   )صلى اهلل عليه وآله(جندرم يف غ وة األح اب عنيعوا على اتباع رعي الني 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 على ثنّية الب . )صلى اهلل عليه وآله(ان ملخالفة الرماة ال نن وضع م ولو ك (1)



  بعض فقه رواية عمل النبي برأي األكثرية يف أحد

 البقاء يف املدننة.

ْْ مِقْلَاُْنم )  وقد ورد يف بيان شأن عن و  آنة َصنبُْت
َ
ْْ ُمِصابٌَو قَنْد أ صمَبتُْك

َ
م أ َولَمذ

َ
أ

نْ 
َ
َو مِْن ِعَِْد أ ُُ َّنذ ُنا قُْ  

َ
ْْ أ ِ َشْ قُلُْت

ْْ إِنذ اّلَل ََع ُُكِّ ٌُ  ُفِسُك  ، عقوا  (1)(ء  قَِدي

يف اخلاروج مان    )صالى اهلل علياه وآلاه(   من ا  )إن ذل  خمالفت م رسو  اهلل 

دعارم عن نتحصنوا ب ا  )صلى اهلل عليه وآله(املدننة للقتا  نوم عُحد، وكان الني 

 .(3()2)وندعوا امل ركني إىل عن نقصدورم  ي ا(

وست  اد با )شأن عن و  ر ه ابنة( حتى نقا   إعنه خمتلف  يه، با   وليل ا

دعاارم   )صلى اهلل عليه وآلاه( اوست  اد مبا عنيعوا على القو  به  )وكان الني 

عن نتحصانوا ب اا ونادعوا امل اركني إىل عن نقصاادورم  ي اا(  تأما ، إذ قاد نكااون        

و تتماااة عناقااا   مااان تتماااة رااا ا القاااو ،  )صااالى اهلل علياااه وآلاااه( )وكاااان الاااني 

 .(6)األقوا ...(

)صالى اهلل  ن األكثرنة كاعنع خمالفة للاني  ععنه إن اتضمب لنا موعلى عنة حا   

ن األمار واضامب   معنه وا ق علاى رعن ام رغام خمالفتاه لرعناه املباارك،  ا       عو عليه وآله(

)صالى اهلل  ورو عرجحية إمضااء رعي األكثرناة يف املوضاوعا  العاماة حتاى للاني       

سااواء عكااان ذلاا  للتحبيااب عم لتعونااد األمااة علااى ال ااور  يف        ااا  عليااه وآلااه( 

  كيف مبرجع التقليد؟ ا املوضوعا  العامة، عو اما ول لرما عنضًا

ن املخاالفني مل نكوعناوا عكثرناة    عوإن مل نتضمب ذل  ب  استظ رعنا عو احتملنا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .261آ  عمران  سورة  (1)

 ذن  ابنة الكرمية، وقد ذكر  عغلب التفاسل ر ه األقوا  الثالثة. 533ص 2  جدمع البيان (2)

القو  الثاعني يف شأن عن وااا عنضاًا عناا ع ملاا حنان  ياه وراو )وثاعني اا عن ذلا  باختيااررم           لمًا بأن ع (3)

الفداء من األسر  نوم بدر وكان احلكم  ي م القت  وشرط علي م إن قبلتم الفاداء قتا  مانكم يف    

 .وغله، كما سبق تفصيله حو  مسألة الفداء 133القاب  بعدت م قالوا رضينا...( اجملمع  ص

 .199ا  195ص  الفق اء والقيادا  انسالميةشور   (6)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

عاى  را )صلى اهلل عليه وآلاه( عنه إالقوم ب  عنصف م عو ربع م مثاًل  األمر عوضمب إذ 

راي   األكثرناة  ععناه مل نكان األكثرناة  كياف إذا كاعنا     عالرعي ابخر املعاارض رغام   

 ؟!(1)املعارضة

 عولل  دون رتوء؟ )صلى اهلل عليه وآله(ولكن قد نع ض  كيف راعى 

مرجمب ملاِ م عو ماع تا احم    عنه إذا تعارضع الطائفتان من غل أوقد جياب  ب

 ل اولي    ا  ألصالحية يف الاعناب ابخار   ككون األكثرنة يف ر ا الاعنب واا املرجحا   

 اخليار عوًو وعخلًا. )صلى اهلل عليه وآله(ن له عاألمر اخليار، على 

 وإذا كان ذل  ك ل  يف عمر احلرب،  كيف بأمر السباب؟

 الشمون العامةص املوقف الشرعي من ملّخ

اب كساب  اا كاان مان دائارة ال اتون العاماة        ن عمرًا خمتلفًا  ياه إ ا(2)ىلاحلاص:

          شااا اد و اااا نااانعكل بتأثلاتاااه علاااى كاااثل مااان عتبااااع  علاااى رؤو  األ ابخااارنن

وكالدخو  يف معاردة مع ر ه الدولاة عو حارب ماع     ،)علي م السالم(عر  البيع 

ن وغل ذل ، من حي  كرباه عو ص راه عو كيفيته ومماعنه ومكاعنه وَم ،تل  الدولة

 يه إىل املراجع العظام وإىل عر  اخلربة  ن نرجععنقوم به وحدود ما نقوم به، جيب 

إن  مباشارةً  (3) يماا نارتبط ب ام    )علاي م الساالم(  عتباع عر  البياع  وإىل عكثرنة آراء 

علماااء املناااطق ككبااار وإو  عاارب خمتلااف القنااوا  الاا  تعكاال آراؤراام    ،عمكاان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ن إن مراعاة رعي األقلياة  يماا نانعكل باألضارار واملناا ع علي اا، شارط، و       إنقو   ور نا رعي  (1)

% ماثاًل و ماا إذا كاعناع عكثرناة مطلقاة      90رعي األكثرناة إ اا ننفا  إذا كاعناع األكثرناة سااحقة، كاا       

ذل  وعنظائره عخ ًا وردًا، يف مظاعنه، وقد ذكرعنا طر ًا من الكاالم  % مثاًل وتفصي  الكالم يف 51كا

 يف كتاب )السلطا  الع ر والربملاعنا  امل دوجة(.

 راجع ما سبق حتع عنوان )ثالثًا  والقرار العملي مرت ن بأكثرنة املتمنني(. (2)

و  )ألعنه نعّد )عمررم( عر ًا ب  وباحلم  ال ائع الصناعي دقًة وقد قا  تعاىل   (3) ُُ  ْْ ُُ ُُ ْم
َ
ْْ   َوأ ُُ ََ  .(بَيْ



  أقربية رأي الشورى من اخلبْي أو املجتهد الواحد

خطبائ اااا وعئماااة نياعات اااا ومفكرن اااا وعساااات ة جامعات اااا   وم اااارل املختلفاااة 

،  ان كان رعي األكثر مع رعي املرجعياة )وكاان  رضاًا    (1)اء  ي ا وعنظائررموالوج 

، ب  ه الكيفية عو تل (   و، وإو سقط التكليف عان  التصدي للحرب عو للسّب

للمرجاع  حتاى  املرجعية ب  مل جي  مح  األكثرناة رغماًا عن اا علاى خاالف رعن اا       

لام عو مثقاف عو شاباب    ن حيمل ما على ما خيالف رعن اا طالاب ع  أ كيف ب (2)عنفسه

 !متحمل؟

 أقربية رأي الشورى من اخلبري أو اجملتهد الواحد

مرجعيااة آراء عكثرنااة عراا    ال ااور  عي  ن ماان األدلااة علااى مرجعيااة   إثاام 

قربياااة إصاااابت ا للواقاااع يف املوضاااوعا  املبتلاااى ب اااا عي يف مطلاااق     ال اااور ، ع

 املوضوعا  ويف ال تون العامة.

 لشهادة العقل والعقالء بذلك

 ند  على عقربية ال ور  لإلصابة من رعي الفرد الواحد.و

 عوًو  العق .

وثاعنيًا  بناء العقالء  الحو مثاًل بناءرم على اوعتمااد علاى اللجناة الطبياة     

عكثر من اوعتماد على الطبيب الواحد، وإ ا مل عنق  باالتعيني يف مثا  ذلا  ومثا      

النظااام الااالمم ماان  اارض  األعلاام مل امحااة ذلاا  ملصاالحة التساا ي  باا  واخااتال   

إغالق عبواب غل األعلم وغل اللجان ال ورنة، وغال ذلا   اا  صالناه يف ذلا       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ن است ارت م باأنيع م   او املطلاوب، وإو وجاب است اارة دموعاة معتاد ب اا مان م           من عمك (1)

 عن ا تعكل رعي عكثرنت م.عسي  حيرم عنوعًا 

( )رمحه اهلل(راجع )شور  الفق اء والقيادا  انسالمية( و)حدود ووناة الفقياه يف  كار انماام ال الامي      (2)

ن حيملا م علاى خاالف رعن ام بادون      عتعرف وجوه عدم وونة الفقيه القسارنة علاى الناا  وعادم جاوام      ل

 رضًا من م.



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 الكتاب  راجع.

 والروايات

وثالثًا  الع را  من الروانا  الصرحية يف ذل  عو الظااررة عو الدالاة علياه    

 بدولة اوقتضاء عو التنبيه واومياء وانشارة عو شبه ذل  

 ومن الروانا  

است ار العاقا  مان الرجاا      ))  قاو  ن )علياه الساالم(   اهلل عباد ابي عن  ا1 

الورع،  معنه و نأخر إّو خبل، وإناك واخلالف  من خمالفة الورع العاقا  مفسادة يف   

 كيف  رعنه رو األرد  سبياًل من التفرد بالرعي واوستبداد به  .(1)((الدنن والدعنيا

 !مبجوعة من العقالء الورعني؟

است ار  ))ن ما رو مفسدة للدنن والادعنيا حمارم، وعلياه  يبقاى     ع  يف وو ش

على ظاارره مان الوجاوب املولاوي دون اوساتحباب عو انرشاادنة،        ((العاق ...

عنااه لاايل مبفساادة يف الاادنن والاادعنيا، كاوست ااارة يف األمااور  ععنعاام خياارج مااا علاام  

ع تقتضاي خاروج   ن مناسابا  احلكام واملوضاو   إبا    (2)ااام ية والعادناة والثاعنوناة  

 ما ختصيصًا عو ختصصًا.إعمثا  ر ه 

ن )ال ور  العامة( ومن ا سباب رموم الطوائف األخر  على موعلى عي  

رؤو  عر  العامل، من ال تون اخلطلة ال  تستل م إذا كان الت خيص احلكمي 

عو املوضوعي  ي ا خطًأ، مفسدة يف الدنن عو الدعنيا،  يحرم  ي ا اوستبداد باالرعي  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

األعنااوار،  ، وسااار15596  22ب 62ص 12، ووسااائ  ال اايعة  ج 902ص 2ج  احملاساان (1)

 .256ص 11، وج101ص 12ج

، ور  عندر  عناد را ا   ر  عن  ي ر ا الثوب عو ذاك، ور  عنأك  ر ا الطعام عو ذاك عنظل اعنه  (2)

 األستاذ عو ذاك؟



  والروايات

الماع باني عمثاا  را ه الرواناة       عقاالء القاوم، ومقتضاى   وجتب  ي اا امل ااورة ماع    

 وعمثا  الروانة اخلامسة، ب  ادة العق  والوجدان، رو 

ن مااا تنحصاار تأثلاتااه الساالبية علااى مسااتو  ال ااخص عنفسااه  يكفااي  يااه    إ

ن نكون قادرًا على انحاطة جبواعنب األمر عاست ارة العاق  الناصمب الواحد ب رط 

مااا مااا تتسااع تأثلاتااه لت اام  األمااة كلاا ا عو شاارائمب   ع، وَتكااف  است ااارته إو ملو

ن الواجب است ارة دموعة من اخلرباء مباا حيارم إحااطت م مبختلاف     مواسعة من ا  

 ال ا .

م ااورة العاقا  الناصامب    ))  )صالى اهلل علياه وآلاه(     قا  رسو  اهلل 2

اصامب العاقا   منااك واخلاالف     رشد ومين وتو يق من اهلل،  مذا عشاار عليا  الن  

يف عقربيااة الاارعي  ا   كسااائر الروانااا  ا   ورااي ظااارره (1)(( اامن يف ذلاا  العطااب

 اوست اري لإلصابة للواقع، من غله.

د علياه ماا و   ما ميناع عحادكم إذا ور  ))  )عليه السالم(  قا  عبو عبد اهلل 3

)علياه  عباد اهلل  ، ثام قاا  عباو    ((قب  له باه عن نست ال رجااًل عااقاًل لاه دنان وورع      

عما إعناه إذا  عا  ذلا  مل خي لاه اهلل با  نر عاه اهلل ورمااه خبال األماور          ))  السالم(

 .(2)((وعقرب ا إىل اهلل

 (3)((خاطر بنفسه من است نى برعناه ))  )عليه السالم(  قا  عمل املتمنني 6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 22ب 62ص 12ووسااائ  ال ااايعة  ج  /902ص 2ج  واحملاساان  /391ص  حتااف العقااو    (1)

 15595. 

  وسااار األعنااوار  /15599  22ب 62ص 12ووسااائ  ال اايعة  ج  /902ص 2ج  احملاساان (2)

 .102ص 12ج

وعيااون  /669ص  )رمحااه اهلل( للصاادوقا واألمااالي    /311ص 6ج  و حيضااره الفقيااهماان  (3)

 .15519  21ب 60ص 12ووسائ  ال يعة  ج /53ص 2ج  )عليه السالم(عخبار الرضا 



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 .بفقد عمر كماليٍّ )حمّب ( غل حمرمةواملخاطرة بالنفل حمرمة، عنعم املخاطرة 

قي   نا رساو   ))قا    )علي ما السالم(  عن جعفر بن حممد، عن عبيه 5

واحلاا م بااني واجااب    (1)((اهلل مااا احلاا م؟ قااا   م اااورة ذوي الاارعي واتباااع م     

ن ال تون العامة من ال تون اخلطلة عومستحب، على حسب متعلَّقه، وو ش  

 ال  جيب  ي ا احل م وم اورة ذوي الرعي وإتباع م.

)صالى  قا    يما عوصى به رساو  اهلل   )عليه السالم(بي عبد اهلل   عن ع9

و مظااررة عوثاق مان امل ااورة، وو     ))قاا     )علياه الساالم(  علياًا   اهلل عليه وآله(

 .(2)((عق  كالتدبل

التاوراة عربعاة عساطر  مان و      يف))قاا     )عليه السالم(  عن عبي جعفر 1

 .(3)((دنن تدان، ومن مل  استأثرنست ر نندم، والفقر املو  األكرب، كما ت

وما نورث )الندم(  يما ميل  انعنسان عمره  ا رو حتع حدود سلطنته، باني  

مااا  عاا  مااا نوجااب الناادم يف ال ااتون اخلطاالة ومن ااا ال ااتون  عمكااروه وحماارم، و

 العامة،  محرم.

لااان ن لااا  امااارؤ عااان  ))قاااا    )علياااه الساااالم(  عااان عباااي عباااد اهلل  1

   .(6)((م ورة

ْْ  تُلُْقوا َوال)  عنه بدوعن ا ن ل ، وقد قا  تعاىلعفاد عر ًا واملست يْديُك
َ
 بِأ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ووسااائ   / 319ص  ااا )رمحااه اهلل( لطربساايا لومكااارم األخااالق     /900ص 2ج  احملاساان (1)

 .15512  21ب 39ص 12ال يعة  ج

 .15513  21ب 39ص 12ووسائ  ال يعة  ج( 2)

 .15516  21ب 39ص 12ل يعة  ج، ووسائ  ا901ص 2ج  احملاسن (3)

 .15515  21ب 60ص 12، ووسائ  ال يعة  ج901ص 2ج  احملاسن (6)



  والروايات

لَُموِ  إىَِل  ُْ  وو وجه لدعو  اوعنصراف عن ال تون العامة اخلطلة. (1)(اتلذ

مان اساتبد برعناه رلا ،     ))  )علياه الساالم(    وعن انمام عمال املاتمنني   9

من استبد  )عليه السالم(ه  الحو قول .(2)((ومن شاور الرجا  شارك ا يف عقواا

 !برعنه رل ؟ ور  حيتم  جوام اوستبداد بالرعي مع ذل ؟

وماان اسااتقب  وجااوه ابراء عاارف مواقااع   ))  )عليااه السااالم(  وعنااه 10

 .(3)((اخلطأ

و م اورة بعاد ،    ال تكفوا عن مقالة ساق ع ))  )عليه السالم(  وعنه 11

عن نكفي اهلل من  (6) علي إو  معني لسع يف عنفسي بفوق عن عخطئ وو آمن ذاك من

 .(5)((عنفسي ما رو عمل  به ما

و غنى كالعق ، وو  قر كال ا ، وو مالاث   ))  )عليه السالم(  وعنه 12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .195رة  سورة البق (1)

وري م كورة عنضاًا   191، احلكمة )عليه السالم(باب حكم مووعنا عمل املتمنني البالغة  عن ج  (2)

 ل خم ري.، ويف ربيع األبرار باب العق  والفطنة ل216و 299يف غرر احلكم  ص

، وراي ما كورة   113احلكماة    )علياه الساالم(  بااب حكام مووعناا عمال املاتمنني      غة  عن ج البال (3)

 6، ومااان و حيضاااره الفقياااه  ج 19، وروضاااة الكاااايف  ص90عنضاااًا يف حتاااف العقاااو   ص 

 ، وغرر احلكم لامدي.21، ودستور معامل احلكم، للقضاعي  ص211ص

آمان ذلا  مان عنفساي لاوو عصامة اهلل تعااىل لاي(   او عنظال             ا اوستدراك امل م عي )ووحو ر (6)

ْن َ أ )  قوله تعاىل
َ
ْذ بُِم لَْو ال أ َُ ُُْمَن َ بِِّهِ   َو عنه حي  رع  برراان رباه مل ن ام ب اا ور ناا       إعي  (بُ

ن إعنا آمان ذلا  مان عنفساي، واحلاصا       ممل  به ماا لا ل   ا   ع ما رو يكفى اهلل من عنفسحي  

 ري بمذن اهلل تعاىل ولطفه.العصمة، كسائر النعم، 

خطب اا   )علياه الساالم(  ومان خطباة لاه    ، )علياه الساالم(    باب خطب عمل املتمنني عن ج البالغة (5)

 .352عواخر اخلطبة امل كورة يف روضة الكايف  ص . 219  اخلطبة، بصفني



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 .(1)((وو ظ ل كامل اورةكاألدب، 

  كاااحللم، ... وو شاارف كااالعلم، وو عاا))  )عليااه السااالم(  وعنااه 13

 .(2)((وو مظاررة عوثق من امل اورة

قاد خااطر مان    واوست اارة عاني ااداناة، و   ))  )عليه الساالم( وعنه   16

 .(3)((است نى برعنه

واملخاااااطرة يف ال ااااتون العامااااة، باااادون الرجااااوع للمااااوامنن ال اااارعية   

 والعقالئية، مقطوعة احلرمة.

يف كتاااب  مااع األخاا  والاارد واملناق ااا  وقااد  صاالنا وجااوه اوسااتدو  ب ااا

  راجع. (6)ية()شور  الفق اء والقيادا  انسالم

    ىلممااجاءافيه

 صابة يف رأي املشريين من رأي الواحدالوجه الثاني: أقربية اإل)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

يف حتاف   ضااً وما كورة عن  / 56، احلكماة  )عليه الساالم( باب حكم عمل املتمنني عن ج البالغة   (1)

ويف  / 193ويف األمااالي  ص / 11ويف روضااة الكااايف  ص  / 96و 19و 201العقااو   ص 

 غرر احلكم ويف البصائر وال خائر وغلرا.

وري موجاودة يف املصاادر الساابقة     / 113، احلكمة )عليه السالم(باب حكم عمل املتمنني عن ج البالغة   (2)

 عنضًا.

ورا ه ما كورة يف حتاف العقاو        / 211، احلكمة )عليه السالم(منني باب حكم عمل املتعن ج البالغة   (3)

وسااراج امللااوك   / 215و 213و 192وعدب الاادعنيا والاادنن  ص  / 19وروضااة الكااايف  ص / 91ص

وعن انااة  / 192ص 1ومطالااب السااتو   ج / 15ودسااتور معااامل احلكاام  ص وغاارر احلكاام / 115ص

 .15وابداب السلطاعنية  ص / 621ص 3والن انة يف غرنب احلدن   ج / 15ص 9األرب  ج

ر ا وو خيفى ععننا اعتمدعنا يف معر ة مصاادر بعاض را ه األحادنا  ال ارنفة علاى كتااب مصاادر          

 عن ج البالغة للسيد عبد ال رراء اخلطيب،   كر اهلل سعيه.

 .652إىل  615من ص (لقيادا  انسالميةراجع كتاب )شور  الفق اء وا (6)



  ين من رأي الواحد)الوجه الثاين: أقربية اإلصابة يف رأي املشْي

عنه إذا كان يف اتباع رعي امل ل الناصمب )عقربية للواقع(، ساواء يف ال اتون   م 

، (1)(( معنااه و نااأمر إو خباال ))  )عليااه السااالم(الدننيااة عم الدعنيونااة، حياا  قااا   

م ااورة  ))، وقاا    (2)((ورماه خبل األمور وعقرب اا إىل اهلل  ب  نر عه اهلل))وقا   

، وإذا كان يف خمالفتاه األبعدناة عان    (3)((العاق  الناصمب رشد ومين وتو يق من اهلل

الواقع ب  )مفسدة يف الدنن والدعنيا(، و  ) من يف ذلا  العطاب(،  مااذا تار  يف     

  .(6)اتباع عدة م لنن عناصحني، وكيف مبخالفة دموعة من م

وعمااا يف صااورة ختااالف النصااائمب وتناااقض آراء امل االنن  اتباااع رعي عكثرنااة 

الناصااحني رااو احملااتم، كمااا  صاالناه يف موضااع آخاار، وسنفصااله عنااد التطاارق        

يف كاون اتبااع الناصامب     السارّ للمقبولة واملر وعة والتوقيع املبارك، وعن ناد رناا  إن   

عنه نر  ماا و ناراه املست ال، كماا ورد     امل ل رشدًا ومينًا وخلًا وعقرب إىل اهلل رو ع

، ولا ا  (5)((مان اساتقب  وجاوه ابراء عارف مواقاع اخلطاأ      ))  )عليه السالم(عنه 

، إذ عن كا  عقا  نار     (9)((ععق  النا  من نيع عقو  النا  إىل عقله))ورد  

)علياه  ونق   اق احًا  يكاون باجتماع اا الكماا  والتكاما ، وقاد ورد عناه        ج ًة

، ومان الواضامب عن العقاو  املتعاددة ااا      (1)((والعق  حفو التجاارب ))  السالم(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .15596  22ب 62ص 12ووسائ  ال يعة  ج / 902ص 2ج  احملاسن (1)

  وسااار األعنااوار / 15599  22ب 62ص 12ووسااائ  ال اايعة  ج / 902ص 2ج  احملاساان (2)

 .102ص 12ج

 22ب 62ص 12ووسااائ  ال اايعة  ج  / 902ص 2ج  واحملاساان / 391ص  العقااو حتااف  (3)

 .15595  22ب 62ص 12. وج15595 

 ؟عو خمالفة عكثرنت م (6)

 .6وري خطبة الوسيلة   )عليه السالم(خطبة ألمل املتمنني  22ص 1جالكايف   (5)

   )ععق  النا  من عطاع العقالء(.315ععق  النا    52رر احلكم  صيف غ (9)

للحسان   )عليه الساالم( ، ومن  وصية له )عليه السالم(عمل املتمنني  باب كتب ووصاناعن ج البالغة   (1)

 .31  .الوصية يه ساضرنن عند اعنصرا ه من صفنيكتب ا إل )علي ما السالم(بن علي 



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

وماان شاااور الرجااا   ))  )عليااه السااالم( جتااارب تفااوق جتااارب إحاادارا، وقااا    

، وإذا كان ألج  ذل  ورد األمر باتبااع الناصامب الواحاد،    (1)((شارك ا يف عقواا

لى رعي معاني    فيما تعدد الناصحون امل لون وختالفع آراؤرم وكاعنع األكثرنة ع

 .(2) من اتباع ا عوىل وعل م ألقوائية املالك املصر  به يف الروانا ،  تأم (
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  )الوجه الثاين: أقربية اإلصابة يف رأي املشْيين من رأي الواحد



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 

 الفصل الثامن
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     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 

 

 

 

من األدلة عو انشكاو  ال  قد تثار على ما ذكار يف الكتااب    رناك العدند

عنناا عنطرح اا ر ناا    ع، إو ن الكتاب تضمن انجابة علي اا مطابقاة عو الت امااً   عورغم 

 ب ك  عكثر حتدندًا مع إضا ة عجوبة على ما ذكر يف ثنانا البح .
ا

ا(1)

 !كثرة سباب اآلخرين توجب ترويضهم

عننااا عنقااوم ب ونااض عراا  العامااة والكفااار واحلكومااا  علااى حتماا  أقااد نقااا   ب

سباب رمومرم عو حكومات م، وذل  ال ونض إ ا نكون بكثرة سب م وتكراره حتاى  

 نتحو  بالتدرنج إىل شيء عادي عندرم  ال ننتقمون حينلٍ  ب  وو ُنستف ون!

الا    لكن ر ا الكالم خمالفة صارحية للعدناد مان الرواناا  ومن اا الرواناة      و

َمْن َكفَّ َنَدُه َعاِن النَّااِ  َ ِمعنََّماا َنك افُّ َعاْنُ ْم َنادًا       )) املصرحة باسبق الكالم عن ا و

ومّدعي ال ونض نّدعي خالف ذلا  ونقاو     ((َعْنُه َعْند َي َكث َلًة َواح َدًة، َوَنك فُّوَن

 ندن م الكثلة!  ععن م نكفون عّنا معنه إذا عكثرعنا من سّب م وااجوم علي م  أب

)رمحاه   وقد ورد  ب ل  املضمون رواناا  عدنادة عشاار العالماة اجمللساي     

)علياه   عمال املاتمنني   )"من كف نده" ر ا مثا  ماا َقاا     بقوله  إىل واحدة من ا اهلل(

َوَمْن َنْقب ْض َنَدُه َعْن َع  َلت ه  َ ِمعنََّما َنْقاب ُض َعاْنُ ْم َنادًا َواح اَدًة َو ُنْقاَبُض      ))  السالم(

 .(2)كما سيأتي يف باب صلة الرحم( (1)((م ْنُ ْم َعْنُه َعْند ي َكث َلٌة
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 .663ص 12ج  سار األعنوار (2)



  ال يعقل أن يرّوض األضعُف األقوى عىل حتمل الشتائم!

بادن ي  إذ مان ال  ،ن ذل  خاالف الوجادان والضارورة وبداراة العقاالء     إب  

ععن  إذا سببَع شيخ ع لة عو رئايل دولاة عو رما ًا مقدساًا للطارف ابخار،  لام        

يف داخلاه حقادًا   حينلاٍ   عناه خيتا ن   م  ،ن نرّد وكّررَ  على مسامعه السبابعنستطع 

رائاًل علي  وسوف ن لي احلقد يف قلبه كاملرج  وسينتظر عو   رصاة لكاي نناتقم    

   التارنخ.اعنتقامًا مروعًا، كما حدث مرارًا طوا

عنعاام إ ااا ميكاان ترونضااه إذا كنااع األقااو  بقااو  مطلااق وكاعنااع بياادك الساالطة  

عناه نضاطر   معنا  إذا ساببته حينلاٍ  عو عكثار  مان سابه        م  (1)واألغال  والسجن وغلرا

للسكو  كي و تقتله عو تسجنه،  يّ وض ق رًا وإن كان  اتأل حقادًا وغضابًا ناّدخره     

ِِ )إذ  حلني اعنقالب األمر وسنو  الفرصة يذنمُم  ُنداوِلُُم َبننْيَ اِلذنم
َ
ولكان   (2)(َوتِلَْ  اْْل

الالمم مراعاة تل  احلا  عنضًا إذ املتمن بعياد النظار )كاان واهلل بعياد املاد ( والارا        

ن موامنن القاوة يف العاامل انساالمي ابن لصااحل م     عقصل النظر، ولكن من البدن ي 

عن م معننا إذا سببنارم وعكثرعنا من ساّب م  ا  عور و لصاحل اخلاصة،  من ال   املطلق تص

رو ماا عشاار     األمر الثال  سي ّوضون ونتعّودون على شتم م ب  نستع بوعنه! ور ا

 إليه الروانا  كما رو حمور املطلب السابع 

 ن يرّوض األضعُف األقوى على حتمل الشتائم!أال يعقل 

لاو كاعناع لا     ن سّب ابخرنن لو صمّب،  م ا نصمب ونوجاب ترونضا م،   إ

ن نتاورم  عوال رناب   ألالقوة والطاعة دون ما لو كنع ععنع الضاعيف وراو األقاو    

عنه نستسيغ ذل  ونتعود عليه ون وض باه!  معنه إذا عكثر من سّب القوي  عالضعيف 

ن نناتقم منا  القاوي! وقاد     أن العامل احلر و نساممب با  عن نتورم متورم عوال رنب 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ر وض مطلقًا.ر ا جدًو، وإو  ان العنف خاصة من السلطة م (1)
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     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

ب  حرمااعن م   يف الكثل من الدو  السالم( )علي مألتباع عر  البيع ترون ظلم م 

حتى من تأسيل حسينية ب  حتى من إقامة دلال حتاى بادون ساّب وشاتم! كماا       

قااد تاارون ذس اام لطفاا  بااريء يف املدننااة املنااورة بوح ااية مطلقااة ومل عنااَر ماان دو   

يف  املنظماا  انررابياة  العامل احلّر حتى درد إداعنة عابرة!! كما قد ترون ماا  علتاه   

راق وع  اعنستان وغلرما من النانا   ا تق عر له األبادان وو حاو  وو قاوة    الع

 إو باهلل العلي العظيم.

 ن حنتكم إىل الروانا  وري عدندة عونكفي 

ِ َوبِنهِ   َوِمْن قَوِْم ُموىس)َكَما َقاَ  اللَُّه َع َّ َوَج َّ ))ومن ا   ِّ َ ِْ ُْنُدوَن بِنم ٌو َي مذ
ُ
أ

َنق ْ  َعَلى ع مَّة  ُموَساى َوَلاا َعَلاى ك ا   َقْوم اه  َوُراْم َنْوَمل اٍ  ع َمامه ُمْخَتل َفاٌة          َوَلْم  (َيْعِدلُونَ 

ِ )َواْلأ مَّة  َواح َدٌة َ َصاع دًا َكَما َقاَ  اللَّاُه َعا َّ َوَجا َّ      نًو قم ِتنمً ّلِلذ مذ
ُ
َْ اكَن أ ُاُِا  (إِنذ إِبْن

َل َعَلى َمْن َنْعَلُم َذل َ    ي َر  ه  اْلُ ْدعَنة  م ْن َحَرج  ِإَذا َوَلْي ،َنق وُ  ُمط يعًا ل لَّه  َع َّ َوَج َّ

 .(1)((َكاَن َلا ق وََّة َلُه َوَلا ُعْ َر َوَلا َطاَعَة

ُْنُدوَن   َومِْن قَوِْم ُموىس)والروانة صرحية، كما تر ، يف اادانة والتبلياغ   نٌو َي مذ
ُ
أ

 ِِّ َ ِْ يف خصاوص األمار بااملعروف والن اي     عنه واجاب كفاائي و عايا، وليساع     إو (بِم

 َكَماا َقااَ  اللَّاُه َعا َّ َوَجا َّ     ))عن املنكر )إذ قد نقا  باالفرق بين ماا( إذ صارنمب الرواناة      

ِ َوبِهِ َيْعِدلُونَ   َومِْن قَوِْم ُموىس) ِّ َ ِْ ُُْدوَن بِم ٌو َي مذ
ُ
َوَلْم َنق ْ  َعَلاى ع مَّاة  ُموَساى َوَلاا َعَلاى       (أ

 االكالم عان رداناة ابخارنن ودعاوت م للادنن        ((ْم َنْوَمل اٍ  ع َمامه ُمْخَتل َفاةٌ   ك    َقْوم ه  َوُرا 

َوَلْيَل َعَلاى َماْن َنْعَلاُم َذل اَ    اي َرا  ه  اْلُ ْدعَناة         ))  )عليه السالم(املبني ومع ذل  نقو  

ماا الُعا ر   عظاارر، و  واملاراد باالقوة   ((م ْن َحَرج  ِإَذا َكاَن َلاا ق اوََّة َلاُه َوَلاا ُعاْ َر َوَلاا َطاَعاةَ       

 املراد كوعنه سيا  نعا ره ابخارون )املادعوون لالرتاداء( إذا دعاارم املتمناون للادنن         

 عن م نطيعوعن م ل لبت م، بنحو ما، علي م.إاملبني، واملراد )بالطاعة( 
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  ال يعقل أن يرّوض األضعُف األقوى عىل حتمل الشتائم!

   ن لنا القاوة علاي م ولناا العا ر عنادرم      معننا حي  عنسّب م  عور  نتورم عحد 

 عننا  وق م قاررون  لنا علي م الطاعة!عو ا رمعي نع روعننا يف سّب رموما 

عنناا، حساب   ع قاد عشارعنا إىل    ((  ي َر  ه  اْلُ ْدعَنة ))  )عليه السالم(قوله وعما 

الكثل من الروانا ، يف ممن ردعنة مع عر  العامة  ال نصمب ساّب م واساتف امرم،   

الرواناا   الل م إو يف حّد معني مستثنى مندرج يف ضمن علا  الطائفاة الثاعنياة مان     

و بعاض  ا ورو ما لو توقف حفو عص  الادنن واملا رب عو التاربي مان ععاداء اهلل       

 عليه عو شبه ذل . ا حدود ذل 



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 

ا(2)

 !سياسة الرعب والصدمة

ن سياسااة الرعااب والصاادمة، عثبتااع جاادوائيت ا يف مقاباا       إوقااد نقااا    

امداد ن من عرم مصادنق ا الصدمة بسباب رموم ابخرنن، با  كلماا   عاخلصوم، و

السباب ب اءة كاان عقاو  يف إجيااد حالاة الرعاب والصادمة يف الطارف ابخار،  اا          

 ندعوه إىل إعادة التفكل يف منظومته الفكرنة وحينلٍ  ن تدي إىل احلق!  

 ولكن ر ا التصور غل صحيمب، ودم  القو   يه 

سياساة الصادمة والرعاب من جاًا     اخت  بعض انسالميني من شيعة وسنة ن إ

ن ذل  كان رو السبب وراء ما كاعنع تفعلاه  عقة التعام  مع ابخرننأل كما يف طرن

عن م كاعنوا حيرقون ععدائ م ب  حتاى عصادقائ م إذا مل نطيعاورم ولاو     إداعشأل إذ 

يف عمر عادي، عحياًء بطرنقاة صاادمة مفجعاة، وكااعنوا حيبساون الساجني يف قفاص        

وكااعنوا رام الا نن    حدندي ضيق ثم ن رقوعنه يف املاء والسجني نصارخ ونسات ي ،   

نصّورون ذل  ثم نبثوعناه يف وساائ  اوتصاا  اوجتمااعي علاى عوساع عنطااق كاي         

نبثوا الرعب ال دند يف عنفو  النا  ويف الايش املقابا  كاي نستسالموا اام دون      

 عدعنى مقاومة!!

 سياسة استعمارية تبناها إسالميون!

ى نيياع  ولقد تبنى ذل  املن ج بعض انساالميني  اختا وا مان الات جم علا     

ماان و نااوا ق م الاارعي، ماان مرجعيااا  عو عحاا اب عو شخصاايا ، من جااًا ااام     

وعساالوبًا للاادعوة إىل احلااق!! واختاا وا ماان السااباب واومدراء بااابخرنن عساالوبًا    

!! وكأعن م اعتاربوا ععنفسا م )ميا ان احلاق     عنه املنكرع يما نرون رم  للن ي عن املنكر



  سياسة استعامرية تبناها إسالميون!

 د غلرم باط  مطلق!ن اجت اععن م )احلق املطلق( وعوالباط ( و

)عجاا  اهلل تعاااىل  رجااه   ن الفق اااء العاادو  كلاا م وكااالء انمااام     عومااع 

ه يف األحكاام ويف ت اخيص املوضاوعا  ال خصاية عو     اجت اُد ن لك ٍّإو ال رنف(

ن األص  يف  ع  املسالم  عكما  ،ن من بدن يا  الت يع  تمب باب اوجت ادعالعامة و

عجلسوا ععنفس م دلل الرساو  اوعظام   ن بعض رتوء عمحله على الصحة، إو 

عنفساه   )علياه الساالم(  ودلال انماام علاي بان اباي طالاب        )صلى اهلل عليه وآلاه( 

وجعلوا ت خيص م للموضوعا  ولل خصايا  املاالك املطلاق للصاحيمب واخلطاأ      

واحلق والباط ، وكأعن م رم )مدننة علم الرسو ( وكأعن م رم )ميا ان األعماا (   

)علياه  عباي طالاب ومل ننصاب م        و عمل املتمنني علي بن ن مي ان األعما  رعمع 

 مي اعنًا لألعما  من بعده!   السالم(

عن اام اعنت جااوا ماان ج الوونااة املطلقااة حتااى علااى ععاااظم الفق اااء  عوال رنااب 

واعتربوا ت خيص م رو احلجاة علاى المياع حتاى كاأعن م املعصاومون عان ال لا          

ن خيضعوا لسالطاعن م الاورمي   عت دنن واخلطأ!! وحتى كأن على كا ة ال يعة واجمل

 واستبدادرم املطلق!  

دت د  وعن م عادة ليسوا مبجت دنن وإن وجد  ي م دت د  رضًا   عوال رنب 

عن م مبا ابتلوا به من عجاب مفارط بالا ا  واساتبداد مطلاق باالرعي،       عمبتدا، إو 

ضالي !!  اعتربوا اعنفس م مي ان األعما  واملرجع األعلاى للتفسايق والتساقيط والت   

مان عحاد مان     ا   يماا عنعلام   ا  ب اا  (1)عن ا بدعة يف تاارنخ الت ايع ماا سابق م    عولعمري 

ن تكفاال ابان تيميااة وعتباعااه لكا اة ماان خالفااه الارعي، لعلااه  ااا مل    عكمااا  العااملني! 

 نسبقه إليه ب  ه السعة يف العصر احلدن  عحد من املسلمني!

لرعاب! غاا لني عو   عن م قد تا رعوا يف ذلا  بسياساة الصادمة وا    عواألغرب 
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 ، ب اكل ا اخلااص وكعناوان مساتق  ناراد بنااء األحكاام علياه،        عن اا عمت ا لني عن 

حيا    اوغلرام يف عممناة عخار       اسياسة ابتكررا شياطني ال رب يف اخلمساينيا    

ن اجملتمعا  وال عوب األخر  و تستسلم اام عبادًا   عارتأ  حمللورم العسكرنون 

ائ  واألح اب و تتخلى عن عادات ا وتقاليادرا  ن األمم وال عوب ب  حتى القبعو

ن الطرناق  عوقاد اكت افوا    ألومعتقدات ا ومبادئ اا م ماا كاان العادو قوناًا ومسايطراً      

الوحيد لكي تستسلم ال عوب والماعاا  األخار  اام ب اك  مطلاق ليفرضاوا       

ن نصاايبورم بالرعااب ععلااي م عااادات م وتقالياادرم ومبااادئ م ب ااك  كاماا ، رااو 

وقااد علاا  السياساايون الصاادما  امل رلااة ليستساالموا ااام بالكاماا ! املطلااق عاارب 

إلقاء عمرنكا قنبلاتني ذرناتني علاى رلوشايما وعناكااماكي       والعسكرنون املكيا يليون

ذلاا  رااو مااا عد  باليابااان إىل اوستسااالم الكاماا  نرادة عمرنكااا حتااى نومنااا  ن أباا

ح اية م رلاة وقساوة    إذ عصيبوا برعب و عنظال لاه عنادما شااردوا و     !! ألعن مر ا

 .. !مرعبة مل ن  د التارنخ اا عنظلًا

وك ل  سياست م العامة يف احلروب،  لعلاه كاان نكفاي وستساالم شاعب      

ن نطلقوا عليه ع ر صوارنخ مثاًل لكن م قد نطلقون علي م علف صاروخ وذلا   ع

 ألج  ر ا ال رض بال ا ، وألسباب اقتصادنة وسياسية عخر  عنضًا.

 لكريم: الرمحة والسلم واليسر واحلكمةمنطق القرآن ا

ن بعاض انساالميني مان شايعة وسانة تلقفاوا را ا        ع اوكما سابق    اوال رنب  

مان بادع ال ارب ال نمياة واعتاربوه كأعّناه        نعاّد، مباا لاه مان ظ اال ،     املف وم الا ي  

َسياِ  َ بَِِّ    اْدُع إىِل)عن  جتد القرآن احلكيم نقاو    عالوحي املن   من السماء! مع 
 ِ ََوِ ب ََسنن ِْ ِْمَمننوِ َوالَْموِْعَظننوِ ا ِْ الرعااب وو نقااو  ادع إىل ساابي  رباا  بسياسااة  (1)(م
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  منطق القرآن الكريم: الرمحة والسلم واليرس واحلكمة

َومنم )  )صالى اهلل علياه وآلاه(   الصدمة! كماا جتاده جا  وعاال نقاو  عان الاني        و
 َْسلَْمَك إاِلذ  ََْحًَو لِلْعملَمنيَ 

َ
 ومل نق  وما عرسلناك إو عنقمة للعاملني! (1)(أ

ٍء ِإلَّاا َماعَناُه َو َلاا ُوض اَع      َما ُوض َع الر ْ ُق َعَلاى َشايْ  ))   ن الروانا  تقوعومع 

يُُينُد )  ن ابنا  تقو عوتقو  وتقو .. ومع  (2)((ٍء ِإلَّا َشاعنُه... اْلُخْرُق َعَلى َشْي
ُْ الُْعْْسَ  ُْ الْيُْْسَ َوال يُُيُد بُِك ُ بُِك  إىل غل ذل .. (3)(اّللذ

ماع  مل نرد حتى يف آناة عو رواناة واحادة و   مصطلمب )الصدمة(  نعواألغرب 

عقو  دلي  على وجوب اعنت اج مان ج   ( دلياًل ب الصدمة)رتوء بعض ذل  اعترب 

وللن ورد شيء   و علفااظ عخار     سّب كا ة األطراف وتسقيط م واومدراء ب م!

ن ندور البح  حواا و حو  لفو خم ع نتخا  دلاياًل شارعيًا! ولقاد ذكرعناا      عجيب 

ومصااطلحا   عْن ُت يَّار علفاااظ ن مان األخطاااء امل اا ورة  ع  والفقااه ماارارًا يف األصاو 

والاارد  معينااة ثاام َناادار األخاا    القاارآن والروانااا  إىل علفاااظ عخاار  وتفساالا      

العماوم مان وجاه عو    ن النسبة قد تكاون  عررا! وذل  مع واوستدو  والنقض مدا

ووقعاًا ومناسابة    ن لك  لفو دوو  وظاالوً إب  مع  واخلصوص املطلق،العموم 

 مع سائر علفاظ ابنا  والروانا  وال  ب ا قد تسبب اوعنصراف عو غله!  راجع.

  ن األص  يف انسالم روإوالتحقيق  

  .واحلكمة ا 2   .الرمحة ا 1

 .واليسر ا 6   .والسلم ا 3

ن إاِلذ َمن *َواَل يََزالُنوَن ُُمَْتلِفِننَي )وذل  حسب ابنا  التالية )وغلراا(    
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     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 ْْ ُُ لَِ  َخلََق َْ َ بَُّ  َوَِّلَ ََوِ )و (1)( ذِح ََس ِْ ِْمَموِ َوالَْموِْعَظوِ ا ِْ  (2)(اْدُع إىِِل َسيِاِ  َ بَِِّ  بِم

ِْ اَكفذوً )و لْ ِ َُوا اْدُخلُوا يِف السِّ يَن آَم م اَّلذ َُ يُّ
َ
ُْ الْيُْْسَ َوال يُُينُد )و (3)(يم أ ُ بُِك يُُيُد اّللذ

ُْ الُْعْْسَ   .(بُِك

ن العنف مبختلف عشكاله رو اوستثناء ال ي و نصاار إلياه إو   م املقاب   ويف

 بضوابط شدندة 

 ًالعنف استثناء وليس أصال

عو  عناه خاالف األصاا ، وو باد كلماا عرنااد التعاما  العنياف، بقااو        إ  ًفةلىلالا

  ع ، مع عحدرم، من إقامة الدلي  ال رعي الوايف على جوامه.

 ول وألهل اخلربةتشخيص املوضوع للفقهاء العد

ن ت خيص ذل  رو بيد الفق اء الاامعني لل ارائط إذ   إ اوكما سبق   ا  ًثانيةاا

َوَعمَّااا اْلَحاَواد ُث اْلَواق َعاة  َ اااْرج ُعوا   يَ اا ِإَلااى ُرَواة     ))  )عليااه الساالم( نقاو  انماام   

يل بيد ك  مان راّب ودّب وو   ول (6)((َحد نث َنا َ ِمعنَُّ ْم ُحجَّت ي َعَلْيك ْم َوَععَنا ُحجَّة  اللَّه 

بيد ك  من قرع شيلًا عو علقى خطابًا عو كتاب كتاباًا عو دّر  درساًا.. وإو للا م مان      

مثقاف  ن كا   عذل  اارج واملرج واختال  النظام وعي ررج ومرج! وتصوروا لاو  

ان  ا  بت خيصاه  ا  ن لهعطالب علم اعترب عنفسه حمور احلق والباط ، وعو سياسي عو 

علماء والفضالء واألسات ة واخلطباء وعصحاب احلساينيا  واملاتمنني   نسب كا ة ال

واملفكرنن وغلرم،  أنة  وضى كاعنع ستحدث حينلٍ ؟ وعنة  تنة كاعنع ساتتوّلد؟  
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  العنف درجات

 !وعي دتمع ساقط اخالقيًا سيوجد عندئٍ ؟ وعنة  تنة عكرب من ذل ؟

صرب الكاايف  ن العنف و نصار إليه إو بعد تع ر إعنتاج النصمب، بعد الإ  ًثالثةاا

 واحلكمة الوا ية.

 العنف درجات

ن العنف درجا  وو نصار إىل املراتب الالحقاة مان العناف إو    عكما   ًراعةةاا

عنه عن نكون شرعيًا، إذ الظارر عوذل  عقليٌّ قبَ   بعد عدم جناعة املراتب السابقة،

ذلا  نرجاع للمجت ادنن العادو       وعمارُ  عناه عقالئاي  عمن املستقال  العقلياة، كماا   

وعلام عنفال    وألر  اخلربة بعلم اوجتماع وعلم النفل وعلم النفل اوجتمااعي 

 وشبه ذل  عي اعنه نرجع ألر  اخلربة حقًا. األمم

ن الاا نن نن جااون ماان ج السااباب وال ااتائم كأصاا  عااام و راام  عوال رنااب 

ك ام احلماا  عو   دارد شاباب مناد ع يلّ    اعاادًة    اب  رم   ،خرباء وو رم دت دون

 ابلسان احلا    امورا عو روانا  حفظورا  اعتربوا ععنفس م  د كلما  تعّلال رور جملر

   ن ع عااام تفصامب  محوا يف ذل  بالقو   ن مل نصّرمعلم العلماء وع قه الفق اء،  ع

 عن واقع اعتقادرم يف ععنفس م!! ا بالربران انعني ا



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 

ا(3)

 االستدالل بوجود السباب يف القرآن والسنة

 القااارآن الكااارنم عنيفاااة الل جاااة تتباااع سياساااة   و نقاااا   ورد  آناااا  يف

 )الصدمة(!

 وهلل احلق، وليس لكل من هّب ودّب!

م )ن نفع  ما ن اء، وليل ععناتم!  عهلل تعاىل احلق يف  اًأىلالإذ نقا    مذ َْ ال يُْسئَُ  
ْْ يُْسننئَلُونَ  ن ُُ عناه خاالق الكاون وولااي    م كياف تقايل عنفسا  باااهلل تعااىل       (1)(َيْفَعنُ  َو

 )صالى اهلل علياه وآلاه(   ن ععنع؟ ثام احلاق، مان بعاد اهلل تعااىل، للرساو        الميع.. وم

إلااي م،  ، ثاام لااوكالئ م الفق اااء العاادو  بالقاادر املخااّو  )علااي م السااالم( واب  

  وليل لك  عحد ذل  عبدًا.

)ورناا ساتا       جباواب دقياق وراو    )رمحاه اهلل(  وقد عجاب السايد الوالاد  

 لقرآن كثل من القد   ي م؟كيف عن ى اهلل عن سّب األصنام، ويف ا

والواب  إن الفرق بني سّب احلكيم وسّب الار  عن األو  نعارف موقاع   

نا ، ورعننا ععنه نضارب  السب، خبالف الثاعني، كما لو عن ى القاضي عن ضرب ال

 .(2)عو قصاص،  من األمرنن و نتنا يان( بنفسه حلّد

نقاا   و نوجاد لادننا    اهلل(؟ إذ  رد يف احلادن  )ختّلقاوا باأخالق   و نقا   و

 .(3)رك ا حدن  عبدًا، ب  لعل ا عبارة لبعض الصو ية عو غلرم
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  املرجع يف طائفتي اآليات والروايات املتعارضة، املجتهد

ولاايل األصاا  )ورااتوء  الكاارنم ن ذلاا  رااو اوسااتثناء يف القاارآن   إ  ًثانيةةا

ماا  عآناة   9939 ا  علاى قاو    ا  ن آناا  القارآن راي   عاختا وا ذلا  األصا ( عو تار      

  ااي عنااادرة جاادًا  لَعَلمااي )األو (باااملعنى ا ن  ي ااا ساابًا وشااتمًاإابنااا  الاا  قياا  

..  ولعل ا و تبلغ حتى الواحد باأللف! عما رتوء   ارم نسبون الناا  ليا  عن اار   

 وما ععجب ذل ؟ وإن ع ع عراك اهلل عجبًا!.

ن املن ج العام للروانا  رو ك ل  عنضًا  راجع وسائ  ال ايعة ماثاًل   إ  ًثالثةاا

إن ا ة، والناادر الناادر  ي اا الساباب      ورو حيتوي على ما لعله ستة ع ر علاف روانا  

وعنان املان ج    رتوء اخت وا السباب من جاًا يف احليااة!  وبعض  ا  صدق عليه السباب

 !العام من اوستثناء ألسباب خاصة؟

 املرجع يف طائفيت اآليات والروايات املتعارضة، اجملتهد

 ن رناااك طااائفتني ماان ابنااا    إسااّلمنا، ولكاان عنقااو  غانااة األماار       ًراعةةةا

ِْمَموِ َوالَْموِْعَظوِ   اْدُع إىِل)ن بعض ا تدعو لاا إوالروانا  متعارضة إذ  ِْ َسياِ  َ بَِِّ  بِم
ْْ بِملذيت ُُ ْ ََوِ وَجمدِل ََس ِْ ْحَسنُ   ا

َ
ِ فَيَُسبُّوا )و (ِِهَ أ يَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّللذ َوال تَُسبُّوا اَّلذ

َ َعْدواً بَِغْْيِ ِعلْم   وبعض ا تد  علاى   ((َعْكَرُه َلك ْم َعْن َتك وعنوا َسبَّاب نَي...ِإعن ي ))و (اّللذ

 )علااي م السااالم(واألئمااة  )صاالى اهلل عليااه وآلااه( صاادور السااباب ماان الرسااو   

   ، وكما سبق مرارًا  نقو 

ن املرجع يف حّ  التعارض )املتورم( بني الروانا ، رو مرجاع التقلياد الاامع    إ

فاع  عو منفع ،   و املرجع وكت اف ماا  لل رائط، وليل ك  شخص متحمل ومت

راو املرجاع   ن املرجاع  عكما  ،رو األص  ثم ما ري احلدود والقيود وال روط وغلرما

ن را ه ماان عرم اا علااى   إيف بااب التا احم ر نااا، وذلا  ككا ااة املساائ  ال ارعية باا       

ة يف را ه املساألة اخلطال    لكنهمن مراجع التقليد  نأخ  املكلف عحكامهانطالق  كيف 



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 غل دت د! إن ر ا ل يء عجاب! عنهعمع  ي ا  ليجت دعرض عن م ن

ومرجعية الفق اء الامعني لل رائط يف عمثا  ذل  بدن ياة إذ تاد  علي اا إضاا ة     

للعق  وبناء العقالء، ابنا  والروانا  الكاثلة وعن ال إىل اثانني  قاط من اا ر ناا قاا         

مْ )تعااىل   
َ
ٌُ مَِن اْْل ْم

َ
ْْ أ ُُ ُذُسنوِل ِإَوىلِإَوذا جمَء ذاُعوا بِهِ َولَْو َ دُّويُ إىَِل ال

َ
وِ اْْلَوِْف أ

َ
وِِل   ِن أ

ُ
أ

 ْْ ُُ يَن يَْسنتََْبُِطو َُه ِمنَْ ْْ لََعلَِمُه اَّلذ ُُ ْمُِ مَِْ
َ
َوَعمَّاا  ))  )علياه الساالم(  وقاا  انماام    (1)(اْْل

ا َ اِمعنَُّ ْم ُحجَّت اي َعَلاْيك ْم َوَععَناا ُحجَّاة       اْلَحَواد ُث اْلَواق َعة  َ اْرج ُعوا   يَ ا ِإَلى ُرَواة  َحد نث َن

ن سّب املعارضني واملخالفني والكفار وامل اركني علاى رؤو    عوو ش   (2)((اللَّه 

اوشاا اد ماان عراام احلااوادث الواقعااة يف راا ا الاا من باا  يف كاا  األممااان،  ااالالمم  

 الرجوع يف ر ه القضية إىل الفق اء الامعني لل رائط.

 ن هدنةحنن يف زما

عننا مع ام يف مماان ردعناة إىل ناوم ظ اور      عن املستظ ر من الروانا  إ  ًخامسةاا

، والروانا  تتنوع بني العاماٍة وباني   )عج  اهلل تعاىل  رجه ال رنف(القائم املنتظر 

ما تتطرق لألرم من السباب مالكًا، قطعًا، وبني ما نعلام بضام بعضا ا إىل بعاض     

 الفص  الساد   راجع.وقد ذكرعنارا يف القاعدة العامة.. 

 سياسة الصدمة مغامرة تنتج غالبًا النقيض

 ن سياسة )الصدمة( م اامرة غال مضاموعنة العواقاب، با  ال الاب  ي اا       إثم 

ن نساتد  دعااة را ا املان ج باالثمرة الا        ععنقيض املقصود، ومن ال رنب  عن ا تنتجع

لنتاائج املعاكساة   عن اا و تقاارن با  عحصلوا علي ا عحياعنًا من إتباع ر ه السياساة، ماع   

ن األطفاا  الا نن   عواألضرار الفادحة ال  جلبت ا ر ه السياسة العنيفاةأل عو تار    
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  سياسة الصدمة مغامرة تنتج غالبًا النقيض

         نربااون بالضاارب والقسااوة والعنااف والسااباب نتكّوعنااون غالظااًا خ اانني وخيت عنااون 

عن ام عنادما   ععلاى الناا  وعلاى اجملتماع؟ وعو تار        كابلاً  بداخل م حقدًا ا  عادة ا

ن سنوا  الكبع والض ط، بالقسوة والعنف واوعنتقام من ر ا نكربون ننّفسون ع

ن مان نرباى باالر ق واللاني واحملباة      عألتفاه األماور؟ وعو تار      ا  لرمباا  ا  وذاك حتاى 

واملودة والصفمب والتعانش السالمي، نتحاو  إىل ننباوع للحناان والرع اة والرمحاة       

لى اهلل عليااه )صااوالطيبااة والوداعااة ونكااون كمااا جاااء يف احلاادن  عاان رسااو  اهلل 

ِإنَّ اللََّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى ُنح بُّ اْلَعْبَد َنك وُن َساْ َ  اْلَبْياِع َساْ َ  ال  اَراء  َساْ َ       ))  وآله(

 .(2)((اْلُمْتم ُن ِإْلفه َمْأل وفه))و (1)((اْلَقَضاء  َسْ َ  ال اْقت َضاء 

عو ا الصا ار    ن ننضمب ك  إعناء مبا  ياه..  امذا ماألَ  ع ااع    عن من الطبيعي إ

ن صادرات م ساتكون مان سانخ    موقلوب م وجواحن م بالسباب والب اءة،   ا  الكبار

واردات اام يامااًا، وسااوف و نفرقااون حينلااٍ  بااني صاادنق وعاادو وعخ وعب وجااار    

عناه سايبادر   موشرن .. ألن طبيعة انعنسان واحدة، ومن اعتاد على سباب ععدائه  

..  بيان م بيناه و ى خاالف بسايط قاد حيادث     إىل سباب عصدقائه واملتمنني جملارد عدعنا  

وامل ااااردة امليداعنياااة عكااارب شاااارد علاااى ذلااا   تتبعاااوا عحاااوا  عوللااا  الّسااابابني    

 ستجدوعن م ك ل   لد  عدعنى خالف إداري عو مالي عو غلرما مع عصدقائ م، 

 ميألون األ اع واألجواء بأعنواع ال تائم والسباب!

لكاان ذلاا    ،بعااض األ ااراد ن تنااتج راا ه السياسااة يف  ععنعاام، ماان املمكاان  

عن ا ألن ععنتجع  رضًا رداناة  عولعمري  ألورتوء نتخ وعن ا قاعدة عامة ،اوستثناء

عن اا عنفاّر    مولالن عجاَدْ  ماع عشاخاص       ألعن ا عبعد  األلاوف املتلفاة  مالع را   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .199ص 3ج  و حيضره الفقيهمن  (1)

 .15ص  خبارجامع األ (2)
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فَبِمنم )وو عد  على ذل  من قولاه تعااىل     ،نياعا  و لا  وداميع ودتمعا 
ِ ِِلْ  وا ِمنْن َحْولِنَ   ََْحَو  ِمَن اّللذ م َغلاَ  الَْقلِْب اَلنَْفضُّ ْْ َولَْو ُكََْت َفظًّ ُُ َ  امذا   (1)(َت ل

على عظمته وإعجامه وارتباطه بالساماء ومظاارر    )صلى اهلل عليه وآله(كان الني 

كمالااه وآوء جاللااه ونيالااه، بتلاا  املثابااة  مااا بالاا  باابعض ال ااباب الساااذج       

 املتحمل!

 فانها اخرَبت األكثر!إذا أجَدْت مع البعض 

ن ر ه السياسة قاد ع لحاع ماع  االن و االن      أعنعم، إن بعض م قد نستد  ب

ن ال ئاي و نكاون كاسابًا وو    عوقد نست  د بعدد مان املاوارد، ولكناه غفلاة عان      

ن طارنقت م يف عارض النتاائج ااي     عن املقيا  رو بااجملموع الكلاي، و  عمكتسبًا، و

ة العلمياااة تعتمااد علاااى قواعااد وعسااال يف   غاال علميااة وو من جياااةأل إذ الطرنقاا   

ما رتوء  يتخ ون من اوساتقراء لعادد مان املاوارد     ع)اوستبيان( و)اوستطالع(.. 

 ومن التجربة الناقصة ب  الناقصة جدًا، دلياًل على التعميم كقاعدة عامة!

وما عشبه ذل  مبن نستد  على حجية )األحالم عو الرما  عو اوساطروب(   

عناه  معحياعنًا!     نتقب  العقالء ذل ؟ ور  جياّوم ال اارع ذلا ؟     عن ا قد عصابع أب

ن األحالم قد تصيب وك ل  استك اف الطالع عرب النجوم، ورو حرام عو رنب 

ن اوعتماااد علي ااا يف اسااتخراج معلااى رعي عو علااى بعااض صااوره، ومااع ذلاا   اا 

و عناه لا  عاألحكام عو احلكم على األشخاص حمرم شارعًا مر اوض عقااًلأل عو تار      

ثاام عثبتااع التحرنااا   رضااًا صاادق  ،ن سااارق دورراتااه رااو  ااالنعرع  يف منامااه 

ذل ،     جيوم له إذا رع  منامًا آخر عن سارق كتبه عو ساعته راو  االن ابخار،    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .159ة آ  عمران  سور (1)



  إذا أجَدْت مع البعض فاهنا اخرَبت األكثر!

 ن نت مه بالسرقة وحيكم عليه ب ا؟ كال وعلف كال..ع

ة رتوء رو ذل  يامًا، إذ نست ا د بع ارة عو حتاى مخساني عو مائا      َ َثإن َم

ارتد   ي ا عشخاص عرب سياسة الصادمة، لكناه ن فا  عو نت ا ا       ال من املوارد 

عنه صّد ب ل  املالنني عن اادانة حي  عوجد  ي م حاج ًا عنفسيًا  يكًا ضاد  ععن 

ن سباب رمومرم على الفضائيا  وغلراا، نوّلاد امل ناد    إانسالم عو الت يع، ب  

رم ت لاي علاى انساالم واملسالمني عو     من احلقد والب ضاء ب  جيع  مراج  عحقااد 

وذل  من بادن يا  مان نعايش داخا  اجملتماع وقاد ن فا          ألعلى ال يعة واملتمنني

ن ععو تار    ألعنه املنع   يف بارج عااجي عو املتعصاب ال ا ا  عان حقاائق األماور       

عو عحاد األئمااة   )صالى اهلل علياه وآلااه(  كاا رًا عو خمالفاًا لااو ساّب الرساو  األعظاام     

ن م ا  او  مب اهلل   ا )علي ا السالم(عو السيدة ال رراء  علي م السالم()املعصومني 

املالنااني ماان النااا ، إن مل نكاان ع اارا  عو ملااا  املالنااني، سااينفجرون غضاابًا   

ن نساتد  ذلا  السافيه املتعجارف     ععنه و نعقا   عوغيظًا ضد ذل  الساب األثيم؟ و

الصادمة الرريباة راا ه، عن   عناه بسابابه ألحاد األعنبيااء عو األئمااة عمكناه، وبسياساة       أب

 (1)خيرج من انسالم عو الت يع، داميع من النا ؟
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ن عي استدو  على جناعة سياسة الصدمة كأص  عام، إ ا رو اسات فا  للعقاو    عوب ل  عنعرف  (1)

.. ويف املثا  الطرنف التالي شارد لطيف لدعاة الصدمة ولكناه يف الواقاع    وج   بسيط عو مركب

عادًو ُول د له ولد َذَكر،  لما بلاغ السانة    ن ملكًا حكيمًاعولد  التدبر علي م وليل ام  إذ ننق  

ن نتخ  له معلمًا حكيمًا نربيه عحسن تربية كي نكاون مان بعاده عن عام امللا ،      ع ّكر  امثاًل   االرابعة  

 لما است ار عشاروا عليه سكيم معروف،  اخت ه معلمًا لولاده وععطااه امللا  الصاالحية املطلقاة      

ن خياالف  عن نطيعاه كااماًل وحاّ ره مان     أتكي من املعلم وعمره بن ن عيف تربيته، كما عن ى ابنه عن 

 املعلم يف ص لة عو كبلة.  

وكان املعلم عن عم املعلم بالفع   قد ربى الص ل ع ض  تربياة ومّكااه عحسان ت كياة وعلماه ع ضا         

تعليم طوا  سنني من ال من، لكنه يف إحد  املارا  حيا  امتحناه  أجااب بنجاا  مب ار قاا  لاه         
 



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

.. ثام صافعه صافعة قوناة!!.. بكاى       م لقد جنحع بالفع  ولكن جا اءك ماا راو ماا سا       املعل

الطف  وسأله ملاذا ضربتا؟ قا   و ل يء عبدًا.. إ ا عحببع عن عضرب  ظلمًا وعدواعنًا!! اعنفجار  

ن نناتقم  ععناه إذا صاار ملكاًا    عالطف  بالبكاء عكثر ومح  معه حقدًا رائاًل على املعلم وصّمم علاى  

 شّر اعنتقام.  منه 

وعنادما اساتو  علاى سارنر امللا  كاان عو  ماا         ،وماا  األب وصاار الولاد ملكااً     ... ومضع األناام  

را  تا كر     طلب رو إحضار املعلم وإحضار الالد والنطاع!!..  لماا حضار املعلام صارخ  ياه امللا        

ابن حاعناع    امللا   عنعام عذكار جيادًا، قاا  لاه      ا   غل رّيااب  ا  عن  ضربتا ظلمًا وعدواعنًا؟ قا  املعلمإ

عناه كاعناع لعملاي    إلسع خائفًا من القت   ااقتلا إن شالع ولكان ِإعلام       ساعة اوعنتقام! قا  له املعلم

حكمة عظمى!.. قا  املل   عجيب عمارك! تظلام وتار  لعملا  حكماة عظماى! قاا   عنعام، قاا           

عنا  ساتكون   عدة ون امللاوك نظلماون عاا   إألعناا  كار  ععنا  ستصابمب ملكاًا و       ملاذا إذًا ضاربتا؟ قاا   

ن علكاي تتا كر ذلا  بعماق عنادما ترناد        ،ن عذنقا  طعام الظلام ومرارتاه    ععنه و بد ع فكر   ،عحدرم

   !    عحسسع طعمه بعمق نا تر ؟ ،تسجن شخصًا عو تقتله ظلمًا

  ّكر املل  قلياًل وقا   ذل  م ر ! وكالم  صحيمب! ثم عفى عنه وعصبمب ذل  املل  العاد ! 

ن الصادمة عنا عاة   عك ارد ألولل  ال نن اختا وا الصادمة منطقاًا اام عو قاالوا      ر ه القصة سقنارا  

قد تنفع لكن ا م امرة كرب ، والنادر وجود مثا  را ا    ا  عنادرة عو قليلةا عحياعنًا! عنقو   عنعم عحياعنًا  

املل  ال ي ننتج ظلمه حتّوله إىل عاد ! واألغلب حيملون بسبب ذل  احلقد على اجملتماع كلاه إذ   

ذل  إىل عقدة متج رة يف حيات م! وعنقو   عنعم و عننكر بعض الثمرة عحياعنًا ولكان ذلا    نتحو  

ْكََبُ ِمْن )كاخلمر وامليسار  
َ
مم أ ُُ ِِ ِإَوثُْم َذم ٌْ َكبٌْي َوَمَمفُِع لِل ُِمم إِثْ يَْسَئلُو ََ  َعِن اْْلَْمُِ َوالَْميِْْسِ قُْ  فا

ُِمم ْْ َكاْنَف )ى الوام؟  كيف بالرجحاان؟      نصمب اوستدو  ببعض املنا ع عل (َنْفعِ منم لَُكن
 ؟!( َحُْمُمون



  احلداثويون أيضًا يسّبون ويشتمون!

 

ا(4)

 يسّبون ويشتمون! ًاحلداثويون أيضا

 )علااي م السااالم(ئمااة بعااض احلااداثونني علااى الرسااو  واأل  وقااد اعاا ض

 عنه حا   بالسباب وال تائم؟أوعلى تراثنا ب

دًاأل إذ جنياااب م عبااا غااال وارٍدعوللااا  احلاااداثونني اعااا اض ن إ  والاااواب

 بالنقض عوًو وباحل  ثاعنيًا 

عنضاًا   ابا  وكا اة عقاالء العاامل       اعن م رم بأعنفسا م   مما الواب النقضي   ع

عن اام ن ااتمون عنساابون ون ااتمون وإن كااان )املتعلَّااق( وامل ااتوم خمتلفااًاأل عو تاار    

الكااثل ماان النااا  بعبااارا  خمتلفااة كااا  )الرجعااي، املتخلااف، املتحجاار!( باا         

عن ام إذا  إ! با   (انررابيكاا) ! ب  وبعبارا  عقسى (دوغمائيكا)ال  عقسى وبعبارا

وصفوا شخصًا عو ج ة بانررابي اعتربورا عكرب منقصة وععظام مثلباة، با  اعتارَب     

كثله من م ذل  سببًا لتجرند من َوَصُموُه بانرراب من بعض حقوقه عو حتاى مان   

 كا ة حقوقه!  

  وليل ر نا حم  استعراض ا ولكن وال وارد والقصص كثلة يف ر ا احلق

ن عمرنكاا  عن بعض التقارنر الصادرة من داال  معتاربة عّكاد     عن عن ل إىل عنكفي 

قتلع امللا  مان انرراابيني)!( عارب الطاائرا  املسالة باال طياار، يف الايمن وليبياا          

عن ام قتلاورم دون حماكماة قاعنوعنياة!     عوع  اعنستان والصوما  وغلرا! وذلا  نعاا   

السما  ام باختاذ حمام  وشبه ذل ! ب  كاان اعتماادرم علاى دارد تقاارنر      وبدون 

ن كااثلًا ماان م داراادون! وكااثل ماان م عبرناااء  ععنااه إررااابي! مااع عاسااتخباراتية عاان 

 بعيدون ك  البعد عن انرراب وعن ال اد معًا!
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لوجاوه   ،  جوابان  عحدرما ما مضى تفصياًل عندما تطرقناما الواب احلليعو

 )صالى اهلل علياه وآلاه(   ب املوجودة يف تارخينا سواء الصادرة على لسان الرساو   السبا

إن عاّد  سابابًا حساب     ،املوجاودة يف القارآن الكارنم    عم )علاي م الساالم(   وعرا  بيتاه  

  اخلالف املبنوي

 ن كثلًا من ا ليل معتربًا من حي  السند.إومن ا  

 ن بعض ا كان من باب الت احم.إومن ا  

َتنند )بعضاا ا كااان ماان باااب املقابلااة باملثاا  ن إومن ااا   ْْ ْْ   َفَمننِن ا َعلَنناُْك
َتد  ْْ َتُدوا َعلَاْهِ بِِمقِْ  َمم ا ْْ ْْ   فَم  .(َعلَاُْك

ماي با  كاعناع وصافًا     َلن عكثررا مل تكن سبابًا باملعنى املصطلمب الَعإومن ا  

 علميًا ملا عليه الطرف ابخر.

 ومن ا غل ذل   راجع  ما سبق تفصيله.

كاثل مان    ابخرنن نعّد لاد  ن السباب واوست  اء مبقدسا  إاعني  رو والث

 وقد ذكره بعض املفكرنن  ،مظارر احلرنة واحلضارة احلدنثةاملفكرنن مظ رًا من 

) ال شا  يف عن اوسات  اء باملقدساا  جا ء مان الا اث الادنا األوروباي         

آاااة جباا  عنفسااه، باادءًا ماان الطقااو  انغرنقيااة القدميااة، طقااو  السااخرنة ماان   

كاا ر يف األمار،   ا ه الساخرنة      ااألوملب.  ليل مثة عي شايء ختارني عو إحلاادي     

ج ء و نتج ع من احلياة الدننية. عما يف ما خيص املسيحية،  علينا عو عننسى حلظاا   

السخرنة الكرعنفالية من حكانا  املسايمب وعحجياتاه.  حتاى الصالب ننطاوي علاى       

 عنصيبه من السخرنة.

لتجدنفي ملل ، رو املسيمب، ميتطي محاارًا وإكليل اه كتلاة مان     حي  امل  د ا

 األشواك.  



  احلداثويون أيضًا يسّبون ويشتمون!

وتنجمب املسيحية يف عنسف الفكرة الوثنية لقلب كوميادنا الت ارنج عو التمثيا     

اخلاصاة بعالقااا  الساالطة ذات اا، حياا  جيااري، لابعض الوقااع، اوحتفاااء بأحااد    

احلقيقاي" راو   احلمقى على ععنه مل .  في املسيحية جياري الك اف عان عن امللا  "    

التجدنفي، رو سيد ا ه، سيد الفوضى، وراو عحاد احلمقاى. را ا راو الساباب       

قاوميني يف الربملاان البولاوعني، اق حاوا جاّدنًا إعاالن        االكامن يف عن عنواباًا حماا ظني    

نسوع املسيمب ملكاًا لبولوعنياا، مان دون عن نقفاوا عناد حادود خلاط النظاام الادنا          

اح اام عنضااًا متجاا رًا بعمااق يف وثنيتااه، معادنااًا     باانظله السياسااي.  قااد كااان اق   

   .(1)للمسيحية، غا اًل، عن "عنكتة" عو طر ة املسيحية عنفس ا(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 اضاا  جتكاار، العنااف تااأمال  يف وجورااه السااّتة، املركاا  العربااي   سااال وي جيجياا ، ترنيااة (1)

 .110ص  لألساث ودراسا  السياسا 
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 ةـاخلامت

 ويف ختام الكتاب عن ل إىل مطلبني رامني 

 الروايات الدالة على ثبوت التعزير يف سبِّ املممنني

ن األصا   عوالكالم كله نادور حاو  ساباب غال املاتمنني      ن إ  املطلةبااوىللا

عنه خيرج ما خيرج بالدلي  بعاد إحارام شاروطه وضاوابطه     عاألولي العام  يه احلرمة و

كما جر  عليه دعب بعض الناا    اما سّب املتمنني  عال دندة ال  سبق بعض ا، و

سائر املتمنني لد  عدعنى اختالف  كري عو عقائادي عو إداري عو سياساي    إذ نسّب

عناه و شا  يف حرمتاه با      م،  ا  ح بي مع معو شخصي عو ع ائري عو مرجعي عو 

عنه نوجب على الساّب بعضًا مان العقوباة عي ماا نصاطلمب علياه باالتع نر حساب        إو

   ااملستفاد من بعض الروانا ، وإلي  بعض

   قااد ورد يف الكااايف ال اارنف  َعااْن َعْبااد  الاارَّْحَمِن ْبااِن َعب ااي َعْبااد  اللَّااه  َقااا َ 

َعْن َرُج   َسبَّ َرُجًلا ب َ ْيِر َقاْ ٍف ُنَعار ُض ب اه  َراْ       )عليه السالم(َسَأْلُع َعَبا َعْبد  اللَّه  

عناه مل نق  اه بال عناا ماثاًل     عواملقصود  (1)((َعَلْيه  َتْعِ نره))  )عليه السالم( ُنْجَلُد؟ َقاَ 

ما الق ف تعرنضاًا  فياه   عن الق ف الصرنمب  يه احلد م  ألصراحة ب  كان تعرنضًا به

 التع نر.

َباُب َعنَّ َمْن َسبَّ َوَعرََّض َوَلْم ُنَصر ْ  ب اْلَقْ ف  َ َلاا َحادَّ    ا19)  لوسائ ويف ا

َعَلْيه  َوَعَلْيه  التَّْعِ نُر َوَكَ ا َلْو عنَسَبُه ِإَلى َغْيِر ال  عَنا َواللِّاَواط  َوَكاَ ا   اي اْلِ َجااء  َوُحْكاِم      

  .َمْن َقاَ  َلا َعَب َلَ  َوَلا ع مَّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .260ص 1ج  الكايف (1)



  نيالروايات الدالة عىل ثبوت التعزير يف سبِّ املؤمن

ْبُن َنْعق وَب َعْن َعل ي  ْبِن ِإْبَرار يَم )َعْن َعب يه ( َعْن ُمَحمَّد  ْبِن ع يَسى َعْن  ُمَحمَُّد

 )علياه الساالم(  َسَأْلُع َعَبا َعْباد  اللَّاه    ُنوعُنَل َعْن َعْبد  الرَّْحَمِن ْبِن َعب ي َعْبد  اللَّه  َقاَ   

َعَلْيه  ))  )عليه السالم( َقاَ  ب ه  َرْ  ُنْجَلُد؟َعْن َرُج   َسبَّ َرُجًلا ب َ ْيِر َقْ ٍف ُنَعر ُض 

   .((َتْعِ نره

َوَرَواُه ال َّْيُخ ب ِمْسَناد ه  َعْن ُنوعُنَل م ْثَلُه َوَعاِن اْلُحَساْيِن ْباِن ُمَحمَّاٍد َعاْن ُمَعلَّاى       

 اللَّه  م ْثَلُه.  َعْن َعْبد  الرَّْحَمِن ْبِن َعب ي َعْبد   ْبِن ُمَحمٍَّد َعِن اْلَوشَّاء  َعْن َعَبان 

َوَعْن ع دٍَّة م ْن َعْصَحاب َنا َعْن َعْحَماَد ْباِن ُمَحمَّاد  ْباِن ع يَساى َعاِن اْلُحَساْيِن ْباِن         

َسع يٍد َعِن النَّْضِر ْبِن ُسَوْنٍد َعِن اْلَقاس ِم ْباِن ُساَلْيَماَن َعاْن َجارَّا   اْلَماَدائ ن ي  َعاْن َعب اي        

ِإَذا َقاَ  الرَُّجُ   َععْنَع َخب ي ه َعْو َععْنَع خ ْنِ ناره َ َلاْيَل   ))َقاَ    )عليه السالم(َعْبد  اللَّه  

 .((  يه  َحدٌّ َوَلك ْن   يه  َمْوع َظٌة َوَبْعُض اْلُعق وَبة 

َوَعاْن َعل ااي  ْبااِن ِإْباَرار يَم َعااْن َصااال مِب ْباِن الس ااْند ي  َعااْن َجْعَفاِر ْبااِن َب  اال  َعااِن     

 )علياه الساالم(  ب ي اْلَعَلاء  َعْن َعب اي َمْخَلاٍد السَّارَّاِج َعاْن َعب اي َعْباد  اللَّاه         اْلُحَسْيِن ْبِن َع

   ي َرُج   َدَعا آَخَر اْباَن اْلَمْجُناوِن َ َقاا َ    )عليه السالم(َقَضى َعم ُل اْلُمْتم ن نَي ))  َقاَ 

 َنْجل اَد َصااح َبُه ع ْ اِرنَن َجْلاَدًة َوَقاا َ     َلُه اْلآَخُر  َععْناَع اْباُن اْلَمْجُناوِن َ اَأَمَر اْلاَأوََّ  َعْن      

َعْعَطى اْلَمْجل اوَد السَّاْوَط َ َجَلاَدُه عنَكاًلاا      اْعَلْم َععنَُّه ُمْسَتْعق به م ْثَلَ ا ع ْ ِرنَن َ َلمَّا َجَلَدُه

  .(1)((ُنَنكُِّ  ب ِ َما

 ُه. َوَرَواُه الصَُّدوُق ب ِمْسَناد ه  َعْن َجْعَفِر ْبِن َب  ل  م ْثَل

َوَعْنُه َعْن َعب يه  َعِن )اْلَقاس ِم ْبِن ُمَحمٍَّد َعاِن اْلم ْنَقاِري ( َعاِن النُّْعَمااِن ْباِن َعْباد        

َعْن َرُج   َقاَ  ب َخَر  )عليه السالم(َسَأْلُع َعَبا َعْبد  اللَّه  السََّلاِم َعْن َعب ي َحن يَفَة َقاَ   

 .((ه ، َوُنَع َُّرَلا َحدَّ َعَلْي))  َنا َ اس ُق َقاَ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 سبه  سبه مل نستحق الراد العقوبة. عنه سب عباه ولو كانعوالسبب يف تع نررما )حق املعتد  عليه الراد(  (1)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

ب ِمْسَناد ه  َعْن ُمَحمَّد  ْبِن َعل ي  ْبِن َمْحُبوٍب َعاْن َعل اي  ْباِن ُمَحمَّاٍد     َوَرَواُه ال َّْيُخ 

اْلَقاَساعن ي  َعِن اْلَقاس ِم ْبِن ُمَحمٍَّد َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد َعِن النُّْعَماِن ْباِن َعْباد  السَّاَلاِم    

َلُه ب ِمْسَناد ه  َعاْن َعل اي  ْباِن ِإْباَرار يَم َوالَّا  ي َقْبَلُ َماا ب ِمْساَناد ه  َعاْن َعْحَماَد ْباِن           َوالَّ  ي َقْب

 ُمَحمَّد  ْبِن ع يَسى م ْثَلُه. 

َوَعْنُه َعْن َعب يه  َعِن اْبِن َ ضَّا   َعْن ُنوعُنَل ْبِن َنْعق وَب َعْن َعب اي َماْرَنَم َعاْن َعب اي     

  ااي اْلِ َجاااء   )عليااه السااالم(َقَضااى َعم ااُل اْلُمااْتم ن نَي ))َقاااَ    سااالم()عليااه الَجْعَفاار  

 .(1)( ((التَّْعِ نَر

 موعظة أخالقية: الطبع َسّراق واحلاالت النفسية سّيالة ُمعِدية

ن الفقياه لاو   عمفتاحياة راماة، وراي     اونتضمن موعظاة عخالقياة      املطلباالثاين

لا ، كأر  الرنب والبادع، بعاد اساتقرائه    توص  إىل جوام عو وجوب سّب بعض الف

بعااه ن نّتعن ماان الطبيعااي حينلااٍ  مكا ااة األدلااة، وسسااب ال ااروط الاا  اعتقااد ب ااا،  اا 

ن تتحو  ر ه بالتادرنج إىل ظااررة  اي م إذ كاان رعناه حجاة علاي م، ورناا         عمقلدوه و

 ن انعنسااان عااادة وعن طبااع انعنسااان ساّراق عوًو و عماوطن النصاايحة األخالقيااة وراي   

عناه  م لاد  عدعناى خاالف    الالان   ن مان اعتااد سابّ   مميكنه التفكي  بني امللفاا  ثاعنياًا  ا   

عناه سيساب عصادقائه    ماألرا     ومان اعتااد سابّ   لد  عدعناى خاالف   سيسب عرله عنضًا 

ن الناادي إذا اعتاااد اخل ااوعنة يف  ععنضااًا كلمااا مل نوجااد حماا ور ماااعنع، ولاا ل  جنااد     

وظفياه إذا عسال شاركة عو ماع تالم تاه إذا      عنه سيتعام  ك ل  خب وعنة ماع م ماملعسكر  

عصبمب معلمًا عو مع عرلاه إذا صاار موجاًا  أباًا،   ا ه راي طبيعاة انعنساان، وو ميكان          

وحدي عو ملن قاام حكايم مان احلكمااء     اوجتماعية إو لأل االفص  بني امللفا  النفسية  

البطا  امل اوار    على تربيته ب كي  شدند على  صل ا يامًا ليكون مثاًل يف سااحة احلارب  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .206ا  202ص 21ج  وسائ  ال يعة (1)



  الواجب أن ال ترسي حالة السباب إىل الدوائر املحرمة

املقدام واملقات  ال ار  العنياد ونكاون ماع عصادقائه وعرلاه اااّين الّلاني اااش الابش           

 املتواضع اخللوق اجملامي لإلساءة بانحسان.

 ن ال تسري حالة السباب إىل الدوائر احملرمةأالواجب 

،  امن مان عرام الواجباا  علاى مان       ا  وراو كا ل   ا وإذا كان ذلا  كا ل     

وجوب سباب عر  الرنب والبدع، بأي حاّد وبأناة درجاة عو كيفياٍة      جوام عو نرون

رعورااا، رااو التوجيااه املركاا  والتأكيااد امل اادد والربدااة ال اااملة املسااتوعبة لكااي و  

نتجاوم إتباع م احلدود  يتحو  السباب لدن م إىل طبيعة ثاعنونة سيالة متعدناة مان   

  األخااار  جملااارد ساااباب عرااا  الرناااب والبااادع، إىل ساااباب ال اااا  عو التياااارا 

اختال  م مع م يف املرجعية عو يف احل ب عو التيار عو الع لة عو النقابة عو اوحتاد، 

عو نتحااو  إىل سااباب ابخاارنن جملاارد اوخااتالف مع اام علااى شااأن ماان شااتون       

املتسسة عو املسجد عو احلسينية، عو علاى عمار إداري عو اقتصاادي عو اجتمااعي عو     

احملا ظاة   كاةَ َلن الناا  عاادة و ميلكاون مَ   عامل ااَرَد   نإعائلي عو شابه ذلا أل ذلا     

عناه لالن كاان ساباب عرا       معلى احلدود العاملة بني دائرة الواجاب ودائارة احملارم      

ن ساب املاتمنني جملارد اخاتالف     م ا  احساب عنظار را ا الفقياه       االبدع والرنب واجباًا   

 إداري عو ثقايف عو عملي عو شبه ذل ، حرام قطعي.

 عن التكفري والتفسيق )رمحه اهلل( والدكالم السيد ال

   )اوت ام والتكفل والتفسيق)رمحه اهلل( الوالدقا  السيد 

الثاعني واألربعون  من  لسفة التاأخر با  اوحنطااط والاتحطم، ماا اعتادتاه       

 بعض التيارا  انسالمية من تومنع اوت اما  والتكفل والتفسيق وما عشبه.

عون يف حتطاايم ععنفساا م، بلااه إن النااا  و  ولاايعلم عمثااا  رااتوء ععن اام نساا 



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

 .(1)نلتفون حوام(

 )وعلى عي،  التكفل والتفسيق واحلط من كراما  النا  نوجب عمورًا 

إراعنة األ راد واحلط من كراماات م وتعرنضا م لاإلذو  والاتحقل،     األو   

وك  ذل  حمرم يف ال رنعة انساالمية، وو ميكان عن نكاون  اعلا ا ماورد اعتمااد       

 .(2)ملسلمني وثقت م(ا
 

 أخرجه اهلل من واليته فال يقبله الشيطان! ...من َرَوى

َماْن َرَو  َعَلاى ُماْتم ن     ))  )علياه الساالم(  عقو   وقد قا  انماام الصاادق   

َوَلاَنت اه   ِرَواَنًة ُنِرنُد ب َ ا َشْيَنُه َوَرْدَم ُمُروَءت ه  ل َيْسق َط م ْن َعْعُيِن النَّاِ  َعْخَرَجاُه اللَّاُه م اْن    

 .(3)((ِإَلى َوَلاَنة  ال َّْيَطاِن َ َلا َنْقَبل ُه ال َّْيَطاُن

 الوجه يف رفض الشيطان لقبوله

 ويف ر ه الروانة ال رنفة عنكا  لطيفة شرنفة 

ن تكااون عن تكااون بفااتمب الااواو )الَووَنااة( وميكاان  عن الوونااة ميكاان عمن ااا  

باة والنصارة، والِووناة بالكسار تعاا      بكسررا )الِوونة( والَووناة باالفتمب تعاا احمل   

 .(6)السلطة واحلكومة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .233ا  230 ص 102ج  موسوعة الفقه (1)

 .233ا  230 ص 102ج موسوعة الفقه   (2)

 .351ص 2ج  الكايف (3)

ماارة، مصادر ولياع، ونقاا         النصارة، بالكسار  ان  يف دمع البحرنن  )والووناة عنضااً  قا   (6)

    مبعنى الدولة. ويف الن انة  ري بالفتمب  احملباة، وبالكسار  التولياة والسالطان، ومثلاه       رما ل تان

عن ابن السكيع( وقا   )الوونة بالفتمب  حمبة عر  البيع وعتباع م يف الادنن   االووء " بالكسر   "

 (.591ص 6وامتثا  عوامررم وعنواري م( )دمع البحرنن  ج

)الوونة بفتمب الواو، وكسررا  ل تان مثا  الوكالاة     يف التبيان )رمحه اهلل( وقا  ال يخ الطوسي 
 



  طان لقبولهالوجه يف رفض الشي

ن اهلل تعاىل خيرجاه  عوكالرما يف الروانة حمتم ،  على األو   نكون املعنى 

دائارة حمبياه ودائارة مان ننصاره،       يفمن حمبته لاه وعنصارته لاه ثام و نقبلاه ال ايطان       

تباارًا  اال نقبلاه    وعلى الثااعني نكاون املعناى  خيرجاه اهلل مان سالطاعنه وحكومتاه اع       

سااقط جنسااية ال اايطان يف حكومتااه و لكتااه! وذلاا  عنظاال احلكومااا  الاا  قااد تُ  

 عحدرم وخترجه من  لكت ا ثم و تقبله الدولة األخر  عبدًا!.

 يه وو يف  لكته وسلطاعنه؟ولكن ملاذا و نقبله ال يطان يف دائرة حمّب

 ميكن تعلي  ذل  بوجوه 

ن نكون الضٌّّلا  من دائارة  لكتاه وسالطاعنه    عبدًا ن ال يطان و ن مه عع منةها ا

ن ال يطان و حيب انعنسان وو حيتاجاه وإ اا رد اه تادمل     معو من حمبيه وخ اّلعنهأل  

انعنسان وحتطيمه وإذوله واشاقاؤه يف الادعنيا وابخارة ملاا حيملاه مان احلقاد الاد ني         

ْْ ِمْن َبن)  على آدم وذرنته، قا  تعاىل ُُ َذ ْذ َْلتِيَ نْن ُث َْ ْْ َو ُِن ْْ َوِمنْن َخلْفِ ُِ يْندي
َ
نْيِ أ

ْْ ُنمكُِينَ  ُُ ْكََثَ
َ
ْْ َوال َُتُِد أ ُِ ِ ممئِل َُ ْن  َْ ْْ َو ُِ ِ يْمم 

َ
عناه و تا داد بالضاّلا     إ، ثام  (1)(أ

 عنه عقو  من الب ر، يف دائرة سلطاعنه، مبا و قيا .مقوة ال يطان  

شارحه اا ه   إذ قاا  يف   )رمحه اهلل(وذل  رو ما استظ ره العالماة اجمللساي  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

مااارة والوكالااة والدولااة والدولااة. وقااا  قااوم  رمااا مصاادران  املكسااور مصاادر الااوالي ماان ان  

)التبياان يف تفسال    .(ن الووناة بايّ  ر ا وليٌّوالسلطان. واملفتو  مصدر الولي ضد العدو، تقو   

 (.69ص 1القرآن  ج

مع البيان  )وقا  بعض عر  الل ة  الوونة النصر، نقا  رم عرا  ووناة عليا  عي     وقا  يف د 

متناصرون علي . والوونة  وونة السلطان. قا   وقد جيوم الفتمب يف را ه، والكسار يف تلا ،    

كما قالوا الوكالة والوكالة، والوصانة مبعناى واحاد،  علاى را ا جياوم الكسار يف الووناة يف را ا         

 (.369ص 9مع البيان  جاملوضع( )د

 .11سورة األعراف   (1)



     قولوا للناس حسنا وال تسبوا

الرواناة  )وو خيفااى مااا يف راا ه الوجااوه و ساايما يف األخلناان علااى ماان لااه عدعنااى  

م سااكة، باا  املااراد  إمااا احملبااة والنصاارة  يقطااع اهلل عنااه حمبتااه وعنصاارته ونكلااه إىل  

ال يطان ال ي اختار تسونله وخالف عمر ربه، وعدم قبو  ال يطان لاه ألعناه لايل    

تباع واحملابني  ياوّدرم وننصاررم إذا تاابعوه با       غرضه من إضال  با آدم كثرة األ

مقصوده إرالك م وجعل م مستوجبني للع اب للعداوة القدمية بيناه وباني عباي م،    

و يف الادعنيا  شايء    مذا حص  غرضه من م ن ك ام ون امع ب ام وو نعيان م يف     

نْسمِن اْكفُ )  كما قا  سبحاعنه  مثله اْطمِن إِذْ قمَل لِْْلِ َُ قنمَل َكَمَقِ  الشذ م َكَفن ُْ فَلَمذ

وو يف ابخاارة  ،وكمااا رااو امل اا ور ماان قصااة برصيصااا وغااله (ٌء ِمَْننَ   إَِّنِِّ بَننُِي

ْْ )  لقوله نُْفَسُك
َ
 .(فاَل تَلُوُموِي َولُوُموا أ

عو املراد التولي والسلطنة عي خيرجه اهلل من ح به وعداد عوليائه ونعاده مان   

ع منه كماا عر اع، وحيتما  عن نكاون عادم      عح اب ال يطان ورو و نقبله ألعنه نترب

 قبو  ال يطان كنانة عن عدم الرضا ب ل  منه ب  نرند عن نكفره وجيعله مساتوجباً 

 .(1)للخلود يف النار(

دعناى درجاا    عن ال ايطان نار  را ا امل تااب نخواعناه، يف      عما قيا  مان    ىلمنها 

ألن ال اايطان عناادما ن ننتمااي مثلااه إليااه! وذلاا  عاخلساسااة والاادعناءة  ااال ن ااّر ه عباادًا  

عارض السجود بدم وعندما حسده مل نقم سملة تساقيط ضاده! ومل نن ا   ب يبتاه     

عنااه اعاا ض علااى اهلل يف عوت متااه ليسااقط ماان ععااني املالئكااة مااثاًل، باا  غانااة مااا  علااه 

ولا ل  وحيا  نار      (2)(ِمنْن  نم   وََخلَْقَتنُه ِمنْن طنني    َخلَْقتَي)تفضيله عليه بقوله  

نت ى دعناءة من ن تاب عخاه ونسقطه من ععني الناا  جملارد خاالف إداري عو    ال يطان م
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عنااه و نقبلااه يف  لكتااه وساالطاعنه وو ممااالي، وحياا  نااراه شاارنرًا إىل درجااة و تطاااق   

  )الساّر يف عادم قباو     )رمحاه اهلل(  نعتربه من عودائه وخ ّلاعنه! وقاا  العالماة اجمللساي   

يطان ألن سابب خاروج ال ايطان مان ووناة اهلل      ال يطان له عن  عله عقبمب من  ع  ال ا 

ومل نا كر مان    )علياه الساالم(  بأن عصله عشارف مان عصا  آدم     رو خمالفة عمره مستندًا

 ع  آدم ما نسوء به ونسقطه عن عنظر املالئكة، وسبب خروج ر ا الرجا  مان وونتاه    

ذكاره  تعاىل رو خمالفة عمره ع  وج  من غال عن نساندرا إىل شاب ة إذ األصا  واحاد و     

ورا ا إدو  وتفااخر    من  عا  املاتمن ماا نتذناه وحيقاره وادعااء الكماا  لنفساه ضامناً         

مناه علاى عن ال ايطان و نعتماد علاى       وتكرب  ل ا و نقبله ال ايطان لكوعناه عقابمب  عااوً    

 .(1)ء  ل ل  و نقبله اعنت ى( وونته له ألن شأعنه عنقض الوونة و عن شي

 إ ا ذكرعنا الثاعني لظرا ته ولطا ته.ن الوجه األو  عقرب، وعوو خيفى 

 سائر سلبيات اغتياب الناس وتسقيطهم

  )الثااعني  إضااعة األراداف الساامية، إذ     )رمحه اهلل( ثم قا  السيد الوالد

النا  نقعون يف حلة من عمررم، ر  عر  التكفل والتفسيق وما عشبه على حق؟ 

انساالم وتقدمياه إىل األماام     ن التياار إن كاان صاادقًا يف دعاواه ععناه نرناد تارونج       م 

والوصو  إىل احلكم انسالمي كيف نكون رو بنفسه آخ ًا مبعاو  ااادم لتحطايم    

 !انسالم عوًو يف ععنظار كثل من النا ، ولتحطيم عنفسه ثاعنيًا؟

الثال   إجياد جو من سوء الظن والفسااد باني املسالمني، وبا ل  تنصارف      

 م والد اع بد  صر  ا يف التقدنم والتقدم.األلسنة واألقالم واأل كار إىل ااجو

الرابع  إجياد جاو صااحل لالساتعمار واوساتثمار، ولتقادم ععاداء انساالم        

وساايطرت م علااى املساالمني، حياا  نعر ااون باا ل  عنقاااط الضااعف يف املساالمني،    
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  يأخ ون يف ااجوم علي م.

ًا اخلامل  اعنعا ا  الصااحلني عان امليادان، حيا  إن الصااحلني قلماًا ولسااعن        

ْْ )وعخالقًا نبتعدون عن اوجتماعا  املوبوءة، قا  سابحاعنه    ُُ ََ قُوا دي ُذ يَن فَ إِنذ اَّلذ
ْْ يف ُُ ننَاعمً لَْسننَت ِمننَْ ُِ ، وباا ل  ختساار احلركااة انسااالمية اااادف  (ء   َشْ   َواك ُننوا 

 والسمعة يف وقع واحد معًا.

ننفسامب   الساد   وحينما نكون الو م احوعنًا باالتوتر واعنا واء الصااحلني،    

اجملا  عماام املتا لفني واملاتملقني ووعااظ الساالطني و ق ااء الابالط اادم انساالم          

 واملسلمني.

السااابع  وباا ل  نااتحطم العمااق انسااالمي يف كاا  امليااادنن اوقتصااادنة       

واوجتماعية والسياسية وال بونة والفكرناة وغلراا، ألن الفاراش نصابمب الاوا       

أللساانة،  اال عمااق وو تعمياق، وو حااق وو   يف امليادان، علاى مثاا  معاروف يف ا   

حتقيق، وو لب وو تلبيب، وإ ا ق اور وظاوارر وساطو  ومظاارر، ومثا  را ه       

 .(1)احلياة ظلما  بعض ا  وق بعض(

ثاام قااا   )وقااد كااان ماان عنصااائمب والاادي رمحااه اهلل لااي عن قااا   و تاارد     

نكاون رنااك    السيلة،  معنه إذا ّسب  إعنساان كاان رنااك ّساب واحاد، عماا إذا رددتاه       

سبان، وّسب واحد عق  شرًا من ساّبني، وقاا  رمحاه اهلل  وعاالج ذلا  عن تارد       

 السيلة باحلسنة.

وحيكى عن ال يخ الب ائي رمحه اهلل ععنه اغتابه إعنسان  أرد  إلياه سالة مان    

 .(2)الفواكه(
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  خ البهائي سلة الفواكه ملن اغتابه!ملاذا أهدى الشي

 ملاذا أهدى الشيخ البهائي سلة الفواكه ملن اغتابه!

إىل سالة الفواكاه    )رمحاه اهلل(  الب اائي  ولع  الوجه يف إراداء ال ايخ  أقةول اا

 عمران  من اغتابه

عن ا ردنة يف مقاب  خدمة عظيمة عسدارا له من اغتابه! وذلا  ألن  إاألو   

عنه إذا كان قاد  إاألعما  الصاحلة تنتق  من امل تاب بالكسر إىل امل تاب بالفتمب، عي 

وص عنية بدون صلى مثاًل صالة اللي  خب وع عو كان قد تصدق بصدقة عظيمة خبل

عناه ب يبتاه ل ناد ماثاًل     مرناٍء و عة  أعطاه اهلل ب اا قصاورًا  خماة عظيماة يف الناة       

ن ننق  قصر من اغتاباه إلياه! ع اال نساتحق را ا ال اخص       أمندًا بتعاىل ض اهلل نعّو

 ن ن دنه امل تاب ردنة ب  ردانا!  ع

ر ن كا  مان اغتاباه شاخص  ّكا     عوابن  كر عن ا القاارا الكارنم معاي  لاو     

عنااه قطعااًا سااوف و نن اا   بااالرّد وو الناا اع والصااراع وسااوف و  مب اا ه الطرنقااة  

 تروج بضاعة السباب وال يبة بعدرا عبدًا!

كان من مصادنق الن ي عن املنكر إذ الن ي عنه تاارة نكاون   ن ذل  إالثاعني  

، وعخار  نكاون بالنصامب احلسان عو     إو بهإذا كان و نرتدع  امثاًل   ابالقو  اخل ن  

انحسان إليه إذا كان ر ا رو الطرنق ورتداعه   و عن ي عن املنكر باملعنى اوسام  ب

ن الكاالم  إاملصدري للن اي وإن مل نكان بااملعنى املصادري لاه، وبعباارة عوضامب         

نغاالق بواباا  ال يباة والعاداوا       احلسن وانحسان كثلًا ما نكون طرنقًا  ااعالً 

صًا آخر عو ات مه  تواضع وعراداه ردناة   ن ال خص إذا سّب شخإإذ  ألبني املتمنني

ساوف نست اعر الا عنب وسايخج  مان عنفساه با          اعاادة    ا عناه    م ا    بطرنقاة لطيفاة   اا 

 .وسيتحو  إىل صدنق بالتدرنج

ن عمله كان من مصادنق مقدمة الواجب إذ الواجاب الاد ع باال     إوقد نقا   
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ْحَسُن فَإِذَا  ادَْفْع بِملذيت)  قا  تعاىل ري عحسن،
َ
 ذنُه  ِِهَ أ

َ
ََنُه َعنداَوةٌ َكأ ي بَيَََْ  َوبَيْ اَّلذ

 ٌْ مُنم إاِلذ ذُو َحن ِّ  َعظنام   *َوِِلٌّ ََحا وا َومم يُلَقذ يَن َصََبُ مُم إاِلذ اَّلذ وماا  علاه    (1)(َومم يُلَقذ

كاان كا ل  إذ د اع شاره واغتياباه )يف علتاه املبقياة( عناه با ل ،           )رمحه اهلل( الب ائي

عناه سايخج  يف املارة الثاعنياة عو     مج  ومل نرتدع يف املارة األوىل   مل خي عنه إنموعلى عي  

... وسااتجد حينلااٍ  اجملتمااع دتمعااًا إمياعنيااًا مثاليااًا     الثالثااة عو حتااى العاشاارة والع اارنن  

   حتى يف عحالم عشد النا  تفاؤًو! ارمبا  ا وذجيًا طوباونًا و عنظل له 

حتع عموما  الن ي عن نبقى من و جيدي معه ر ا األسلوب  يندرج  عنعم

         ن ساباب ابخارنن  م ا  اوكماا سابق     ااملنكار بضاوابطه املعرو اة مان التادّرجأل لكان        

 ننتج النقيض واهلل ااادي سواء السبي . اعادة  ا

لقاّيم  يف كتاباه ا  )رمحاه اهلل(  ولنختم الكتااب مباا ذكاره السايد العام ال ا يد      

  للسب)خواطري عن القرآن( قا   )احلوار املنطقي، و

َ َعْدواً بَِغْْيِ ِعلْم  ) ِ فَيَُسبُّوا اّللذ يَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّللذ  ( َوال تَُسبُّوا اَّلذ

 نا عن ا املتمنون!

ِ )اباة امل عومة  ( ال تَُسبُّوا) يَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّللذ ، رغم عن انسالم ( اَّلذ

مة، وتوجي ه إىل انله الواحاد، وو  جاء لتحرنر انعنسان من عساطل اباة امل عو

 تسبوا األصنام، رغم عن ع ى ج اد املسلم رو حتطيم األصنام.

 أعنتم مدعوون إىل  تسفيه ابااة، وحتطايم األصانام، ولكان و تسابورا،      

 ألن 

السااب تنفاايل عاااطفي، ولاايل عماااًل حيقااق رااد ًا. وانسااالم و نرنااد   ااا1

نفرغ به عاطفة الكراراة الا  ت لاي يف     املسلم عاطفيًا، جييش،  يبح  عن منفل
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صدره، ثم نتصور ععنه قاد عّد  رساالته، دون عن نكاون قاد عما  شايلًا. با  علاى         

 العكل، عسف إىل مستو  الرعاع.

 الروانة التالية  اب  ا الصدد  اوإلي  

راا  عنظ ااران الاارباءة ماان ) "عماارو باان احلمااق")خاارج "حجاار باان عاادي" و

. ((كّفاا عماا نابل ا عنكماا    ))إلي ماا عن    الم()علياه السا  ال ام(،  أرسا  علاي   

. قاو  ) لم منعتنا ((بلى)) أتياه،  قاو  )نا عمل املتمنني! علسنا حمّقني(؟! قا   

عن تكوعنااوا لعاااعنني شااتامني، ت ااتمون    الكاام     اكررااع    ))ماان شااتم م(؟ قااا    

وتربعون، ولكن لو وصفتم مساوا ععماام  قلتم  مان سالت م كا ا.. وكا ا..     

 امن ععماام ك ا.. وك ا.. كان عصوب يف القو ، وعبلغ يف الع ر. و)لو( قلاتم   و

مكان لعنكم إنارم، وبراءتكم من م  الل م عحقن دمائ م ودمائنا، وعصلمب ذا  

مان ج لاه،    امان م     ابيان م وبينناا، وعرادرم مان ضااللت م، حتاى نعارف احلاق           

 ((عحاب إلايَّ، وخالًا لكام    لكان  ،من جّل به امن م   اونرعوي عن ال ي والعدوان  

 .(1) قاو  )نا عمل املتمنني! عنقب  عظت ، وعنتأدب بأدب (

 انسااالم نكااره للمساالم، ونكااره انمااام ألصااحابه، عن نكوعنااوا ساابابني،   

نلخصون رساوت م يف علفاظ عنابية نق  وعن ا يف الفراغ، ورم حيسابون ععن ام اجنا وا    

 ما و جيرؤ عليه غلرم.كثلًا، ألعن م قالوا ما مل نقله غلرم، عو 

 الا ي   ،السب بطبيعة كوعنه تنفيسًا عاطفيًا، خيفاف مان مخام اوعناد اع     ا  2

و نسب، نند ع بدا ع العاطفة وبدا ع الفكر يف اجتاه رد ه. والا ي نساب، نفارغ    

بالسباب طاقته العاطفية،  ال نبقى لدنه من وقود حيركه حناو رد اه ساو  الفكار،     

ف ماان الفكاار مااع العاطفااة،  السااباب نساات ل  ماان والفكاار باادون العاطفااة عضااع

 وقوده دون عن ننج  شيلًا.
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، إو عن االا  تساتحق عكثار مان الساب        اوإن ُوج اه إىل األصانام    السب  ا  3

عدواه نسرنه إىل غله،  من انعنسان إذا اعتاد عماًل مكرسًا يف اجتااه،  سارعان ماا    

ومع تاواتر األحاداث املاثلة،    حي  ال ضب رباط تكرنسه،  يعدو به إىل غل ذل . 

 نصبمب سّبابًا، نسب ك  شيء.. وك  عحد.. وانسالم نربأ باملسلم عنه.

ناتدي إىل رد  عا  معااكل مان      ابطبيعاة كوعناه تنفيساًا عاطفياًا       االساب    ا  6

 الطرف ابخر، من باب املقابلة باملث . ور ا.. غل صحيمب لسببني   

  الكفاار، مان عجا  التنفايل     األو   عن تعرنض املاتمن مقدسااته نراعناا   

عن غيظه، إسفاف ب ا. وعلى املتمن عن نربر كظم غيظه بصياعنة مقدسااته، و عن  

 نربر تعرنض ا لإلراعنة بالتنفيل عن غيظه   

َ َعْدواً ) مباا جيارون علاى ععنفسا م      ( بَِغْْيِ ِعلْم  )مبرض العدو ،  ( فَيَُسبُّوا اّللذ

 من سب اهلل.

مية ت ادر الن ااطا  الا  و باد مان اساتثماررا يف       الثاعني  عن املعارك الكال

جت اض   اعو منسااة    امعارك عملية، ألعن ا الفاصلة، وعما املعارك الكالمياة  ملا اة    

 املعارك العملية اااد ة.

وإذا كااان القاارآن نن ااى عاان املعركااة ضااد اباااة امل عومااة، حتااى عاان عقاا   

إىل تطااو    اأسلوب رد الفع   ب ااملعركة الكالمية ال ي رو السب، إتقاء عن نتدي  

 الكفار على اهللأل  كيف ميكن القضاء على اباة امل عومة؟

 إن حماربة اباة امل عومة، عو عي ردف آخر، تكون بطرنقتني 

طرنقة اجملاب ة. ور ه طرنقة تقليدنة، قد تستخدم حتى يف  الطايقة ااوىل: ا

نتالمحاااان وج اااًا، حيااا  نصاااطف الاعنباااان املتحارباااان، و  ألاملعاااارك السااااخنة

 ونقدمان الضحانا بسخاء، حتى ننتصر جاعنب على جاعنب.



  ملاذا أهدى الشيخ البهائي سلة الفواكه ملن اغتابه!

طرنقة عحدث من تل ، وكثلًا ما  طرنقة اولتفاف. ور ه الطايق االثانية  ا

حي  خيلي جاعنب موقعه، ونتحاو  إىل موقاع    ألتستخدم يف املعارك الساخنة عنضًا

طلاع الاعناب   د و ، حتاى إذا محاف الاعناب ابخار ماعماًا عن خصامه اعنادحر،        

األو  من موقعه اجمل و ، والتف حو  خصامه، وعحكام علياه احلصاار سيا  و      

 جيد إو اوستسالم.

يف املعارك العسكرنة، كا ل  يف املعاارك الفكرناة   قاد نبادع املنااقش       وكما 

بنقطة ارتكام الطرف ابخر،  يسخف ا سيا  ناثل عنااده، ثام نظا  نبادلاه احلجاة        

اشقان بألفاظ حادة تعمق ال قة بين ماا، ورا ا عسالوب    حتى تنف  حجج ما،  ي 

 نتدي إىل تعنيد الطرف ابخر.

ورمبا نتجار  املناقش عنقطة ارتكام الطرف ابخر، ونبدع احلدن  من موقاع  

جي اا  الطاارف رد ااه  يتجاااوب معااه، ونساال معااه خطااوة.. خطااوة.. حنااو عنقطااة      

ه، ونقاف املنااقش عناد    ارتكامه، ونرتب املقدما  ال  تنتج بطاالن عنقطاة ارتكاام   

 ر ا احلد ليقو  الطرف ابخر خالف عنقطة ارتكامه.

 ور ا األسلوب رو عسلوب التوجيه غل املباشر، ال ي ننتج وبال شجار.

.. نوجه القرآن حي  مينع عان ساب ابااة امل عوماة،  لناد مان        وإىل ر ا

نت ي بمثبا  مناف  ك  املقدما  ال  ت ايف حواررم مع الكفار   ان نرتبوا  عاملسلمني 

   .(1)اباة املصنوعة، وترك م نستنتجون منف ا، ب  وترك م حياربورا وحيطمورا(

 

وآخر دعواعنا ان احلمد هلل رب العاملني وصالى اهلل علاى حمماد والاه الطيابني      

 .الطاررنن
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، عن ار املرتضاى ا م ا د،     )رمحه اهلل(بن علي الطربسي  اوحتجاج /ألمحدا 

 را.1603

 ا عحكام الل و واللعب والل و وحدودرا /للمتلف.
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 را.1613

، املااتير لل اايخ املفيااد ا قاام،        )رمحااه اهلل(ااا انرشاااد / لل اايخ املفيااد    

 را.1613
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 ط ران.

 ا عصو  علم الرجا / لل يخ الداوري.

 .)رمحه اهلل(ا األصو  / للسيد حممد احلسيا ال لامي 
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، دار الكتاب انساالمية ا    )رمحاه اهلل( ا إعالم الور  / ألمني انسالم الطربسي 

 ط ران.

، دار التعاارف للمطبوعاا  ا    )رمحاه اهلل( ماني  ا ععيان ال يعة / للسيد حمسان األ 

 بلو .

 .)رمحه اهلل(ا اوقتصاد ااادي إىل طرنق الرشاد/ لل يخ الطوسي 

، دار الثقا اااة للن ااار ا قااام،     )رمحاااه اهلل(اااا األماااالي/ لل ااايخ الطوساااي 

 را.1616

 ا األوامر املولونة وانرشادنة / للمتلف.
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 را.1606

، متسساة  )رمحاه اهلل( ا الربران يف تفسل القارآن / للسايد راشام البحراعني   

 البعثة.

 ا تارنخ دم ق / وبن عساكر.

 .)رمحه اهلل(ا البيان يف تفسل القرآن / للسيد عبي القاسم اخلوئي

حسان بان     الرساو  صالوا  اهلل علاي م انيعاني / لل    آا حتف العقو  عن 

 را.1606، متسسة الن ر انسالمي ا قم، )رمحه اهلل(شعبة احلراعني

، املاتير لل ايخ املفياد ا قام      )رمحاه اهلل( ا تصاحيمب اوعتقااد/ لل ايخ املفيد   

 را.1613

، الناشاار  الناشاار  احياااء )رمحااه اهلل(ااا تفساال التبيااان / لل اايخ الطوسااي 

 ال اث العربي ا بلو .

، متسسااة األعلمااي  )رمحااه اهلل(الكاشاااعني ااا تفساال الصااايف / للفاايض    
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 للمطبوعا  ا بلو .

، املطبعة العلمية ا  )رمحه اهلل(ا تفسل العياشي / حملمد بن مسعود العياشي 

 را.1310ط ران، 

، متسساة  )رمحاه اهلل( ا تفسل القمي / لعلي بان إباراريم بان راشام القمي    

 را.1606دار الكتاب ا قم، 

 .)رمحه اهلل(ن / للسيد حممد احلسيا ال لاميا تقرنب القرآن إىل األذرا

/ لل يخ حممد علي  )رمحه اهلل(ا تقرنرا  عساث السيد عبي القاسم اخلوئي

 ، مكتبة الداوري ا قم.)رمحه اهلل(التوحيدي

 ، دار الكتب انسالمية ا ط ران.)رمحه اهلل(ا الت  نب / لل يخ الطوسي

 را.1605ر الرضي للن ر ا قم، ا جامع األخبار/ تاج الدنن ال علي، دا

 ا ني رة الل ة/ وبن ُدَرْند.

، دار )رمحاه اهلل( ا جوارر الكالم / لل يخ حممد حسان النجفاي الوارري  
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 .)رمحه اهلل(ا خواطري عن القرآن / للسيد حسن ال لامي

، إ اعيلياان  )رمحاه اهلل( ا الّ رنعة إىل تصاعنيف الّ يعة / بقا با رك الط راعني 

 قم. ا
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 .ه اهلل()رمحا الرجا  / للنجاشي

 ا رسالتان يف اخلمل /للمتلف.

 )رمحه اهلل(ا الرواشمب السماونة / للملداماد 

ا شر  عن ج البالغة / وبن عبي احلدند املعت لاي ، مكتباة آناة اهلل املرع اي ا      

 را.1606قم، 

 ا شور  الفق اء والقيادا  انسالمية / للمتلف.

 / وبن سعد.ا الطبقا  الكرب  متمم الصحابة الطبقة الرابعة 

 .)رمحه اهلل(ا العدة يف عصو  الفقه / لل يخ الطوسي 

، )رمحااه اهلل(العااروة الااوثقى / للساايد حممااد كاااظم الطباطبااائي الياا دي  ااا 

 را.1611متسسة الن ر انسالمي ا قم 

، دار )رمحه اهلل(/ لل ايخ الصادوق   )علياه الساالم(  عيون عخباار الرضاا   ا 

 را.1311العامل للن ر )ج ان( 

  ل ارا  / إبراريم الثقفي الكويف ا ط احلدنثاة، الناشار  اجنمان آثاار ملاى      اا 

 را.1395ط ران، 

 غرر احلكم.ا 
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/ للسايد حمماد صاادق الروحااعني دام ظلاه ،       )علياه الساالم(   قه الصادق ا 

 را.1613، 3متسسة دار الكتاب ا قم، ط

،  ه اهلل()رمحالفقه ا حو  السنة املط رة / للسيد حممد احلسيا ال لامي ا 

 بالتعاون مع متسسة اجملتبى للتحقيق والن ر ا كربالء. 3ط

 بن منظور.ولسان العرب / ا 

، الناشار  املكتباة   )رمحاه اهلل( املبسوط يف  قه انمامية / لل يخ الطوساي  ا 

 املرتضونة نحياء ابثار العفرنة ا ط ران.

 .)رمحه اهلل(دمع البحرنن / لل يخ  خر الدنن الطرحييا 

، متسساة  )رمحاه اهلل( دماع البياان يف تفسال القارآن / لل ايخ الطربساي       ا 

 األعلمي للمطبوعا  ا بلو .

، دار الكتااب )رمحااه اهلل(احملاساان / ألمحااد باان حممااد باان خالااد الربقي  ااا 

 را.1311انسالمية ا قم، 

، قساام )رمحااه اهلل(املختصاار النااا ع يف  قااه انماميااة / للمحقااق احللي   ااا 

 المية يف متسسة البعثة ا ط ران.الدراسا  انس

مارآة العقاو  يف شار  عخباار آ  الرساو  صالوا  اهلل علاي م انيعااني /        اا  

 را.1606، 2، دار الكتب انسالمّية، ط/)رمحه اهلل(للعالمة اجمللسي 

 مستدرك احلاكم.ا 

، متسسااة آ  البيااع ا قاام    )رمحااه اهلل(مسااتدرك الوسااائ  / احملاادث النوريااا 

 را.1601

 عن ج البالغة. مستدركا 

، مكتباة الاداوري ا    )رمحاه اهلل( مصبا  الفقارة / للسيد عبي القاسام اخلاوئي   ا 
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 قم.

 .)رمحه اهلل(معجم رجا  احلدن / للسيد عبي القاسم اخلوئي ا

 بن  ار .ومعجم مقانيل الل ة / ا 

 املفردا  يف غرنب القران / الراغب األصف اعني،.ا 

 . )رمحه اهلل(الطربسي مكارم األخالق/ للحسن بن الفض ا 

، ط تااراث ال اايخ )رمحااه اهلل(املكاسااب / لل اايخ مرتضااى اوعنصاااري  ااا 

 األعظم.

)رمحاه  / السيد حمماد احلسايا ال الامي    )علي ا السالم(من  قه ال رراء ا 

 ، دار العلوم للتحقيق والطباعة والن ر ا بلو .اهلل(

متسسااة الن اار ، )رمحااه اهلل(ماان و حيضااره الفقيااه / لل اايخ الصاادوق  ااا 

 را.1613انسالمي ا قم، 

 املنتظم يف تارنخ األمم وامللوك / وبن الومي.ا 

)رمحه موسوعة الفقه ا كتاب احلقاوق / للسايد حمماد احلسايا ال الامي      ا 

 .اهلل(

، متسسااة آ  )رمحااه اهلل(وسااائ  ال اايعة / حملمااد باان احلساان احلاار العااامليااا 

 را.1609البيع ا قم، 

)رمحه لساايد حممااد احلساايا ال االامي لنااة األصااو  / الوصااو  إىل كفاااا 

 .اهلل(

ساال وي جيجيا ، ترنياة   اضا       / العنف تأمال  يف وجوراه الساّتة  ا 

 جتكر،  املرك  العربي لألساث ودراسا  السياسا .
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