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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبٌن الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔٔ1) 

 اإلشكال ابن املعصية بسوء االختيار، ظلمتتمة: 
على ما ذكر من استحالة تزاحم الظلمٌن ألنهه مهن السهالبة ابنتفهاو ادلوضهوال النلهالب العنهوان ابلتهزاحم  وقد يعرتض

صسهوو أو قسهر  عليهها ادلعصهية  واضهطرار  إىل ععه ، ابلهنل  صصهورة تلصهًن  إىل آخر ما سبق ألن عنوان الظلم تنجيزي
علههو اضههطر إىل ارتأههاب أحههد الظلمههٌن ادلتههزا ٌن، صسههوو  وإن كههان مرههطراً أو ملسههوراً حاليههاً، اختيههار  عانههه حههاذ حين هه ٍ 

 موضوعًا عن كونه حلماً. ذلك الفع  )كالغصب(اختيار  عان التزاحم ال خيرج 
 اجلواب: تفويت القدرة ظلم، وليس العمل نفسو حينئٍذ ظلماً 

لط صهههٌن الظلهههم عهههاخل واجلهههوابن انهههه لهههين صظلهههم حين هههٍ  وإن كهههان معصهههية، صههه  الظلهههم مههها سهههبله مهههن تفويتهههه قدرتهههه،
وتوضيحهن انه لو كان قهارراً علهى إنلهاذ  ،نوادلعصية، وصٌن كون الفع  احلايل حلماً وكون سببه حلماً هو ادلوقع يف اللب

 صههدون بصههب حبهه  الغههًن كمهها لههو كههان لههه حبهه  عاتلفههه عمههداً عاحصههر إنلههاذ الغريههق صغصههب حبهه  الغههًن مهه الً  الغريههق
أو صه  ههو عهدل ععهاًل أصهداً عان بصب حبله حين ٍ  لين حلمهاً  صسوو اختيار (عاضطر إىل بصبه وتوقف عليه إنلاذ  )

إبتالعهه حبلهه ادلسهبب الضهطرار  لغصهب حبه  الغهًن لينله  الغريهق،  صتفويتهه قدرتهه حينه ا  إحسان، باية األمر انه حاذ
نعهم يسهتحق  ،صظلهم وامها الغصهب ععهاًل علهين أي ان تعجيز  نفسهه يف ادلاضهي وههو ملتفهص قاظهد، حلهم، عالظلم ذا 

العلاب على بصبه احلايل لسوو اختيار  لأن استحلاق العلاب أعم من كونه حلماً ص  ههو لأونهه معصهية كهان  أنهه 
 تداركها مع عرض كوهنا حراماً مطللاً ال مشروطاً عتدصر.

 (ظُْلٌم يَ ْغِفُرُه َوظُْلٌم اَل َيَدُعوُ البحث عن سند رواية )
 عليهه السهالمادلفره  صهن ظهان عهن سهعد صهن طريهف عهن اامهام البهاقر    عليهه ابلهريلٌنواما سند الرواية علد أشأ

ََََمه ا الظُّْل ُم اله   الظُّْلمُ ))ن والرواية هي  .ُ ُ، َوظُْلٌم اَل َيَدُع ُو اَّلله ُ، َوظُْلٌم اَل يَ ْغِفُرُه اَّلله ِذي اَل يَ ْغِف ُرُه: َثاَلثٌَة: ظُْلٌم يَ ْغِفُرُه اَّلله
ْرُك، َوَأمها ، َوَأمه ا الظُّْل ُم اله ِذي اَل يَ  ََالشِّ َنُو َوبَ ْْيَ اَّللِه َِيَما بَ ي ْ ََظُْلُم الرهُجِل نَ ْفَسُو  َدُع ُو: ََاْلُمَدايَ نَ ُة الظُّْلُم الهِذي يَ ْغِفُرُه: 
 .(1)((بَ ْْيَ اْلِعَبادِ 
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   حبث عن واثقة سعيد بن طريف
 ولأن الظاهر واثقة كليهمان

 توثيق الطوسي وتضعيف النجاشي
امههها سهههعد صهههن طريهههف احلنظلهههي االسهههأاح الأهههويف، وههههو مهههن أظهههحاب اامهههام السهههجار والبهههاقر والصهههارق علهههيهم 

ان الشهههيي عههههب  عنهههه صههههه)وكان ظههههحي   نفه النجاشههههي كمههها قيهههه ، وتفصههههيلهلهههه الشههههيي الطوسههههي وضهههع  علههههد وث   ،السهههالم
 نأر(.عرح وي  احلديث( اما النجاشي ععب  عنه صه)ي  
 ويُنكر( املعاين الثالثة ل )يُعرف

نأر( عاحملتمالت يف ادلرار صه ثالثةن اهنا توثيهق، أو ترهعيف، أو ال هه ا وال ذا ، عهان عرح وي  اما قول النجاشي )ي  
واألخههههًن  تمهههه  عيههههه ويهههههان  ،الههههراوي أو الروايههههة واحلههههديثهههههو احملتمهههه  يف قولههههه )يعفههههر وينأههههر(ن ان مريههههع الرههههمًن 

 عاالحتماالت ثالثةن
نأهر لهدى صعرههم، أي انهه عها تعهارض عرح لدى صع  علماو الريال وي  ( ان الراوي ي  )يعرح وينأران معىن  -1

علههم ي بههد   عيههه التوثيههق والترههعيف، عهههذا كههان ههه ا هههو ادلههرار عانههه يعههين ان النجاشههي صنفسههه متوقههف عيههه إذ رأى التعههارض
 حلدي ه. ، وعليه عال يلوم ملاص  توثيق الطوسي له وتصحيحهرأايً ص  نل  انه ي عرح وي نأر

 .؟ال يلالن لأنه حا  عن تعارض اجلرح والتعدي ، واجلرح ملدم
عهها لههو  وكههان إذ يلههالن أواًلن ال إطههالق لتلههدم اجلههرح إال إذا أحههرز ان اجلههارح أطلههع علههى مهها ذ يطلههع عليههه ادلعههد ل

 .أو كان مبىن الفليه مواعلاً دلبىن اجلارح، عتدصر أطلع عليه جلرحه
اجلههارح وكالمههه وادلوثههق وكالمههه، وامهها ادللههام شهه   رح إامهها يتلههدم علههى التعههدي  لههو علمنهها اثنيههاًن سههلمنا، لأههن اجلهه

وصنههاو العلههالو لههو كههان  (2)امهها اجلههارح عمجهههول الشهه   والأههالم (1)ق معلههوم الشهه   والأههالمعلههين كهه لك إذ ادلوث  هه
ان عبهارة اجلهارح ولهه للملهام، ويدكهد ن وال أقه  مهن كونهه لب يهاً ال يعلهم معلهى تلهدا اجلهرح علهين يف م ه  هه   الصهورة، 

عهههذا تعههارض  ،تههاً وقههد ال يأههونوقههد تأههون ضههعيفة الداللههة وقههد يأههون اجلههارح مت ب  علههى اجلههرح قههد تأههون حههاهرة الداللههة 
ويديهد  توقهف النجاشهي عانهه علهى مبهىن  ،  ادلت بص تلهدم األخهًنيمع تعد الغرائريرال كاصن تسيرح بًن ادلت بص أو ادل

امههها علهههى التعهههدي  ال معهههىن لتوقفهههه عحيهههث أحهههال علهههى يعهههرح وينأهههر وذ يبهههد  رأايً عانهههه يهههدل علهههى تهههررر  تلهههدم اجلهههرح 
لرههعف اجلههارح أو لرههعف مسههتند يرحههه أو لرههعف راللههة عبارتههه ولأههن ذ يبلههع الرههعف رريههة السههلوط عههن احلجيههة 

                                                           

 وهو الشيي الطوسي. (1)
 إذ ذ ي كر  النجاشي. (2)
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 . عتأم توق ف يأون أري  من ادلوث  ق ول لكص  جمرر ان ال  وإال لتلدم التوثيق عليه، ابدلرة
 وعلى أي عان ه ا ادلعىن األول، صعيٌد.

عههههو لههه لك إسهههنار  إىل ال لهههات  إن كهههانان ادلهههرار يعهههرح حدي هههه وينأهههر مهههن حيهههث إسهههنار ، أي انهههه يعهههرح  -2
، أي ان يههة كونهه يعهرح وينأهر، إسهنار ، ألي  ذلك إسنار  إىل اجملاهي  أو الرعاح عينأر إن كانوينأر  يعرح،

عهان  ههو إذ يهدل علهى انهه ال كهالم عيهه ويف واثقتهه إامها الأهالم عهيمن يهروي عنهه  ؛ههو ادلهرار كهان توثيلهاً لههعهذا كهان هه ا 
 توثيق الشيي الطوسي. (1)قوله ععلى ه ا يطاصق ،( وإال ععليلةهو )للفراغ عن حسن حاله معتبةكان ثلة عروايته 

إذا احتهههف  حدي هههه صلهههرائن الصهههحة  ومرهههمونه ومهههن يههههة انههههان ادلهههرار يعهههرح حدي هههه وينأهههر مهههن حيهههث ذاتهههه  -3
، وهههو علههى ههه ا قههدح إذ يههدل علههى عههدم كمهها قيهه   عيعههرح وإذا احتههف صلههرائن السههلم عينأههر، وههه ا مهها عهمههه ادلشهههور

 وعلهى، أيدتهه اللهرائن كهان معتهباً وإال عهالواللهرائن عههن كهان مطاصلهاً لللواعهد و واثقته وانهه ال صهد مهن الريهوال للمرهمون 
وقد يلال انه لين رلي  اللدح ص  هو جمرر عهدم توثيهق وإريهاال، أليه  ذلهك، للمرهمون  ه ا يعارض كالم الطوسي،

 أو اللرائن.
قد يلهال ان عبهارة الطوسهي نه  يف التوثيهق وعبهارة النجاشهي امها جمملهة صهٌن هه   ال الثهة أو حهاهرة حههوراً ضهعيفاً و 

 .يف ال الث، عيتلدم عليها توثيق الطوسي عتأم 
 حمتمالن ل : )صحيح احلديث(

 واما قول الطوسي )ظحي  احلديث( عيحتم  عيه ويهانن
 األولن ان مرار  انه ظحي  احلديث من يهة ش صه ألنه عدل ضاصط إمامي )أو ثلة(.

ال هها ن ان مههرار  انههه ظههحي  احلههديث مههن يهههة مرههمونه أي ان الطوسههي اسههتلرأ مرههامٌن رواايتههه كلههها عويههدها 
 ظحيحة.
ف األخًن ويلوي األولن ان شأن الريايل يف كتب الريال توثيق الهراوي أو يرحهه، ال توثيهق الروايهة يرع  عا ولأن 

 وهو خالح األظ .إال استطراراً ولدى االنسدار واحصار الطريق يف يرحه أو تعديله ابلريوال دلرامٌن رواايته 
 نانععة عانه على كال التلديرين ععبارته وعلى أي

خيهرج منهها  انههعلى ال ا  عألهنا توثيق مهن الطوسهي دلرهامٌن كاعهة رواايتهه بايهة األمهر ، وأما ول عواض ما على األأ
هه ا موقهوح  صعرها عا ارعي ان عيه بلواً، عيبلهى البهاقي ومنهها روايهة البحهث عهان مرهموهنا علهى طبهق اللواعهد، لأهن  

 صور لأنه بًن ادلشهور عتدصر.فليه للمرمون، على الفليه اآلخر، وهو ادلنالعلى حجية توثيق 
                                                           

 قول النجاشي )ي عرح وي نأر(. (1)
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 اإلشكال على رواايت سعد، ابلغلو: الصالة تتكلم والقرآن يتكلم!
ابب عرهه  اللههرآن ص  2منهههان مهها يف الأههايف جصروايتههه رواايت الغلههو وأ)ههها ) علههى سههعد صههن طريههفمث انههه أشههأ  

قَ  اَل: قُ ْل  ُت: ))اللههرآن يههوم الليامههة.  إبسههنار  عنههه، عههن أ  يعفههر عليههه السههالم يف روايههة شههريفة مفص ههلة يف    هه  596
ُ الضَُّعَفاَء ِمْن  ََِداَك اَي َأاَب َجْعَفٍر َوَىْل يَ َتَكلهُم اْلُقْرآُن؟ ََ تَ َبسهَم ُثُه قَاَل: رَِحَم اَّلله ُُ ْم َأْى ُل َتْس ِليٍم، ُجِعْلُت  ِش يَعِتَنا، ِِن ه

َُى. قَاَل َسْعٌد: ََ تَ َغي ه َر لِ َذِلَ  لَ ْوين َوقُ ْل ُت: َى َذا ُثُه قَاَل: نَ َعْم اَي َسْعُد، َوالصهاَلُة تَ َتَكله  ُم َوََلَا ُصورٌَة َوَخْلٌق َتَُْمُر َوتَ ن ْ
َََم ْن َيْ يَ ْع ِرِف علي و الس المٌء اَل َأْسَتِطيُع َأََن أََتَكلهُم بِ ِو ِي النه اِ.. ََ َق اَل أَبُ و َجْعَف ٍر  َشيْ  : َوَى ِل النه اُ. ِِاله ِش يَعتُ َنا؟ 
اَلَم اْلُقْرآِن؟ قَاَل َس ْعٌد: ََ ُقْل ُت بَ لَ ى َص لهى اَّللهُ الصهاَل  ُعَ  ََ ِْْ  َعَلْي َ ، ََ َق اَل: َة ََ َقْد أَْنَكَر َحقهَنا، ُثُه قَاَل: اَي َسْعُد ُأ
بَ   رُ   ِِنه الصه  الَة تَ ْنُ  ى) َْ ُر اَّللِه َأ ُي ََ  اَلمٌ (ٔ)(َع  ِن اْلَفْحش  اِء َواْلُمْنَك  ِر َولَ  ِذَْ ُْ َواْلَفْحَش  اُء َواْلُمْنَك  ُر رَِج  اٌل َوَ ْ  ُن  ، ََ  الن ه

بَ رُ  َْ ُر اَّللِه َوَ ُْن َأ َْ  .(2)ونلله صتمامه يف كمبا( ((ِذ
ُ الضُّ َعَفاَء ِم ْن ِش يَعِتَنان قولهه )شهرحاً مهويزاً  أقولن لنشرح أواًل صع  علرات احلهديث ُُ ْم َأْى ُل َتْس ِليمٍ رَِح َم اَّلله ( ، ِِن ه

وعلهههاً  علمههاً عهمههاً و ن ان الرههعفاو حيههث ال  يطههون ابدلطالههب والتعليهه  ابهنههم أههه  تسههليم هههوختصيصهههم ابلهه كر  وويههه
مهها احلأمههاو الفلهههاو مههن شههيعتنا عههاهنم يفهمههون مهها نلههول ويعللونههه علههين إذعههاهنم أ ،ععلههيهم التسههليم أو هههم مسههل مون

 مبجرر التعبد عهدالو يسلمون وأول ك يفهمون.
يهرار إطالقهاً آخهر بهًن ااطهالق األعهم اله ي ( يسهتفار منهه ان للنهاس  ِش يَعتُ َنا؟َوَى ِل النه اُ. ِِاله ن )عليه السالمقوله 

ولعهه  ويهههه انههه مههأخوذ مههن األنههن والشههيعة هههم الهه ين  نسههون  ،أخهه  يههرار صههه شههيعتهم، وهههو إطههالق صههه عامههة النههاس
 أبحاري نا ومعارعنا وال ينفرون منها.

َْ  ُر اَّللهِ قولههه ) عههاهنم أعظههم آايت هللا  ؟ر ابهلل أعظههم مههن الرسههول وأههه  صيتهههمهه ك   أي  و ون ابهلل ر ( ألهنههم ادلهه ك   َوَ ْ  ُن ِذ
وللبحهث ظهلة  وههم أعظهم تلهك اآلايت (ويف ك  شيو له آية تدل على انهه واحهد، )الدالة على ظفات يالله ومجاله

   .إبذن هللا تعاىل
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

ُ َعْبدًا ِمْن ُذلِّ اْلَمَعاِصي ََِِل ِعزِّ ))يلولن  عليه السالمهللا عن يعلوب صن شعيب قال مسعص أاب عبد  َما نَ َقَل اَّلله
  ((الت هْقَوى ِِاله َأْغَناُه ِمْن َغْْيِ َماٍل َو َأَعزهُه ِمْن َغْْيِ َعِشْيٍَة َوآَنَسُو ِمْن َغْْيِ َبَشرٍ 

 .76ص 2الأايفن ج
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