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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني وال حول وال قوة إال باهلل العلي 

 العظيم
 كان الكالم فيما مضى حول مسألتني : 

, يف البحيي   القرآنييية األدلييةركزنييا علييى حييي  ( الكتيياب ميين   علييى كليي   , واألدلييةحرميية الكيي ب  أصيي هييي  المســةلة الولــ 
 . اإلشارةوك ل  من الروايات , وقد اشرنا هلا بنحو 

 .وانتهينا فيه اىل التفصي  بني صور مخسة ,وتناولنا الك ب مزاحا ,فكانت حول مستثنيات احلرمة  ة الثانيةوأما المسةل
ـــا   ـــاولن لروال ـــر عن مييين  أهنييياهييي  و قييية وهيييي التوريييية املسيييالة الالحنتقييي  اىل ننتهيييي مييين هييي و املسيييألة ون أنو قبييي  :  اخـــرث رثي

وحنين  ينتوق   يابقا , وآفاقيا جدييدة ت تطير   أبوابياوجيدنا مين املنا ين ان نطيرا عنياوين مهمية تفيت   ؟ مستثنيات الك ب او ال 
 ملة جملمي  العنيوانني او احيد االك ب مزاحيا والايابييالروايات اليواردة حيول ميا ييرتبط فان ,  1فيهاعند ه و العناوين فقط دون الولوج 

ولي ا فمين اييدير  ين ,او مخي  رواييات أربي  ولكين الاييا اقتصير عليى ككير ,هيي بالعايرات  مي  االرير هيي   مين وجيه ( همما نسيبت
ناي   فيمياروايتيني فقيط نتوقي  عنيد ويف املقيام وروميا لالرتصيار , فالبد له من الوقوف عليهيا,املسألة  وحيقق يف يبح  أكثران  أراد

 .   رر  وهي  بعةاىل عناوين طوائ  الروايات اال
 :  2روالا  المزاح منطوائف متعدد  

 وهي : ,وتوجد كما ككرنا عدة طوائ  تتناول ه ا املوضوع احليوي 
نيويييية املفسيييدة الد إىلت اليييش تاييي  اييييافهيييي تلييي  الرو  األوىلالطائفييية  أميييا, املفسيييدة الدنيويييية  إىلرواييييات تاييي  : الولـــ الطائفـــة 

يية مفسيدة دنيويية اك با او صدقا , وهنا فه  ه و الطائفة تدل على احلرمة او ال ؟ فليو ككيرت يف الرو   أكان واء  , الكامنة يف املزاا
 ؟. 4أيضايا األمر مولو ميكن ان يكون  ؟ او انه 3يكون ارشاديا  النهي  أو األمرفه   –او مصلحة  –

فهييي الييش لسيياهنا لسييان الييي م او الطائفيية الثانييية ميين الرواييييات  وأمييا, او التحيييرمل املقييدمي روايييات لسيياهنا اليي م  الطائفــة الثانيــة :
وهيي و الطائفيية ميين  , -ل الكيياكب منييه طبعيياو وكالمنييا حيي –التحييرمل املقييدمي للمييزاا واليي ي هييو أعييم ميين املييزاا الصيياد  او الكيياكب 

 .قية احلرمة الطري ب  تفيد ,احلرمة النفسية للمزاا  تفيدالروايات ال 
 .روايات لساهنا الكمال والنقص الطائفة الثالثة :

 .ة الثالثة فهي تل  الروايات الش لساهنا لسان الكمال والنقص ال احلرمة والزجر وأما الطائف 
 بعض الروالا  في المقام : 

 ونذرر بعض الروالا  من الطوائف الثالثة المذرور  : 
 . (( ارهن حت ر وال هتزل فتحتقر   يقول :    عليه السالم ( اإلمامعن (5

 أيضيااحلرمية املولويية  يفييددل عليى املفسيدة الدنيويية  هي  ميا,  5لساهنا واض  يف بيان املفسدة الدنوية وهيو االحتقيار وه و الرواية

                                                           

 ضالءالف اإلروة على كل  وحتقيق    1
 و صدقا  أاالعم من كونه ك با      2
 كث  مج  كل  إىل كهن كما 3
 ( واالرشادية املولوية األوامر   كتاب يف وفصلناو وانتخبناو كل  اىل كهبنا كما 4
 كما اهنا التا  للمقدمية    5
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  .6رشيياديتهاوا األوامييربحيي  املبنييائي املفصيي  واليي ي يتنيياول الضييابط يف مولوييية ل؟ وجييواب كليي  يعتمييد علييى اإرشيياديالنهييي  إن وا؟ 
 وكما هو واض  فان الرواية فيها هني دال على احلرمة ولكن وجود كي  الرواية وهو  حتتقر ( لعله خيلخ  ه ا الظهور 

 ((  7اح ر اهلزل واللعن وكثرة املزاا والضح  والرتّهات   :    عليه السالم (قال  (2
 8عتربو الناس جاهالأي ا , ((من كثر هزله ا تجه     :    عليه السالم (عنه  (4
 .معناها العالمة  واآلية .((ايه   آيةكثرة اهلزل     :    عليه السالم (قال  (3
املفسيدة املي كورة تفييد احلرمية او ال ؟ فيان فسياد العقي   هي و , ((من غلين علييه اهليزل فسيد عقليه    :    عليه السالم (قال  (1
  .   يا  املقدمية فهي ناررة اىل احلرمة الطريقية ال النفسيةوالرواية يف,نوعني بعضه حمرم وبعضه لي  ك ل  على

 ج يف مسا  الكمال والنقص , وه و الرواية تندر  ((لن جدو هزله الكام  من غ   :    عليه السالم (وقال ( 6
مفسييدة  إىلمايي ة  وهيي و الرواييية, : " كثييرة املييزاا تيي هن  يياء الوجييه "     صييلى اهلل عليييه وآلييه و ييلم ( األكييرمعيين الر ييول  (7
 وتبني مرتبة من مراتن النقص والكمال , دنيوية 
 . ((كثرة املزاا تسقط اهليبة     قال :    عليه السالم ( املؤمنني أم عن  (8

 احلسنة  األمورمن  هو , وإمنامن الواجبات واحلفاظ عليها لي   اهليبة حتصي  فان أرالقيولساهنا 
 . ((ثر مزاحه ا تحمق كمن    :    عليه السالم (وعنه  ( 9

 . ((من كثر مزحه ق  وقارو    :    عليه السالم (وعنه  (54
  ((يا علي ال متزا في هن هباؤك    :    صلى اهلل عليه وآله و لم (قال ر ول اهلل  (55

إال ان , رياهر يف احلرمية  هيو هنيي(ال متيزا  فيان ؛ تعارض بني رهورين  , كبعض نظائرها السابقة واآلتية , هناك روايةلا ويف ه و
الثياين هيو حكمية املقطي  ان أو  ؟ فه  نرف  اليد عن رهور احلرمة بربكة الظهور الثاين  , (راهر يف النقص االرالقي  ي هن هباؤك 
ويف هي ا املسيا    ,الوجوب عن وجوبه وكي ل  احلرمية عين حرمتهيا ما راهرو فان احلكمة ال تزحزا؛ على حرمته  األولفيبقى الظهور 

 .ال تك ب في هن نورك (و    تتمة الرواية وهي:ك ل  
  .((ث الضغائن ر و املزاا ي   :    عليه السالم (عنه  (52

كانيييت   ومعيييه فليييأن تكيييون موصيييلة او ال , و فهييي  الضيييغينة حمرمييية او ال ؟ وهنيييا يطيييرا كييي ل  دييي  املقدميييية فيييان املقيييدمات إميييا 
 .وإال فال ,  هلا فهو حراماملزاا موصال كان  و 9الضغينة حمرمة

 : " لك  شيء ب ر وب ر العداوة املزاا "    عليه السالم (قال  (54
 حرمة المزاح بعنوانهرابعة من الروالا  : الطائفة ال

ورد  فقيد, 10ون كر كمثال هل و الطائفة رواية معتربة وموثقية, تدل على حرمة املزاا بعنوانه  اوهناك طائفة رابعة من الروايات لعله
  علييييه  اإلميييام أنوالسييين ال شييي  يف حرمتيييه ورييياهر الروايييية .  (( األصيييغرامليييزاا السيييباب       علييييه السيييالم (الصيييدا   اإلميييامعييين 

                                                           

 فراج  , مولويته مهمقا ُمعِمال موىل هو  ا املوىل من صدر ما وهو احدها وانتخبنا عارة ضوابط ككرنا فقد 6
 القول من الزررف الرتهات 7
ة طلبه. وعموما  فان باب اال تفعال قد يأيت للطلن , اي طلن ايه  , او لوجدان املفعيول عليى أنّ على املعلوم , اي طلن ايه  او ك    على املبين للمجهول او ا تجه      8

 ه اي وجد جاهال  , او  عىن اجملرد اي جه فص
 كانت جتاو االنبياء أو االوصياء  لضغينة  ا هي مات يظهرها , حمرمة , اال اكا كانت يف شؤون العقائد كما لوليست ا    9

 565ص/  2لد جم الاري  الكايف 10
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 .وعليه فبحسن ه و الرواية املزاا حمرم مطلقا ,جيع  املزاا صغر  لكرب  السباب  السالم (
 .11أفرادواملزاا والطبيعي ينتار يف  على طبيعي  رتن ومح   األصغرالسباب  أنراهر الرواية  : آخروبتعبير 
 :  ومتنا   ( سندا   الصغرروالة ) المزاح السباب فقه 

والروايية دسين الظياهر معتيربة عليى حسين ملتلي  املبياين فقيد وردت يف  اشار  لسند الروالة : ) الكافي عن حميـد بـن الـاد (
 ولي ا فالرواييةإال ان املايكلة انيه واقفيي ,  ( كيان ثقية   : بتعبي  صيري  فقيالوالنجاشيي قيد وثقيه  , الكايف الاري  عن محيد بن زياد

 موثقة , وإمنااالصطالا ليست صحيحة  حسن
  .ول ا فال كالم فيه,  كث  التصاني  (  ثقة  وك ل  جند الايا الطو ي يقول عنه انه  

    ( عن الحسن بن محمد) : الراوي الثاني 
جعيية ماييرتكات ايييز يف كليي  وعنييد مر ميلتلوعليييه فالبييد ميين مراجعيية كتيين املاييرتكات  , شييخاصاألماييرتك بييني جمموعيية ميين  وهييو

, عمن يروي ومن يروي عنه فان املراد من ه ا الاخص هو احلسن بن حمميد بين عاعية و دسن قرينة طبقة الراوي و  الكارمي وغ و
وخنييرج عيين هيي ا , املييراد بييه بيين عاعيية  يف الروايييات فيي ن دانييه عنييدما ييي كر احلسيين بيين حمميي واألصيي ,  أيضيياوهييو ثقيية وان كييان واقفيييا 

 الرجال فراج   مارتكات يف بعض املوارد الش حصرت يف علم األص 
حييي  يقييول عنييه ,  أيضيياثقيية وان كييان واقفيييا  امحييد بيين احلسيين امليثمييي وهييو  (احمــد بــن الحســن الميثمــي)الــراوي الثالــ  : 

 كيويف ثقية صيحي  احليدي   يليم :  قيال عنيه والطو يي,  احليدي  معتميد علييه ( وعليى كي  حيال ثقية صيحي  كان واقفا  الكاي 
).   

 , ( قاضييا   كيان ثقية   :حي  ككرو النجاشي فقيال أيضاوهو ثقة  العابد واملراد به عنبسة بن جبادعنبسة العابد الراوي الرابع : 
, ميين رجاهلمييا  األوليف القسييم  وفقييد ككييرا ودابيين داو العالميية و  ,وأميياكييان ريي ا فاضييال  ورو  عيين مايياخيه انييهكيي ل  وثقييه  والكاييي 
 يف الوجيزة وثقه  وثّقه وك ل 

 الرواية من جهة السند معتربة بال كالم   إذن:
إميا ان يكيون امليزاا  مبيين عليى احيد وجهيني و يا:  ( األصيغراملزاا السباب   وجه اال تدالل بالرواية فهو ان  وأمافقه الروالة : 
وعلييى كييال التقييديرين فانييه يصيي  محيي  ا مييول علييى ,  –وهييو الظيياهر  –يكييون ارييص مطلقييا منييه  أن ,وأمييا صييغراألمسيياويا للسييباب 

إلدريال  وكيان األقسام كميا ليو كيان امليزاا صيادقاخنرج عن كل  يف بعض  أنإال , زاا بقول مطلق الطبيعي فيدل كل  على حرمة امل
 كقييدر متيييقن املييزاا الكيياكب ايييارا بيي و , يبقييى البيياقي حتييت احلرميية و , نيية السييرور يف قليين اآلرييرين بييدون ان يتضييمن جرحييا أو اها

   .12فييتييأميي الكاكب مطلقا  ب  قد يقال : و ا  ايارا مطلق
                                                      ...وللكالم تتمة

 الطاهرلن واله محمد عل  اهلل وصل 
 

                                                           

 تعاىل اهلل شاء ان كل  بعد  يأيت والنقاش واال تدالل  11
 لرواية . و يأيت النقاشاك ال يعلم ان املزاا الكاكب غ  ايارا ,  باب اال ان يتمس  باطال  ا 12


