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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
عتلةة علن الطائفلة الرابعلة حيلث نكررلا روايلة   إىلووصللنا , روايات السبعة واليت تتحدث عن املزاح كان البحث حول طوائف ال

 , وهذه الرواية بظاهرهلا تلدل عللى حر لة امللزاح بقلول  طلل   (( األصغراملزاح السباب )) : إن يقول  ) عليه السالم (الصادق اإل ام
وامللزاح االارح وان كلان , امللزاح الكلانب : أي  اإلطالقولكن خرج  نه  ا كان  زاحا صادقا غري جارح فيبقى الباقي حتت نلك , 

 .صادقا 
 :  من المزاح حذِّرت أخرىية روا

ويلورث   1إيلاكم وامللزاح فارله الر السل يمة ))قلال :  ) عليله السلالم (امللم نني  أ لريفعلن  , يف رفل  املصل  أخلر ورذكر روايلة 
  .((األصغروهو الس    2الضغينة

 :   3وركمل البحث بذكر طائفتني أخريني:  أخريانطائفتان 
و نها قول الرسول , تلك الطائفة اليت تسوق الكذب واملزاح بعصا واحدة  وهي املزاح بالكذبتقرن  رواية  الطائفة الخامسة :

فقلد قلرن  ,وان كلان حمقلا  " أمللرا ويلدا , حل  يلدا امللزاح والكلذب  اإلميلان: " ال يبلل  العبلد صلري   ) صلى اهلل عليه وآلله وسللم (
تصلل   ميلدا فتلدل عللى القلب  وان مل تكلن تلدل عللى احلر لة وهلذا يف  أهنلا إال, الكذب , وقرينة السياق وان مل تكن دلليال باملزاح 

  .4ااملة كاف
متلدح  أهنلانللك ؛ نكلر  رجحارله وهلذه الطائفلة  لن الروايلات عللى عكل  كلل  لا تفيلدروايات متلدح امللزاح و  الطائفة السادسة :

, الروايات  قام باامع بني كثري  نالشيخ الطوسي  ان والبد  ن االشارة اىلاألخر  , طوائف الاملزاح وتدل على رجحاره فتعارض 
وسلين  كال له . كملا سللنذكر قللد دافلع عنله وقلال ارله عللى القاعلدة  األرصلاريالشليخ  إنإال ,تةعلي  ه هلو مجلعمجعل بلننولكنله املم 

 .للجمع يف املقام سنتطرق اليه ان شا  اهلل  وجها  
واملنللاف    6لعل   5امللم ن دعل  )):  ) صللى اهلل عليله وآلله وسللم (ل رسللول اهلل وهلذه الطائفلة كملا قلنلا متلدح امللزاح كملا يف قلو 

(( , قلت : و ا الدعابة ؟ قال : امللزاح  ا  ن  م ن إال وفيه دعابة )):  الصادق يقول  اإل ام أخر ويف رواية  , )) 7ط  غض ق
 .  8للدعابة مبعىن املزاح ) عليه السالم ( اإل اموهذا تفسري  ن , 

                                                           

 عنه بالسواد فكين احلقد واملقصود السواد وهو الس مة  ن وهي  - 1
 الن  ايورث اضعف عادة الس يمة خمفف هي والضغينة  - 2
 , فالبد  ن  الحظتها مجيعا  مث البحث عن وجه اامع واخلا سة الرابعة الطائفة  ع تتعارض سةالساد الطائفة الن  - 3
 يعارض الطائفة السادسة كذلكان   - 4
  ص  لع اطفالله كملا يف  داعبلة الشل   امللزاح  لن اعلم الدعابلة قد يشلكل بلان ولكن كذلك أيضا اللغة ويف أخر  رواية يف فسرت كما املزاح وهي الدعابة  ن والدع   - 5

 فإن بعضها  داعبة وليست  زاحا  وسين  ااواب
 اوالده  ع يتصاىب ان للش ص يستح  إن األطفال  ع هو كما يقتضي فيما اللع  حيث  - 6
 ولعل ) قط ( اشارة للظاهر ان التقطي  يظهر على  ال   الوجه و ) غض ( اشارة للقل  والباطن  - 7
   ؟ باألخص او ويباملسا تفسري هو هل ولكن  - 8
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يسلتفاد  نله احلر لة كملا يف روايتنلا الليت توقفنلا عنلدها  واللبعضبعض الروايات والطوائف املذكورة تذم امللزاح بعبلارات شل   : نإذ
 .روايات متدح املزاح ال بعض آخر  نو , " األصغروهي : " املزاح السباب 

 9را هلو  للا اشلررا اليلله سللابقاتعارضلة هللاهووجله اامللع بلني الروايللات يف الطوائللف امل دلـينن يــل الم ــا : المــد   وجـ  الممــع 
املللراد  للن املللزاح يف ) املللزاح  إن اامللع هللو: وإمجللالكمللا سللين  .   أيضللايللات النللا علللى نلللك شللواهد  للن الرو  عللي انواليتللوهم ارلله تةر 

للسللرور علللى   للدخل  فللرح و للزاح, لللى قسللمني :  للزاح جللارح وهللذا  للذ ومنلللك ان املللزاح ع؛ ( هللو املللزاح االلارح  األصللغرالسللباب 
 بباطل  ذ وم  احل  ممدوح واملزاحاو فقل : املزاح ب, صاحبه وهذا ممدوح 

صللغر ( االسللباب الاملللراد  للن )  املللزاح  بتقييللداألول هلللذا اامللع الوجلله والللدليل   ناسللبات احلكللم واملوضللوا أ للا : األولالــدلي  
 حململولأفلراده هلو  وضلوا بيعلي وطبيعلي امللزاح املنتشلر يف احلكلم اابلت للط وهلو االارح  لع ههلور اطالقله ان أرواعلهصو  بعض خب

  .تقتضي نلك فإهناوضوا بدليل  ناسبات احلكم وامل أرواعهبعض  وإمناإال ان املراد  ن الطبيعي او اان  لي   طلقه  السباب ,
يقيلد احململول فيضليقه , وتلارة  ارله تلارة املوضلوا  – ببيان القاعدة العا ة واالطار الكللي فنقلول :وروض  نلك بيان وتوضيح : 

 .تارة احملمول يضي  املوضوا وتارة احملمول يوسع املوضوا فوكذلك عكسه , فهنا صورتان , املوضوا يوسع احملمول فيعممه  أخر 
  أربعة.فالصور  اآلخركل  ن املوضوا واحملمول احدمها يقيد او يعمم  : إذن

يش صلللون  األطبلللا املوضلللوا  صلللص احململللول كملللا للللو قللللت : "  تلللارة  ملقلللام فلللانتلللني ترتبطلللان يف اللصلللورتني الل ورلللذكر  ثلللالني
يللد احململلول فيكللون املقصللود  للن احلللاالت الطارئللة هللي احلللاالت الطارئللة الصللحية ال قي األطبللا فللان املوضللوا وهللو  " احلللاالت الطارئللة

  .يةلوجو سياسية او العسكرية او اايلأي لي  املراد احلاالت الطارئة ا , عمو ها 
 قا نا  ن هلذا القبيلل و  –احملمول  صص املوضوا ويقيده  وتارة أخر    دائرته , خصص احملمول وقيده وضي   املوضوا إذن :

ان املللراد  للن  فيفيللدول يقيللده ان احململل عللام إاليرشللدون للصللواب " فاملوضللوا  طللل  و العلمللا  " و ثاللله العللريف هللو عنللد ا رقللول :  -
عامللا مبلا هلو علامل  اإلرسلانفلان  كلون , هلم اللذين يرشلدون للحل  والصلواب اهنلم إن  لنهم ؛ املتقلون  هو حصة خاصة وهم ما العل

  .باطل وال يرشد للصواباىل ال الناس وليسوقهم ؛ فلعله عامل  تبع هلواه يضل ا  لهوال  قياس للصواب دو ا اإلرشاد سب لي  
حنللن فيلله  للن هللذا   للا مللا  املتقللني دون غللريهم , واملوضللوا بالعل صللصخنبقرينللة احململلول  ( بالعلمللا  يرشللدون للصللوا)  : إذن
  إناالواضل   لن ارله ؛فيسلتفاد عرفلا تضليي  دائلرة املوضلوا   األصلغراملزاح  وضوا عام ولكن بةكة احململول وهلو السلباب ان القبيل ف

  .فهو لي  بسباب اصغر ال  للسروردخ  حمببا      بل كان لطيفا,  غري جارحكان املزاح  
الللذي  األولوضللوا , هللذا هللو الوجلله بةكللة  ناسللبات احلكللم وامل  أخللر احململلول قللد قيللد املوضللوا وخصصلله  صللة دون  : إذن

 اامع عريف  وبه يظهر ان  اإلشكالميكن ان يتفصى به عن 
 روايات الطائفة السابعةالوج  والدلي  الثانل : 

أين ا لزح  وال :  )) ) صللى اهلل عليله وآلله وسللم (:قولله  و نهلا ن الروايلات هلو الطائفلة السلابعة  لفا ا الوجه والدليل الثاين للجملع 
 , و زاح   املزاح الكانب الذي هو  ورد الكالم ( و نه ) فان هذه الرواية تقسم املزاح اىل قسمني :  زاح بباطل  (( إال حقا  أقول

                                                           

  ن ان املزاح املذ وم هو املزاح ااارح واملمدوح هو املزاح املفرح الصادق - 9
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 باطل فهو  رجوح و ذ وم وأ ا لو كان بفهو راج   وممدوح  ,  10لو كان املزاح بقول ح  إذن :
كيلف  داعبلة بعضلكم بعضلا ؟  قللت   ))حيث يقلول :  ) عليه السالم (الصادق  اإل امعن  أخر رواية وهناك رواية أخرى : 

فان املداعبة  ن حسن اخللل  وارلك لتلدخل الا السلرور عللى  – ن الدعابة وال  ق  أي ال ت   -: فال تفعلوا  ) عليه السالم (قليل , قال 
 . (( أخيك

مملا  يكلون أخلر وتلارة  قسمني فتارة يكون جارحا وهو امللذ وم على هاهرا تصل   ستندا للتفصيل  ن كون املزاح وهذه الرواية 
  .يدخل السرور على املم ن فهذا راج  وممدوح

ض  اامع تبني وتو  -أخر   ن قبيلها يف الطائفة السابعة وكذلك روايات عديدة  -ني ان  الحظة هاتني الروايت : والمتحص 
,  11ه امللزاح كلذبالمزاح وبني الروايات املادحة له فلان تللك الذا لة تنصلرف اىل امللزاح بالباطلل و نلالذي نكرراه بني الروايات الذا ة ل

 ح ااارح الذي يدخل الرتح يف قل  املم ن وكذلك اىل املزا 
السلرور عللى  إدخلال إن هلم وهلو  أ لروهنلا البلد  لن نكلر ,  العنوان اللال اقتضلائي ال يلزاحم االقتضلائي همة :  وإضافة إضا ة

فارله , الاقتضلائية ال تلزاحم العنلاوين االقتضلائية كالكلذب يف املقلام , وكما هو واض  فان العنلاوين القل  املم ن عنوان ال اقتضائي 
إن ؛ ارله حلرام وللي  زلائز  السلرور بلان كلان الكلذب املزاحلي  لدخال للسلرور فلال شلك إدخلاللو حدث تلزاحم بلني الكلذب وبلني 

 .السرور يف قل  املم ن  ستح  وإدخالب حرام ذالك
بقلول حل  ال املداعبلة بالكلذب او املراد  نها املداعبة   -وبةكة هذه القاعدة اليت ال شك فيها –هذه الرواية  إن والمتحص  :

 وق الرواية رفسه ي خارجة مبنطح استهزا ا او س رية او غري نلك هفان املزا  , وأيضالباطل ا
 :  ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (ن لمزاح النبل قامصدا
) صلى اهلل عليله وآلله فقال .فقال : يا رسول اهلل امحلين  ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (رقل ان رجال أتى النيب  : األول الرواية 

 .اإلبلل إال النلوق: وهلل تللد  صلى اهلل عليه وآله وسللم ( )؟ فقال راقة , قال و ا اصنع بولد الناقة: ارا حا لوك على ولد  وسلم (
 تورية لطيفة تضمنفإره  زاح ي !

 , يلدعوك فقاللت ان ووجلي ) صللى اهلل عليله وآلله وسللم (اىل الرسلول  أميلنامسهلا ام  ا لرأة جلا ت فقد رو  ارهالرواية الثانية : 
) صللى اهلل عليله , فقلال  ا  ه بياضلنيعنه بياض ؟ ! فقالت : واهلل  ا ب: و ن هو ؟ أهو الذي بعي ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (فقال 

نه بياض " ويريد :  ا  ن احد إال وبعي ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (ه بياض , فقالت : ال واهلل , فقال ن: بلى ان بعي وآله وسلم (
واخلالصلة  لن كلل  12ان امللراد البيلاض يف داخلل احلدقلةوقلد تومهلت هلي  البيلاض احملليب باحلدقلة ) صلى اهلل عليه وآله وسللم (لنيب ا

 على قسمني واملزاح كذبا يدخل يف دائرة الباطل  ان تفيد اره فصلت يف املزاح السابقة نلك : ان الروايات
 البحث السندي يل الرواية الثانية : 

 ) عليلله السللالم ( الصللادق اإل للاموهللي اللليت عللن  وإ للا الروايللة الثاريللة, يف الكللايف الشللريف كارللت  عتللةة  األوىلالروايللة  أننكررللا 
ان هذه الرواية  وجودة يف كتاب الكلايف  ,فقد يقال باعتبارها وحجيتها استنادا   ((. .كيف  داعبة بعضكم بعضا .  ))حيث قال : 

                                                           

 ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (شرط ان ال يكون جارحا  , ويفهم  ن قرينة حاله   -10
 فإن اهلل انا  يز بني احل  والباطل فنين يكون املزاح الكانب ؟ ) رظري الرواية املشهورة ( -11
 سين  النقاش يف الرواية بإنن اهلل - 12
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فارلله ال اتللاج اىل  مرللة  بهأشللواملللريوا النللائيين والسلليد الوالللد و للن  كاإلخبللارينيالشللريف ولللذا فمللن يللر  ان رواياتلله  عتللةة بشللكل عللام  
اعتمدوا عليها  ن غري  عارض فهي حجة كما هلو  إنا راسيل الثقاة و همالمم بشكل عام  أنوكذلك  ن ير  ,التدقي  السندي 

فلان  وآخلرينوالشليخ االرصلاري  الشلهيد الثلاين والبهلائي و  13ة  راسليل الثقلاة كملا يف العلدةير  حجيلإن اره ؛ حال الشيخ الطوسي 
  أيضاالتدقي  السندي   رفوعة   مرة

 .اي  الروايةو لت اعم واخص هذان  سلكان إذن :
فيهلا البلد  لن  الحظلة السلند فكل رواية وردت يف كتاب الكايف او غلريه هذين املسلكني تا ني وان   ولكن لو ان ش صا مل ير

 فنقول :, 
 أنبعلض العا لة طعنلوا علينلا يف  إنذلك ؟ بلعلن احلجيلة هلل الروايلة تسلقب ف(  أصلحابنا) علدة  لن  لان سند هذه الروايلة يبلدأ بل

وهلو الكلايف قلد اعتملد عللى ا اهيلل ويستشلهدون للذلك بعبلارة ) علدة  - أمههلاان مل يكلن  - للدينا الكت  املعتةة أهمواحدا  ن 
  علرفتهم علدم علن راشئ نلك لكن سنة فاوض  املراد! 400واره ال يعلم املراد  نها اىل ان جا  العال ة احللي بعد أصحابنا (  ن 

 صاح  املعامل الشيخ حسن وله كالم لطيلف يف نللك إليهنه    ا : نلك بيان:  بنفسه الكليين حددهم قد(  العدة)  ان بالواقع
  15فرتتفع ااهالة هذا  ن جهة 14وهذا ش ص اقة بدون شك, القمي األشعريحممد بن اىي العطار دة يف كل الكايف : ان الع ن

عللى حسل  امللروي  -فلان العلدة , حلدد عدتله قلد  الكلايف  هتابكفان رف  الشيخ الكليين ويف  واضع  ن   : أخرى ومن جهة
حمملد بلن خاللد  يصلرح ارله عنلد ا يقلول العلدة علن امحلد بلن 16والكليلين, يف روايتنا هي عن امحد بن حمملد بلن خاللد الةقلي  -عنه 

وللحديث نلك الش ص والراوي املعروف بوااقته واعتماد العلما  عليه ,  براهيمإ نهم علي بن و وعة اروي عنهم الةقي فهمال  جمم
 ...صلة 

 وصل  اهلل  ل  محمد وآل  الطيبين الطاهرين

                                                           

 وقد فصلنا عن كل نلك يف العام املاضي فالحظ 13 - 
 , كثري احلديث( ) شيخ اصحابنا يف و اره , اقة عني النجاشي هقال عن - 14

 يف املطللوب وقللد اتفل  هلذا البيللان يف اول  فوهلو كلاالىي هلو احلد العللدة )ويسلتفاد  للن كال له يف الكلايف ان حمملد بللن  احلاديلة عشلرة وقلال يف  نتقلى ااملان الفائللدة  15-
 حديث نكره يف الكتاب وهاهره اره احال الباقي عليه(

 الكايف يف الباب التاسع  ن كتاب العت  يف عدد  ن رسخ الكايف  - 16


