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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، ابرئ اخلالئق أمجعٌن، ابعث األنبياء وادلرسلٌن، مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب القاسم 

ية على ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبٌن الطاىرين األبرار ادلنتجبٌن، سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة األبد
 أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.

 (َوال َتُسبُّوا الَّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ )
 (ٕ) 
 اآلخرين  سبّ من أدلة حرمة 

 إطالق جهة لو وال ال  عليو السالموان فعل املعصوم 
َ َعْدواً ِبَغرْيِ ِعْلمٍ َوال َتُسبُّوا الَّذيَن َيدْ )قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي:   (ٔ)( ُعوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ فَ َيُسبُّوا اّللَّ

نينللاً أو  :رىللل األ للل يف ا سللالم بللواز سللب اهخللرين وصللتمهمة أو األ للل احلرنيللةة أو التفصلليل بللٌن أنللوا  اهَخلل نيللن كونللو ني
 فاسقاً أو نينافقاً أو أىل بدعة وضاللة أو كافراًة

 سبق:  إذلرواايت ىي، نيبدئياً، أربعة نيضى ان طوائف اهايت واوقد 
 يف قضية السبابطوائف اآلايت والرواايت )

 ان ادلستظهر ان األدلة الواردة حول )السّب والشتم( ىي على طوائف بل طبقات ونيراتب:
لقواعلد الطائفة األوىل: نيا يدل على حرنية سّب اهخرين، كأ ل أويل علام، ويتضلمن ىلبا بعلاي اهايت واللرواايت الشلريفة وا

 أو األ ول العملية العانية.
 سّب مجاعات خا ة نين الناس نظًن أىل البد  أو ادلخالفٌن. (ٕ)الطائفة الثانية: نيا يدل على بواز

َوال َتُس بُّوا )الطائفة الثالثة: نيا يدل على حرنيلة سلّب تللجل اعماعلات اخلا لة يف بعلاي الصلور، بلبعاي القيلود، واهيلة الكرديلة 
َ َع  ْدواً ِبغَ  رْيِ ِعْل  مٍ  الَّ  ذيَن يَ  ْدُعونَ  تقللض ضللمن ىللبه الطائفللة، وإهللا قللدنيناىا ابلب للث حلكمللٍة سللو      ( ِم  ْن ُدوِن اّللَِّ فَ َيُس  بُّوا اّللَّ

ذكرىلا ذذن هللا تعللاىل، وىلبه الطائفللة انيلا ىللي سلصصلة للطائفللة الثانيللة أو ىلي حاكمللة عليهلا، أو ىللي ابألسلاس خاربللة عللن ابب 
 التزاحم البي يقض ضمن الطائفة الرابعة. التعارض وداخلة يف ابب

 .(ٖ)الطائفة الرابعة: نيا يدرج األنير يف ابب التزاحم(
نَ ُهْم(  )اَل َتُسبُّوا النَّاَس فَ َتْكَتِسُبوا اْلَعَداَوَة بَ ي ْ

َََْس  ِن بْ  ِن َ،ْبُ  وٍبع))يف الصلل ي   عليللو السللالمونيللن الللرواايت الدالللة علللى النهللي عللن سللباب اهخللرين قولللو  َع  ْن  َعْن  ُوع َع  ِن ا
ع َعْن َأِب َبِصرٍيع َعْن َأِب َجْعَفٍر   ص لَّ   علي و وال و وس لم قَاَل: ِإنَّ رَُج اًل ِم ْن بَ َِت َيِ يٍم أَتَ َّ النَّ ِ َّ  عليو السالمِىَشاِم ْبِن َساِلٍِ

                                                             

 .ٛٓٔسورة األنعام: آية  (ٔ)
 .ابدلعىن األعم الشانيل لإلابحة وللوبوب (ٕ)
 ( بتصر .ٜٕٙلدرس )ا (ٖ)
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نَ ُهمْ   (ٔ)((فَ َقاَل: َأْوِصَِتع َفَكاَن ِفيَما َأْوَصاُه َأْن قَاَل: اَل َتُسبُّوا النَّاَس فَ َتْكَتِسُبوا اْلَعَداَوَة بَ ي ْ
وادلراد انيا عانيلة البشلر  ،وىو ظاىر يف احلرنية و)الناس( عام يشمل كافة األصخاص هنيٌ  (اَل َتُسبُّوا)واية   ي ة السند، ووالر 

خصللوص أىلل العانيلة إذا ابلل ان للنلاس ا لطالحاً آخلر يف لسلان الشللار   وانيلاألن النلاس يف اللةلة والعلر  يلراد للم كلل إنسلان، 
ض التعيين ذلم، وادلستظهر انو ال يرفض اليد عن ادلعىن العام للناس )الشلانيل لكلل البشلر( إال نيلض وىو أىل العانية أي انو وضض ابلوض

الصلكاا اللفظلي ولكلن القلول ابغاية األنيلر مث ان  عليهم السالم وبود قرينة على إرادة ادلعىن األخص لعدم ابوت النقل يف لساهنم
بلل العللة نيعمملة  وللي  سلّب أىلل العانيلة فقل ، العلداوةسلتجلب كل إنسان ي  يصل  قرينة على التعميم إذ سبّ يف الرواية التعليل 
 ِعّلة بشهادة االرتكاز والوبدان والفهم العريف فتدبر. (فَ َتْكَتِسُبوا اْلَعَداَوةَ )ان والظاىر  ،وسلصصة

هللا إذا  ونفلنن اهيلة حّرنيللل سلّب اللبين يعبلدون نيللن د ؛تضليف نيفهونيلاً بديللداً عللى ادلسلتفاد نيلن اهيللة الكرديلة لروايلةوىلبه ا
وىلبا  ،إىل اسلتجالب علداوة النلاس ىالسلب أيضلاً إذا أد تنهلى علنأدى سبهم إىل ان يسبوا هللا علدواً بةلًن عللم، والروايلة الكرديلة 

؛ وذلجل ألن الكثًن نيلن اهخلرين إذا فق  عداوهتم لنا يف قلولمبل استلزم لنا  سب الناس وإن مل يستجلب سبهم  نهي عناليعين 
السلباب  تتنلاغم نيلضنيا ألن اقافتهم ال إ :وال العلماء الرابنيٌن عليهم السالمبونجل وال يسبون هللا وال ادلعصونيٌن  يسسببتهم فقد ال

إذا كانل القوة القاىرة لنا( فيكّنون العداوة لنا حينئٍب أو ألهنم برى دألم على عابزين عن السب خلوفهم نينا فرضاً ) لكوهنموانيا 
 أو لةًن ذلجل.. ضدان،ي البعيد ادلدى اتيجرد السباب ابألفعال والتخطي  االسك 

َ َع ْدواً ِبغَ رْيِ ِعْل مٍ )واحلا ل: ان سبب النهي عن سباب الناس أنيران: األول: ىو نيا ذكرتو اهية الكرديلة  والثلا::  ( فَ َيُس بُّوا اّللَّ
نَ ُهمْ ))ىو نيا ذكرتو الرواية الشريفة   .سرى النهينينهما حتقق  فأيّ  ((فَ َتْكَتِسُبوا اْلَعَداَوَة بَ ي ْ

 سّب الرموز الدينية أو السياسية أو االجتماعية
للطلر  اهخلر كملا  (الدينيلة)الرنيلوز  عام يشمل سلبّ  ((اَل َتُسبُّوا النَّاسَ )) النهي يف  ىبا كلو نين بهة ونين بهة أخرى فان

جملتملض ادللد: ئر ونيًسسلات اكرؤسلاء العشلا  (االبتماعيلة)كرؤسلاء اللدول أو ادلنظملات الدوليلة أو   (السياسلية)يشمل سب الرنيلوز 
اَل َتُس  بُّوا النَّ  اَس فَ َتْكَتِس  ُبوا اْلَع  َداَوَة ))ذلللم، فللان سللب كللل أولئللجل نيشللمول للروايللة الكرديللة  (االقتصللادية)أو  (العسللكرية)أو  نيللثالً 
نَ ُهمْ  نين السباب  ان ىبا النو !( فنعم لو فرض انجل إذا سببتو ال ينزعج ببلجل أبداً وال يعاديجل بل فرضنا انو يزداد لجل حباً) ((بَ ي ْ

خللارج حينئللٍب عللن دائللرة ىللبه الروايللة ولكنللو ينللدرج حتللل دائللرة رواايت أخللرى أو حتللل األ للل األويل العللام نيللن الطائفللة األوىل نيللن 
 طوائف الرواايت.

 وسيأ  حول الرواية نيزيد توضي  ذذن هللا تعاىل فأنتظر.
 فَ َيْظِلُموُكْم( ا َعَلْيِهمْ َوَخاِلُطوا اْلُفجَّاَر ِجَهاراًع َواَل َيِيُلو )

َعِل   ُّ بْ  ُن ))والروايللة ىللي:  ،نللتج حرنيللة السللب حينللباا أيضللاً تضلليف نيفهونيللاً بديللداً وزلللبوراً آخللر يُ  (ٕ)مث ان ىنللاا روايللة  لثللة
صلَّ   عليو والو اّللَِّ  اَل َرُسولُ قَاَل: قَ  عليو السالمِإبْ َراِىيَمع َعْن َىاُروَن ْبِن ُمْسِلٍمع َعْن َمْسَعَدَة ْبِن َصَدَقَة َعْن َأِب َعْبِد اّللَِّ 

                                                             

 .ٖٓٙص ٕن، جطهرا –اقة ا سالم الكليين، الكايف، دار الكتب ا سالنيية  (ٔ)
 بعد اهية والرواية. (ٕ)
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ُِ عَّ قَ  اَل أَبُ  و َعْب  ِد اّللَِّ وس  لم  ُِ ِفِ  ْم ِفْص  ُف اْلَع  ْي وَ  اِن َوالّرِفْ   : َخ  اِلُطوا اأْلَبْ   َراَر ِس  ّراًع علي  و الس  الم: ُم  َدارَاُة النَّ  اِس ِفْص  ُف اْنِ
يِن ِإالَّ َم ْن وَنُّ وا أَفَّ ُو ْأِت َعَليْ َوَخاِلُطوا اْلُفجَّاَر ِجَهاراًع َواَل َيِيُلوا َعَلْيِهْم فَ َيْظِلُموُكْمع فَِإفَُّو َسيَ  ُكْم َزَماٌن اَل يَ ْنُجو ِفي ِو ِم ْن َوِوي ال دِّ

وسليأ  تفصليل وىلبه الروايلة تفيلد حرنيلة نيطللق ادليلل علليهم ) (ٔ)(([ ِإفَّ ُو أَبْ لَ ُو اَل َعْق َل لَ وُ  أَبْ َلُوع َوَصب ََّر فَ ْفَسُو َعلَ َّ َأْن يُ َق اَل َلَ وُ 
ألن السب ىو أحد أنوا  ى ذلجل إىل ظلمهم لنا، ونين الواض  ان ظلمهم لنا أعم بداً نين سبهم لنا عاىل( إذا أدنيعناه ذذن هللا ت

فكللل نيلا أدى إىل ظلمهللم لنللا بسلٍب أو نيصللادرة أنيللوال أو سلجٍن أو نفللي أو تعلبيب أو ختويللف أو غللًن ذللجل، فهللو نينهللي الظللم، 
 تفصلليل ذذن هللا وسلليأ يتللو وأولويتللو نيللن دربللة ظلمهللم لنللا )ض للشللرائ  أمعنللو، إال نيللا دخللل يف ابب التللزاحم وأحللرز الفقيللو اعللاني

 يف ضمن الطائفة الرابعة نين األخبار(. ذلجل
اضلّر بنلا  ورة التقية أي  لورة نيلا للو  يراد بو والتقييد ابلسرّ والرواية الشريفة تفيد وبوب سلالطة األبرار ابخللطة احلسنة، سراً )

سبالم ان رى وبوب ادلخالطة احلسنة يف الظاىر نيض الفجار، وىل تَ كما تدل على برار،  حلسنة بٌن األظهرت العالقة ااألصرار لو 
وقلد فسلرىا اللبعاي رعارضلتهم إرادة نيطللق ادليلل علليهم ) عليلو السلالمنين ادلخالطة احلسنةة بلل حلّرم ا نيلام ىو أو سباب رنيوزىم 

 .لنا كما سبق وسيأ ( إذا استلزم ظلمهم –للةلبة عليهم أبي ضلٍو نين األضلاء 
 اَذر والتوق  من املضاعفات املستقبلية

فلان  ((فَِإفَّ ُو َس َيْأِت َعلَ ْيُكْم...)): عليلو السلالمبل ان الةريب ان ىبه الرواية انيا عانية للمستقبل أو ىي خا ة بو بقرينلة قوللو 
اد ابلرواية ابدلستقبل ى ختصيص ادلر واألول علظاىره ان النهي عن سبنا ذلم إذا استلزم ظلمهم لنا يف ادلستقبل أو ولو يف ادلستقبل )

 والثا: على التعميم(.
علينللا.. ونيفللاد الروايللة ان  زلللّرمعليللو رللا يسللتلزم ان يظلمنللا أو أوالدان يف ادلسللتقبل،  ادليلللبعللاي الفجللار أو  وذلللجل يعللين ان سللبّ 

نتقلام نيلنهم وال تفعلل! لكنلجل ل علليهم واالالنجاة يف ان ال دتيل عليهم وإن كنل قادراً حىت يظنونجل أنجل أبلو إذ انجل قادر على ادليل
والللْدْىُر ابِ ْنَسللان لسللل أببلللو إهللا ردتللر أبنيللر األئمللة اذلللداة وتنظللر للمسللتقبل والعواقللب اهتيللة فانللجل وإن كنللل األقللوى اهن إال ان )

ُم ُفداِوُُلا بَ ْْيَ النَّاسِ )وستنقلب األحوال َدْواِريُّ(  عليلو ، واحلا لل ان ا نيلام ال مسل  هللا ينئلبٍ ح ة انتقلانيهمفت ٌن ساع (ٕ)(َوتِْلَك اأْلَايَّ
 هناان عن ان هيل عليهم إذا استلزم ذلجل ظلمهم لنا يف احلال أو يف االستقبال ولعلو    نيزيد حبث حول اهية الشريفة. السالم
 تضيف نيفهونياً بديداً بل نيفاىيم بديدة والرواية ىي: (رابعةأخرى )ان ىناا رواية  مث

(َأْوِهْر يف  اَي ُموَسَّ...) ََ   َعاَلفَِيِتَك اْلُمَدارَاَة َعَتِّ ِلَعُدوِّي َوَعُدوِّ
ِجْس َتاِيِّ َع ْن َأِب َجْعَف ٍر )) ََّ َوَج لَّ بِ ِو ُموَس َّ بْ َن  علي و الس المَعْن َحِبي ٍب السِّ ُ َع  قَ اَل: يف الت َّ ْورَاِة َمْكتُ وٌب ِفيَم ا َىَج َّ اّللَّ
ََ ِمْن َخْلِق  َواَل رِّي يف سَ اَي ُموَسَّ اْكُتْم َمْكُتوَم سِ  عليو السالمِعْمَراَن  رِيَرِتَك َوَأْوِهْر يف َعاَلفَِيِتَك اْلُمَدارَاَة َعَتِّ ِلَعُدوِّي َوَعُدوِّ

ََ َوَعُدوِّي يف َس ِّ  ََ َعُدوَّ  .(ٖ)((َتْسَتِسبَّ ِل ِعْنَدُىْم ِبِِْوَهاِر َمْكُتوِم ِسرِّي فَ ُتْشِر

                                                             

 .ٚٔٔص ٕج طهران، –ا سالنيية  اقة ا سالم الكليين، الكايف، دار الكتب (ٔ)
 .ٓٗٔسورة آل عمران: آية  (ٕ)
 .ٚٔٔص ٕطهران، ج – سالنيية اقة ا سالم الكليين، الكايف، دار الكتب ا (ٖ)



 ه11ٓٔ/ اآلخرمجادى  1ٔ ربعاءاأل .........................................................( 97ٕ)والتدبر  لتفسريادروس يف 

4 
 

 أقول: وادلستفاد نين الرواية أنيور:
 املداراة واجبان وإوهار السر كتمان

ًدي إىل نيضاعفات سلبية( ثبيان ادلناقب إذا كان الطر  اهخر ال يت ملها حي ونينووابب ) األول: ان كتمان السر وان ما ي
، وان استسلبالم حلرام أي فعلل نيلا يسلتلزم سلبهم لنلا نيلن سلبهم أو سلب رنيلوزىم أو (ٕ)، وابلب(ٔ)إظهار ادلداراة لعلدو هللا وعلدوا

ال أكللتم، أظهللر( يف الوبللوب وظهللور  لليةة النهللي )ظهللور  لليةة األنيللر ) :زم سللبهم هلل تعللاىل، ووبللو الوبللوبذلللجل إذا اسللتلغللًن 
األوانير ادلولوية وا رصادية( ان األ ل يف األوانير والنواىي ىو ادلولوية دون ا رصادية، تستسب( يف احلرنية، وقد فّصلنا يف كتاب )

البيض( أيضاً عند احلديث عن وب أو احلرنية ا رصادية كما أوض نا ذلجل يف نيباحث )ية نينها الوببل فّصلنا ان األ ل يف ا رصاد
َنُكْم ِِبْلباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِِتارًَة َعْن َتراٍض ِمْنُكمْ )  لى هللا عليو والو وسلم النهي يف قولو   .(ٖ)(ال ََتُْكُلوا َأْمواَلُكْم بَ ي ْ

 مداراة أعداء   ومداراة أعدائك
ا: أعلللداء الشلللخص نفسلللو، فيملللا إذا قلنلللا ابن ادللللراد نيلللن ملللا أعلللداء هللا تعلللاىل، و نيهمللللفلللريقٌن: أوذلاة واببلللة دار ادللللان الثلللا:: 

ََ ِمْن َخْلِق )) ، حلصر احلكم بوال ذكر ألنو طر  اخلطاب  عليو السالمعدو ادلكلف نفسو ال عدو نيوسى خا ة وانو  ((َوَعُدوِّ
 ل خاص على ذلجل. فتأنيل. ان يدل دلياأل ل يف خطاب األنبياء عموم احلكم دون خصو و إالإذ 

وسيأ  حبثها نيستقالً إذا صاء هللا تعاىل  – األخرى وعلى أي فان استظهران التعميم، كما قد تشهد بو رواايت الرواايت العانية
 للضرر علينا وذلجل شلا ال صجل فيو إذا استلزم ترا نيداراهتم ،فانو جتب نيداراة أعداء الدين كما جتب نيداراة األعداء الشخصيٌن –

وقد فّصلنا ذلجل يف نيب لث حرنيلة ا عانلة  ،ابالختيار فتدبر الفاعلُ   َ ن توسْ إفان التسبيب إىل ا ضرار ابلنف  أو الِعرض حرام و 
 .(ٗ)األ ول( ابب التزاحم فرابضعلى ا مث نين نيب ث )

 منهج املداراة للعدو منهج األداين السماوية كلها
 سلللائر اللللرواايت، ان نيلللنهج نيلللداراة األعلللداء ىلللو نيلللنهج علللام يف كلللل الشلللرائض ه الروايلللة إىلان ادلسلللتظهر نيلللن ضلللم ىلللبالثال    : 

ىبه الو ية نين هللا تعاىل دلوسلى يف التلوراة  عليو السالمالسماوية ولي  خا اً ابلدين ا سالنيي فق ، ولبلجل ينقل ا نيام الباقر 
لدليل، والعقل ىو احلاكم على طبق نيثل ىو احملتاج لاأل لية، وذلجل شلا حيكم بو العقل، كأ ل عام وقاعدة عانية، فاخلروج عنها 

ََ  ْع َعلَ َّ :ص  لَّ   علي و وال و وس  لم قَ  اَل َرُس وُل اّللَِّ ))الروايلة التاليلة:  َِ َِلْ يُو ََِم ِم ْن َش  ْ ٍء  ِإنَّ الّرِفْ  ِإالَّ  َش  ْ ءٍ ِإالَّ زَافَ ُو َو اَل فُ  
 (٘)((َشافَوُ 

 إوا سببت آُلتهم فقد أشركت ِبهلل تعاىل!
ان يُلَعْد سب آذلة الكفار ورنيوزىم نوعاً نين الشرا ابهلل تعاىل إذا استلزم سبهم هلل تعاىل، د نين الةريب لعل الكثًن نينا جي مث انو

                                                             

نينٌن. عليو السالموالضمًن دلوسى  (ٔ)  أو نيطلق ادل
 و يف اعملة.نيطلقاً أ (ٕ)
 .ٜٕسورة النساء: آية  (ٖ)
 .m-alshirazi.comرابض نيوقض نيًسسة التقى الثقافية :  (ٗ)
 .ٜٔٔص ٕطهران، ج –قة ا سالم الكليين، الكايف، دار الكتب ا سالنيية ا (٘)
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ص لَّ قَ اَل: ُس ِلَل َع ْن قَ  ْوِل النَّ ِ ِّ  عليو السالمَعْن َمْسَعَدَة ْبِن َصَدَقَة َعْن َأِب َعْبِد اّللَِّ ))ولكن ذلجل ىو  ري  الرواية التاليلة: 
ََ َأْخَف  َّ  علي  و وال  و وس  لم  لَ  ٍة وَْلَم  اءَ  ِم  ْن َدبِي  بِ  : ِإنَّ الشِّ  ْر : َك  اَن علي  و الس  الم ع فَق  الَ ؟النَّْم  ِل َعلَ  َّ َص  َفاٍة َس  ْوَداَء يف لَي ْ

ُ اْلُم ْؤِمِنَْي َع اْلُمْؤِمُنوَن َيُسبُّوَن َما يَ ْعُبُد اْلُمْشرُِكوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ َفَكاَن اْلُمْشرُِكوَن َيُسبُّوَن َما يَ ْعُبُد اْلمُ  ْن َس بِّ ْؤِمنُ وَن فَ نَ َه َّ اّللَّ
َوال َتُس بُّوا الَّ ِذيَن ) يَ ْعَلُم وَنع فَ َق اَل: ِتِهْم ِلَكْياَل َيُسبَّ اْلُكفَّاُر ِإَلَو اْلُمْؤِمِنَْي فَ َيُكوَن اْلُمْؤِمنُ وَن قَ ْد َأْش رَُكوا ِِبّللَِّ ِم ْن َحْي ُ  اَل آُلَِ 

َ َعْدواً ِبَغرْيِ عِ   (ٔ)(( (ْلمٍ َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ فَ َيُسبُّوا اّللَّ
الشرا غرب ادلباصر أو الشرا ابلواسطة، فاألول: ىو ان يسب  -ٕالشرا ادلباصر  -ٔوبعبارة أخرى: ان الشرا على قسمٌن: 

، والثللا:: ىللو ان يسللب كللافراً فيسللب ذلللجل الكللافر هللا تعللاىل، ف يللث كنللل أنلللل نيباصللرةً  –والعيللاذ ابهلل  –تعللاىل  هللاَ  الشللخصُ 
 .بّل امسونل، حسب الرواية، نيشرا ابلشرا اخلفي ابهلل  تعاىل فأالسبب الباعث لو ليسب هللا

فعللل نيلا يسلّببو كلان رنزلتلو، وقلد يكللون  فملنفعلل ادلشلرا  (ٕ)وحيتملل يف التعبلًن عنلو ابلشلرا اخلفلي كونلو صللركاً تنزيليلاً ألن ىلبا
 هللا تعاىل. بيان إن صاء العبادة والطاعة، ولعلو    نيزيد ديحصركاً حقيقياً ببعاي نيراتبو إذ انو يضاد تو 

فقد ظهر ببلجل ان نيطلق سب اهخرين إذا استلزم سب هللا تعاىل أو عداوهتم لنا أو ظلمهم لنا، فهو نينهلي عنلو يف الشلريعة، 
 فال بد دلن يريد االستثناء نين إقانية الدليل، وسيأ  حبثو ذذن هللا تعاىل.

 م!رواايت كثرية تتضمن السباب والشتائ بوجوداالعرتاض 
يف اللللرواايت الشلللريفة ويف تراانلللا وقلللد  لللدر نيلللن الرسلللول  انلللو قلللد كثلللر السلللبّ  :نلللاقل ذللللجل رناقشلللة نيعروفلللة وىللليولكلللن قلللد ي

رؤساء كانوا أم رنيلوزاً أو اهخرين ) ، فكيف يقال حبرنية سبّ عليهم السالمونين االئمة األطهار   لى هللا عليو والو وسلم  األعظم
 صبو ذلجل(ة

بعضلللها  علللليهم السلللالمطهلللار ل األأو اه  للللى هللا عليلللو واللللو وسللللم واللللرواايت الناقللللة للللبعاي السلللباب الصلللادر نيلللن الرسلللول 
فللئن نللوقل يف إسللناد بعضلها فللال رلللال للمناقشلة يف إسللنادىا مجيعللاً أو يف  للدور  ل ي ة السللند، وبعضللها نيعتلربة بشللكل عللام، 

 بعضها إمجاالً.
 صنض إذاًة نلرواايت شلا أتفق علماء الشيعة والسنة على نقلو.. فماذا كما ان بعاي ا

 مناوج من الرواايت
 به الرواايت:ولننقل هاذج نين ى

نينٌن نيا كتبو فمنها: ) َْلَ ُف اْلَقْل ِبع اْلَقِلي ُل اْلَعْق ِلع))نيلن قوللو:  إىل نيعاويلة عليو السالمأنيًن ادل ُِع اأْلَ  َوأَفْ َت اْجِْل ُف اْلُمنَ اِف
َْ )) حسللب نقللل ابللن أيب احلديللد، وقللد ورد يف هنللج البالغللة (ٖ)(( ال  رَّْولاْجَبَ  اُن  لَ  ُف اْلَقْل  ِب اْلُمَق  اِرُب َوِإفَّ  َك َواّللَِّ َم  ا َعِلْم  ُت اأْلَ

                                                             

 .ٖٕٔص ٔىل، جٗٓٗٔقم،  –يم بن ىاصم القمي، تفسًن القمي، نيًسسة دار الكتاب علي بن إبراى (ٔ)
 هللا تعاىل والعياذ ابهلل. سب (ٕ)
 .  ٖ٘ٔص ٙٔىل، جٗٓٗٔقم،  –آية هللا ادلرعشي  ابن أيب احلديد ادلعتزيل، صرح هنج البالغة، نيكتبة (ٖ)
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 لو أو رنزلتو. انيا سبّ  عليو السالموكالنيو  (ٔ)((اْلَعْقلِ 
يف  ،وسلّبو ألخلي عثملان يف وبهلو (ٕ)((ْل بِ ا اْلكَ ُِلَ ذَ َمْن )): يو وآلو لعمرو بن عبد ود العانيريالنيب  لى هللا علقول ونينها: )

    (ٖ)((ْم ِإىَل َىَذا اْلَكْلِب فَ يَ ْقتُ ُلوُ َما َمنَ َعُكْم َأْن يَ ُقوَم رَُجٌل ِمْنكُ ))ادلسجد احلرام بقولو: 
 !  (ٗ)((الوزغ ابن الوزغ، ادللعون ابن ادللعون))نيروان وىو طفل رضيض بقولو: تعبًنه عن ونينها: 

 ،حانيلل لفايروسلات وبكتلًناي نيتنوعلةادلسلمى سلامُّ أَبْللَرص أو أبلو بلريص( انو قد ابل علميًا ان اللوزغ )ان نشًن إىل  ونين اللطيف
وقلال بعلاي العلملاء ان نيلن خصائصلو انلو يتقيلأ عللى الطعلام أو  ، يتأار لا لكنو ينقلها للةًن فتسبب األنيراض الكثلًنةب انو الوالةري

أو علللى النللاس يف أوقلات سلتلفللة، وتشللبيو نيللروان بللن احلكلم بللبلجل ألنللو كللان ينفللث علللى الطعللام  وغلًنه ولعلللو يقصللد انللو ينفللث مسونيل
   وغًنىا.مسونيو يف اجملتمض وحييجل الدسائ

عن نيروان بن احلكم ابلوزغ ابن الوزغ ادللعون   لى هللا عليو والو وسلم أي تعبًن النيب ونين ادلهم ا صارة إىل ان ىبا احلديث )
   ي  ا سناد ومل خيرباه. را: ىبا حديثابن ادللعون( قال عنو احلاكم يف ادلستد

ْعُت َأَِب َجْعَفٍر ))كما ان الرواية نيوبودة يف الكايف الشريف  يَ ُقوُل: َلمَّا ُولِ َد َم ْرَواُن  عليو السالمَعن َأَِبٌن َعْن زُرَارََة قَاَل: َسَِ
َلُوع فَ َلمَّا قَ رَّبَ ْتُو ِمْنُو قَاَل: َأْخرُِجوا  لَِيْدُعوَ  َأْن َيْدُعَو َلُو فََأْرَسُلوا ِبِو ِإىَل َعاِئَشةَ  صلَّ   عليو والو وسلم َُوا ِبِو ِلَرُسوِل اّللَِّ َعرَ 

 .(٘)((َغ اْبَن اْلَوزَِغع قَاَل زُرَارَُة: َواَل َأْعَلُم ِإالَّ أَفَُّو قَاَل َوَلَعَنوُ َعَتِّ اْلَوزَ 
ال حكلم إالْ و حبيث يسلمعو: )نين كالم لو عليو السالم قالو للربج بن نيسهر الطائي، وقد قال لنيا ورد يف هنج البالغة ونينها: 

 هلل(، وكان نين اخلوارج
ََ ِليالً  ع فَ َوِ  َلَق دْ (7) أَْْ َرمُ ايَ  (6)اْسُكْت قَ َبَحَك  ُ  ُِّ َفُكْن َت ِفي ِو   َْ  (9)ُتَكع َح ىَّ ِإَوا فَ َع رَ َشْخُص َكع َخِفيّ اً َص وْ  (8)َوَه َر ا

َِ  (ٓٔ)اْلَباِطُل ََنَْمتَ  (9)فَ َعرَ   .(ٔٔ)(َُنُوَم قَ ْرِن اْلَماِع
اللرواايت  ، فيعملل للا ويةفلل علنهوأو صلب : ان بعاي الناس يشاىد ىبه الرواايت ادلتضلمنة للسلباب الةريب و الح ونين ادل

                                                             

 . ٗٙهنج البالغة: الكتاب  (ٔ)
 .ٖٛٔص ٕىل، جٗٓٗٔقم،  –لقمي، تفسًن القمي، نيًسسة دار الكتاب علي بن إبراىيم بن ىاصم ا (ٕ)
ابة الطبقة ات الكربى نيتمم الص ، والطبق٘ٗٔص ٘، وادلنتظم يف اتريخ األنيم وادللوا البن اعوزي، جٖ٘ص ٜٕن عساكر، جاتريخ دنيشق الب (ٖ)

 .ٛٗٗص ٔالرابعة البن سعد، ج
 .ٜٚٗل  ٗنيستدرا احلاكم  (ٗ)
 .ٖٕٛص ٛطهران، ج –لكليين، الكايف، دار الكتب ا سالنيية اقة ا سالم ا (٘)
 ، كما يقال: قب ل اعوزة: كسرهتا.: كسراقَلَبَ جَل هللا (ٙ)
 أاْلَرُم: ساق  الثنّية نين األسنان. (ٚ)
 ، كناية عن الضعف.الضئيل: الن يف ادلهزول (ٛ)
 نَلَعَر: أي  اح. (ٜ)
 يف الظهور على غًن صر  وال صجاعة وال قدم، بل على غفلة.صلمَل: ظهرَت وبزرت والتشبيو بقرن ادلاعز  (ٓٔ)
 .ٗٛٔ ة: اخلطبةهنج البالغ (ٔٔ)
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 . ونية نيتكانيلةاايت كمنظالرو  الوابب دراسة كافة، وابلعك ، نيض ان الالزم الناىية عن السباباألخرى 
 الواجب دراسة كافة الرواايت كمنظومة متكاملة

ث علن وبلوه هلا مث الب لعلمية نيتكانيلة، وا حاطلة بكافلة طوائف –فكرية  –ىو دراسة الرواايت كمنظونية فقهية الوابب فان 
كالنيهللم ككللالم الربللل الواحللد يف اجملللل  إذ رلمللو    ؛اعمللض بينهللا و للوالً للمللراد اعللدي النهللائي للمعصللونيٌن  لللوات هللا عللليهم

لل وىللبه ادلهمللة ال ديكللن ان يقللوم لللا إال اجملتهللد اعللانيض للشللرائ  بعللد  ،اهخللرر بعضللو بعضللاً وال ينللاقاي بعضللو بعضللو الواحللد، يفسِّ
د نيقارنة بعضها وىي ابدلئات( مث استكشا  سلرباهتا واحملصلة النهائية نينها بعكافة طوائف اهايت والرواايت )الكانيلة ب ا حاطة

وىل أو ىي على أنوا ة العموم واخلصوص ادلطلقة أو  ةأو نين وبو ةببعاي، ونيالحظة نسبتها إىل بعضها اهخر فهل ىي التباين
رلللانييض بعللاي لللورودة أو ابلتفصلليلة وىللل يلللزم انقللالب النسللبة نيللن نيالحظللة كونيللةة أو اىللي داخلللة يف دائللرة التخصلليصة أو احل

و أ لللالً يف ابب التعلللارضة أو يف ابب التلللزاحمة أ نيندربلللةأو الة وىلللل ىلللي بعلللد ذللللجل كللللو ر نينهلللا نينسلللوبة للللبعاي آخللل اللللرواايت
 ابلتفصيلة.

 واملرجعية يف دراسة طوائف الرواايت ملراجع التقليد
شلا جيب ان يربض فيها إىل الفقهاء العدول إذ وردت الرواايت الكثًنة ادلصرحة ببلجل  عليهم السالمة ربىا األئموىبا ادلهمة اعت

َ َواِدُث اْلَواِقَع ُة فَ اْرِجُعوا ِفيَه ا ِإىَل ُرَواِة َح ِدي)) عليو السلالمقولو  ونينها َْ وقلد  (ٔ)((ِثَنا فَ ِإف َُّهْم ُحجَّ ِ  َعلَ ْيُكْم َوَأَى ُحجَّ ُة اّللَِّ َوَأمَّ ا ا
  :وقد سبق قولنا صورى الفقهاء والقيادات ا سالنيية( فرابض.ىبه الرواية الكردية يف كتاب )احلديث عن فّصلنا 
 مى حيكم الفقهاء جبواز السباب؟)

 :(ٕ)أنيران الفقيو يف نيقام االستنباطوالوابب على 
قيلللق أكثلللر نيللللن ا حسلللب الت فاهنللل: اسلللتفراغ الوسلللض يف اسلللتنباط احلكلللم الشللللرعي ووبلللوه اعملللض بلللٌن طوائلللف الللللرواايت )أوالً 

 طائفتٌن(.
وىل ىو نيطلوب  ةا الزنيان وىبا ادلكان ويف ىبه البيئةىب ىبا ىو ادلطلوب يف تنقي  ادلوضو  وانو ىل  نياً: مث الوابب عليو

ة دراسلة كافل عللى الفقيلوادلطللوبة إذ ىلو ، أو عكسلو ةهة أو الفئلة أو الدوللة أو الشلخصنين ىبا الشخص وابلنسبة إىل ىبه اع
ا  أىلللل أتبلللاللللدين وأىللللو و  ابب التلللزاحم يف ادلوضلللو  وكافلللة رالللًنات سلللباب اهخلللرين نيلللن أصلللخاص وحكونيلللات عللللىنيقتضللليات 

كلللن ذللللجل للفقيللو علللادة إال ابستشلللارة يف صللىت اللللبالد حقوقيلللاً، أنينيللاً، سياسلللياً، اقتصلللادايً وابتماعيللاً، وال دي علللليهم السلللالم البيللل
يف كل نيكلان، وذللجل يعلين وبلوب استشلارة خلرباء بعللم  سلمٌن والناسادلوأوضا   رلموعة نيعتىن لا نين أىل اخلربة أبوضا  البالد

صلاء اعي وبعلم السياسة وصبو ذللجل كلي يكلون تنقي لو للموضلو  ولل ادالة الواقعلة نيلربًء للبنيلة إن االبتما  وبعلم النف  االبتم
 هللا.

ًكلد ذللجل بلل يربىنلو ان السلباب إذا كلان صخصلياً ) ( فقلد يقلال ان تشلخيص ادلوضللو  رفلة نيةلقلةيف غ مجلض كملا للو ابتملضوي

                                                             

 .ٜٙٗص ٕىل، جٖٓٗٔنيشهد،  –أبو نينصور، أمحد بن علي الطربسي، االحتجاج، نشر ادلرتضى  (ٔ)
   أنير  لث ذذن هللا تعاىل.وسيأ (ٕ)
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فقيللو اعللانيض للشللرائ ، ولكللن األنيللر خيتلللف يف السللباب رابللض حينئللٍب للمكلللف نفسللو وذلللجل طبعللاً بعللد أخللب احلكللم الكلللي نيللن ال
 ل االبتماعي والفضلائيات فانلو يلكا رالًنه عللى عانيلة الشليعة دون صلجل فهلوسائل التوا النوعي أعين السّب البي ينتشر عرب و 

 نين احلوادث الواقعة فال بد فيو نين الربو  إىل ادلربض اعانيض للشرائ .
ًكلد ذللجل ويربىنلو أيضلاً:   ان اللرواايت اللو ورد فيهلا بعلاي نيلا يقلال انلو سلباب، حتتلاج إىل تنقلي  فقهلي واهنلا ىلل كانللوشللا ي

البل فيو وللو فعلل لفعلل زلرنيلاً بلل ادلربعيلة  يّ ة اخلاربيةة أو كانل بن و القضية احلقيقيةة ان ذلجل شلا ال ديكن للعانيبن و القضي
 .(ٔ)ىي للمربض اعانيض للشرائ (

 أفعالع والفعل ال إطالق لو وال جهةَالب الرواايت جمرد فقل 
 فنقول: ،نيوابهة الرواايت الناىية عن السباب أو اليف  تقضاهنا ىل واهن ال بد نين حتليل ىبه الرواايت ودراستها لنجد 

نلوايًة أو ال بهة لو، فال ديكننا االستدالل بو إال إذا أحلرزان بهتلو وانلو  لادر لكونلو حكملاً أوليلاًة أو حكملاً   أوالً ان العمل 
نيلن  ان القضلية كانللوالباتيلة( وىلل    ادلوضلوعيةبعد ا حاطة بكل الظرو حكماً والئياًة أو انو كان نين األىم يف ابب التزاحم )

 .إىل غًن ذلجل (ٕ)يف نيقام الفتوى أو نيقام التعليم عليو السالما نيام  وىل كان احلقيقية أو اخلاربيةةالقضية قبيل 
بلل ىلو دليلل لُليّب، بلل  ( ال إطلال  للو فانلو للي  لفظلاً ليكلون للو عملوم أو إطلال عليلو السلالم فعل ادلعصومان الفعل )و نياً: 
نين ىو و تنقي  ادلناط وىو ظين بل إىل أصخا نا وأزنينتنا إال بن  الفعل فكيف نعمم ليل ليّب ال إطال  لو،ابتل فهي د السًنة لو

 أردأ أنوا  القياس.
أو صلخص نيعلٌن ابلنسلبة إىل نيلن ادلعصلوم  ةىا إها ىلي نيلثالً سلباب  لادر وتوضي  ذلجل: ان كل ادلوارد ادلاضية والعشرات غًن 

 االنيلام ظلرو  نيلض واحتاد ظروفلنسان اال حيرزفمن أين  ،حقوقية خا ة –سياسية  –تماعية ٌن وظرو  ابيف زنين نيعبهة نيعينة 
لنسلبة إىل أىلل البلد  كملا ورد ابلفعلل اب  –سلبوا النلاس( نيثلل ) عليلو السلالمنيض نيوقعلوة نعلم للورود لفل  وأنيلر نيلن ادلعصلوم  وونيوقع

، أو اعمض بينها يقة نيعاعتهاوطر الناىية عن سّب الناس  نسبتو نيض الرواايتنالح  فهبا ىو البي جيب ان  –وسنب ثو نيستقالً 
 ا وال بهة.انيا األفعال فال إطال  ذل

 ْالْة أمثلة لكون الفعل ال جهة لو وال إطالق
 فقهي:  لثو روائي وآخر وديكن توضي  ذلجل عرب نيثال عريف 

 ْوبو يف ساعة معينة عليو السالملو ِبم أحدىم 
يف يلوم اعمعلة  لباحاً  –فرضلاً  –   أو أصلكى كتلاابً أو الوابً اب وسللم   للى هللا عليلو واللولو ان النيب األعظلم  املثال العريف:

ال بهللة للو أي ال يللدل فعللو ىلبا علللى اسلت باب بيللض الكتلاب أو صللراؤه يلوم اعمعللة  -با فعلل وعمللل لكنلو أالسلاعة العاصلرة، فهلل
حابللة صخصلليةة أو  أو ألبلل أحللدماة إذ ال يعلللم انلو ابعللو أو اصلكاه ألبللل ؛ال يللدل عللى وبوبللو، كمللا ة العاصللرة  لباحاً السلاع

 قسم أو وعد أو غًن ذلجل.بل ضرورة واضطرارة أو ألبل عنوان  نوي طارئ كنبر أو أل
وال عللى اسلت بابو للربلال  ،ر األايمويف سلائ اعمعلةوال إطال  لو إذ ال يدل على رب ان ىبا العمل يف سائر ساعات  -ب

                                                             

 (.ٔٔ/ٜٕ٘الدرس ) (ٔ)
 فقو ادلعارياي والتورية.فّصلنا الكالم عن ادلقانيٌن يف  (ٕ)
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 والنساء والعلماء واعهال والكبار والصةار.
َرعة ال عُ  عليو السالمنمام الكاوم دخول ا اهمَ م  ري بدون َر

أخلرب: الشلريف )قال الشيخ ادلفيد:  عليو السالمأحد أحفاد عمر نيض ا نيام الكاظم  وردت يف الرواايت قصةاملثال الروائ : 
ًذي أاب أبو دمحم احلسن بن دمحم عن بده  عن غًن واحد نين أ  ابو و نيشاخيو أن ربال نين ولد عملر بلن اخلطلاب كلان ابدلدينلة يل

فنهلاىم  ،ىلبا الفلابر. فقال لو بعاي بلسائو يونياً: دعنا نقتلل عليو السالمه ويشتم عليا ويسبو إذا رآ عليو السالماحلسن نيوسى 
فركلب فوبلده يف نيزرعلة  ،ي ادلدينلةوسلأل علن العملري فلبكر أنلو يلزر  بناحيلة نيلن نلواح ،عن ذلجل أصلد النهلي وزبلرىم أصلد الزبلر

حللىت و للل إليللو فنللزل وبللل   ابحلمللار عليللو السللالمتوطللأه أبللو احلسللن ف !فللدخل ادلزرعللة حبمللاره فصللاح بللو العمللري ال تللوط  زرعنللا
لسلل  :قلال ةقلال وكلم تربلو أن تصليب فيلو ،نيائلة دينلار :فقلال للو ةكم غرنيلل يف زرعلجل ىلبا  :وابسطو وضاحكو وقال لو ،عنده

 عليلو السلالم فلأخرج للو أبلو احلسلن :قلال ،أربلو فيلو نيلائو دينلار :قلال ةا قللل للجل كلم تربلو أن جييئلجل فيلوإهل :قال ،أعلم الةيب
فقللام العمللري فقبللل رأسللو وسللألو أن  :قللال ،ىللبا زرعللجل علللى حالللو وهللا يرزقللجل فيللو نيللا تربللو :وقللال ،ار للرة فيهللا اللالث نيائللة دينلل

 :فلما نظر إليلو قلال ،دلسجد فوبد العمري بالساً وراح إىل ا :قال ،وانصر  عليو السالميصف  عن فارطو فتبسم إليو أبو احلسن 
قلد مسعلتم نيلا  :فقلال ذللم :قلال !تجل قلد كنلل تقلول غلًن ىلبانيا قصل :أ  ابو إليو فقالواقال فواب  .هللا أعلم حيث جيعل رساالتو

ه يف فخا موه وخا مهم فلما ربض أبو احلسن إىل داره قال علسائو البين سألو  عليو السالملل اهن وبعل يدعو أليب احلسن ق
 (ٔ)((رفتم وكفيل بو صرهنيا أردمت أو نيا أردت إنين أ ل ل أنيره ابدلقدار البي ع قتل العمري أديا كان خًناً 

ري ال تطللأ زرعنللا! لكللن ا نيللام اسللتمر يف وطللأ زرعللو مللعدخللل ادلزرعللة حبمللاره فصللاح بللو ال عليللو السللالمشللاىد ىنللا ان ا نيللام وال
و ال بهة لو ولبا ال جيوز االقتداء بو إال إذا علمنا اعهة وعلمنا انطباقها ليو! فهبا فعل نين أفعال ا نيام ولكنإابحلمار حىت و ل 

هم حرام، فال جيوز لنا ان نفعل الصري ( وا ضرار بزرع خا ة نيض هنيو بدون رضاه حرام )ن الدخول يف نيلجل الةًنلجل ألعلينا؛ وذ
و كالللدخول يف زلللالت الةللًن ونينللازذلم دون ال جيللوز لنللا فعللل أصللباىانللو كمللا   ،فعللل ذلللجل عليللو السللالمان ا نيللام  ذلللجل اسللتناداً إىل

 إذ الفعل ال إطال  لو أيضاً. –رضاىم 
حسلبما ابلل ل ذلجل نظراً دلالكيتلو )ة لنا إذ ال يعلم ىل انو فعل ذلجل نظراً لواليتوة أو فعان َبهة فعل ا نيام رلهول واحلا ل:

هللا تعلاىل( أو نظلراً لقلانون ونيلكهم يف طلول نيللجل  ،وآلو  لى هللا عليو والو وسلم ان نيلكنا رلازي ىو يف طول نيلجل الرسول نين 
كملا فعلل  ان ن وسلرى وأنيكننلاو األخلًن تعلّدى ذللجل إلينلا الوبل عليلو السلالمفلان كانلل بهلة فعلل ا نيلام الكلاظم  (ٕ)األىلم وادلهلمة

 الفعل فال ديكننا ان نقوم رثلو أبداً. علم بهةت، ولكن حيث ال فعلوا
 فعلهلم قلد تبلل بهة فعلهلم إذ اعهلات احملتمللة يف  علمتإذ ال  ؛نين ىبا القبيلإها ىو ألصخاص أو أقوام  عليو السالموسّبهم 

وسيأ   –ق  جيوز، فال جيوز االقتداء لم إال بعد إحراز اعهة عل كما فعلوا وعلى بعضها فعشرة، وعلى غالبها ال جيوز لنا ان نف
 ذكر اعهات العشر يف الدرس القادم ذذن هللا تعاىل... ويوض  ذلجل أكثر ادلثال التايل:

                                                             

دتر لل (ٔ)  .ٖٖٕص ٕىل، جٖٔٗٔقم،  –د شيخ ادلفيالشيخ ادلفيد: ا رصاد، الناصر: ادل
 نيثاًل. عليو السالمأو ألن ادلزرعة كانل نيةصوبة نين ا نيام  (ٕ)
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 اَدودع والقول حبرمة إجرائها علينا عليو السالمنمام إجراء ا
حكونيتلو عللى أانس نيلنهم صلارب اخلملر ونيلنهم  أقلام احللدود ااّبن عليو السلالمنينٌن ال صجل ان ا نيام أنيًن ادلاملثال الفقه : 

 لتواترىا و  ة سند بعضها و راحة داللتها( ولكلن ىلل جيلوزنهم غًن ذلجل، وال صجل يف  دور ىبه األفعال نينو )فاعل الزان وني
أبلري  أو جيلب عللْي( انيجلوز يل )لكل عانيي وخا ي وربل وانيرأة وعلامل وباىلل ان يتأسلى بلو قلائالً ان ا نيلام أبلرى احللدود ف

انسللاً فيجللوز أو جيلللب علللْي أن أسللب أانسللاً كمللا فعللل عليلللو سللّب أ عليللو السللالمكمللا يقللول الللبعاي: ان ا نيلللام احلللدود كللبلجل )
كونو إنيانياً   -نيادانيل غًن نيعلونية فال جيوز ذلجل إذ ان بهة فعلو قد تكون: أوذلجل ألن بهة فعل ا نيام السالم!( اعواب كال! 

 د.إبراء احلدو  اليد وحيرم عليوحىت للفقيو ادلبسوط ذلجل ز جيو  فالىبا ادلنصب خاص بو نيعصونياً وان 
 .لناسكبلجل، دون عانية ا  اليدفعلى ىبا جيوز للفقيو ادلبسوط كونو حاكماً عادالً نيبسوط إليو )أو اعهة:   -ب
ًون احلسللبة وانللو يوبللد قلدر نيتلليقن فرضللاً، فعلللى ىلل عهلة: كللونأو ا -ج وىللو يقن )با ال جيللوز إال للقللدر ادلتللإبللراء احلللد نيللن صلل

 .اجملتهد اعانيض للشرائ  نيبسوط اليد(
نيلن علدم  نيض عدم وبود قلدر نيتليقن فيجلوز للكلل، بلل قلد ال جيلوز حينئلٍب أيضلاً نظلراً دللا التلزم بلو ادلشلهور عهة: ذلجلا أو -د

   ة إبراء احلدود يف زنين الةيبة.
إذا الل بو على وبوب أنير أو بلوازه لنلا أو حرنيتلو )إطال  لو، فال يص  االستد إذاً: فعل ادلعصوم را ىو فعل ال بهة لو وال

عنلوان الثلانوي علينلا وىلل ينطبلق ال ةنيادام مل ضلرز اعهات السابقة وغًنىا كل: انو ىل فعل ذلجل لعنوان أويل أو لعنوان  نوي تركو(
ككونلو عارفلاً و لياتو األخلرى )كلان دلوقعلو ونينصلبو أو خص  وانلأم الة وىل كان بن و القضية اخلاربية أو القضية احلقيقيةة وىلل 

 م ال..بكافة ادلوازين( نيدخلية أ
  تعاىل.واخلال ة: ان رلرد الفعل ال حيتج بو إال بعد إحراز بهتو وإحراز إطالقو.. وللب ث تتمة ذذن هللا

 اَداْويون أيضاً يسّبون ويشتمون!
وعلللى تراانللا ابنللو حافللل ابلسللباب  عللليهم السللالمة يعكضللون علللى الرسللول واالئمللنيللن ادلهللم ا صللارة إىل ان بعللاي احلللدااويٌن و 

 والشتائمة
 إذ صليبهم ابلنقاي أوالً وابحلل  نياً: ؛ال يص  ذلم االعكاض أبداً  قول: ان أولئجلولكننا ن

أيضللاً  – اب االيللديولوبياتنيللن ا لل  العللامل يللدن كثللًن نيللن عقللالءد وبللل  –أبنفسللهم  كثللًناً نيللنهم  فللان انيللا اعللواب النقضللي:
الربعلللي، ن الكثلللًن نيلللن النلللاس بعبلللارات سلتلفلللة كلللل: )أال تلللرى اهنلللم يشلللتمو  ؛لفلللاً ادلتعلْلللق( وادلشلللتوم سلتيسلللبون ويشلللتمون وإن كلللان )

أقسلللى كا رىللايب! بلللل اهنللم إذا و لللفوا صخصللاً أو بهلللة وبعبللارات ! بلللل يئأقسلللى كالللدوغما اتوبعبللار بلللل  (ادلتخلللف، ادلت جللر!
أو نيلن بعلاي حقوقلو اب رىلاب  وهُ مُ َ لد نيلن وَ نيلنهم ذللجل سلبباً لتجريل كثلًنٌ   بل اعتلربَ  ،قصة وأعظم نيثلبةاب رىايب اعتربوىا أكرب نين

  .والشواىد والقصص كثًنة يف ىبا احلقل ولي  ىهنا زلل استعراضها ،نين كافة حقوقو حىت
 للى هللا عليلو عللى لسلان الرسلول انيا اعواب احللي فسيأ  عندنيا نتطر  لوبوه السباب ادلوبلودة يف اترخينلا سلواء الصلادرة و 

 فانتظر. –اخلال  ادلبنوي  إن عّدت سباابً حسب –وأىل بيتو او ادلوبودة يف القرآن الكرمي  والو وسلم 
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 لطاىريندمحم والو الطيبْي اوآخر دعواى ان اَمد ّلل رب العاملْي وصلَّ اّلل علَّ 


