
 هٓٗٗٔمجادى اآلخر/  ٕٔ األربعاء ........................................................( 28ٕ)والتدبر  التفسريدروس يف 

1 
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، ابرئ اخلالئق أمجعٌن، ابعث األنبياء وادلرسلٌن، مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب 
القاسم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبٌن الطاىرين األبرار ادلنتجبٌن، سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة 

 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.األبد
 (َوال َتُسبُّوا الَّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ )

(ٖ) 
 من الشؤون العامةيف الرتاث اإلسالمي وىو )السباب( 

 املرجعيةاخلرباء و  :واملرجع
 وقد سبق: (ٔ)( ذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ فَ َيُسبُّوا اّللََّ َعْدوًا ِبَغرْيِ ِعْلمٍ َوال َتُسبُّوا الَّ )قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي: 

 طوائف اآلايت والرواايت يف قضية السباب)
 طبقات ومراتب:على ان ادلستظهر ان األدلة الواردة حول )السّب والشتم( ىي على طوائف بل 

ين، كأصةةل أوع عةةام، ويتهةةمن ىةةآلا بعةةر ا تت والةةرواتت الشةةريفة الطائفةةة األوىل: مةةا يةةدل علةةى حرمةةة سةةّب ا خةةر 
 والقواعد أو األصول العملية العامة.

 سّب مجاعات خاصة من الناس نظًن أىل البدع أو ادلخالفٌن. (ٕ)الطائفة الثانية: ما يدل على جواز
َوال )بعر القيةود، وا يةة الكر ةة الطائفة الثالثة: ما يةدل علةى حرمةة سةّب تلةا اتماعةات اخلاصةة يف بعةر الصةور، بة

تقة  ضةمن ىةآله الطائفةة، وإدةا قةدمناىا ابلبةةث حلكمةة   ( َتُسبُّوا الَّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ فَ َيُسبُّوا اّللََّ َع ْدوًا ِبغَ رْيِ ِعْل مٍ 
حاكمةة عليهةا، أو ىةي ابألسةاس سوف أييت ذكرىا إبذن هللا تعاىل، وىآله الطائفة اما ىةي سلصصةة للطائفةة الثانيةة أو ىةي 

 خارجة عن ابب التعارض وداخلة يف ابب التزاحم الآلي يق  ضمن الطائفة الرابعة.
 كما سبق:   (ٖ)الطائفة الرابعة: ما يدرج األمر يف ابب التزاحم(

 )االعرتاض بوجود رواايت كثرية تتضمن السباب والشتائم!
السةّب يف الةرواتت الشةريفة ويف ترا نةا وقةد صةدر مةن الرسةول  ورد ولكن قد يناقش ذلا مبناقشةة معروةةة وىةي: انةو قةد

رؤسةاء كةانوا أم  :، ةكيةف يقةال مرمةة سةّب ا خةرينعلةيهم السةالمومن االئمةة األطهةار  صلى هللا عليو والو وسلم األعظم
 رموزاً أو شبو ذلا؟

بعهةها  علةيهم السةالمأو ا ل األطهةار  صلى هللا عليةو والةو وسةلموالرواتت الناقلة لبعر السباب الصادر من الرسول 
                                                             

 .ٛٓٔسورة األنعام: آية  (ٔ)
 ابدلعىن األعم الشامل لإلابحة وللوجوب. (ٕ)
 ( بتصرف.ٜٕٙالدرس ) (ٖ)
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كل عةةام، ةلةةون نةةوقش يف إسةةناد بعهةةها ةةةال رلةةال للمناقشةةة يف إسةةنادىا مجيعةةاً أو يف صةةةيةة السةةند، وبعهةةها معتةة ة بشةة
 صدور بعهها إمجاالً.

 كما سبق: (ٔ)كما ان بعر الرواتت شلا أتفق علماء الشيعة والسنة على نقلو.. ةماذا نصن  إذاً؟(
 )غالب الرواايت نقل أفعال، والفعل ال إطالق لو وال جهة

 ه الرواتت ودراستها لنجد اهنا ىل تق  يف مواجهة الرواتت الناىية عن السباب أو ال، ةنقول:وال بد من حتليل ىآل
ان العمةةل أواًل ال جهةةة لةةو، ةةةال  كننةةا االسةةتدالل بةةو إال إذا أحةةرزان جهتةةو وانةةو صةةادر لكونةةو حكمةةاً أوليةةاً؟ أو حكمةةاً 

حم )بعةد اححاطةة بكةل الظةروف ادلوضةوعية والآلاتيةة( وىةل ان اثنوتً؟ أو حكماً والئياً؟ أو انو كان مةن األىةم يف ابب التةزا
 ((ٕ))يف مقةام الفتةةوو أو مقةام التعلةةيم عليةو السةةالمالقهةية كانةم مةةن قبيةل القهةةية احلقيقيةة أو اخلارجيةةة؟ وىةل كةان احمةةام 

 إىل غًن ذلا.
ىةةو دليةةل ( ال إطةةالل لةةو ةانةةو لةةيل لفظةةاً ليكةةون لةةو عمةةوم أو إطةةالل بةةل عليةةو السةةالمواثنيةةاً: ان الفعةةل )ةعةةل ادلعصةةوم 

لُةةّ،، بةةل السةةًنة لةةو  بتةةم ةهةةي دليةةل لةةّ، ال إطةةالل لةةو، ةكيةةف نعمةةم الفعةةل إىل أشخاصةةنا وأزمنتنةةا إال بنةةةو تنقةةي  ادلنةةاط 
 وىو ظين بل ىو من أردأ أنواع القياس.

وتوضةي  ذلةةا: ان كةةل ادلةوارد ادلاضةةية والعشةةرات غًنىةا إدةةا ىةةي مةثاًل سةةباب صةةادرة مةن ادلعصةةوم ابلنسةةبة إىل شةةخ  
حقوقيةةة خاصةةة، ةمةةن أيةةن حتةةرز احتةةاد ظروةةةا مةة   –سياسةةية  –معةةٌن أو جهةةة معينةةة يف زمةةن معةةٌن وظةةروف اجتماعيةةة 

  –وا الناس( مثل )سبّ  عليو السالملفظ وأمر من ادلعصوم  لو ورد؟ نعم عليو السالم وموقعا م  موقعو عليو السالمظروةو 
ظ نسةبتو مة  الةرواتت الناىيةة ةهةآلا ىةو الةآلي اةب ان نالحة –كما ورد ابلفعل ابلنسبة إىل أىةل البةدع وسةنبةثو مسةتقاًل 

 .(ٖ)عن سّب الناس وطريقة معاتتها أو اتم  بينها، اما األةعال ةال إطالل ذلا وال جهة(
 من وجوه )السباب( يف الرتاث اإلسالمي

ان احملةتمالت يف  :وبعر الكالم عن تلا األةعال وان الفقيةو ال  كنةو االسةتناد إليهةا إال بعةد إحةراز جهتهةا وإطالقهةا
نقتصةةر علةةى بعهةةها يف ىةةآلا البةةةث ونكمةةل البةةاقي يف البةةةوث ا تيةةة إبذن هللا و مةةا ورد مةةن سةةبهم كثةةًنة قةةد تبلةة  العشةةرة 

 تعاىل.
 ان يكون ذلا من االستثناء اخلاص ال من األصل العام.الوجو األول: 
ب التةزاحم ىةو الةآلي تنةدرج واب ،ان يكةون ذلةا نظةراً لبةاب التةزاحم ال القتهةاء القهةية مةن حيةث ذا ةاالوجو الثاين: 

 .، كما ان االستثناء ىو الطائفة الثانيةةيو الطائفة الرابعة من الرواتت
                                                             

 (.ٜٕٚالدرس ) (ٔ)
 ةّصلنا الكالم عن ادلقامٌن يف ةقو ادلعارير والتورية. (ٕ)
 (.ٜٕٚالدرس ) (ٖ)
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 (ُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسناً )األصل العام: 
وىةآله ا يةة مندرجةة يف الطائفةة األوىل مةن  - (ٔ)(َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسناً )وتوضي  ذلا: ان األصل العام ىو قولو تعاىل 

 :وقد دلم الرواتت أيهاً على ىآلا األصل العام ،ت وسيأيت الكالم عنها مفصاًل والقصد ىهنا احشارة ةق الروات
َف ِر بْ ِن َعِن اْلَغَضائِِريِّ َعِن الصَُّدوِق َعِن اْلُمَكتِِّب َعِن اْبِن زََك ِرايَّ َع ِن ابْ ِن َحِبي ٍب َع ِن ابْ ِن بُ ْهلُ وٍل َع ْن َجعْ ))ومنها: 
َوِعْن  َدُه نَ َف  ٌر ِم  َن  علي  و الس  المْح  َوِل َع  ْن ُس  َلْيَماَن بْ  ِن ِمْه  َراَن قَ  اَل: َدَخْل  ُد َعلَ  ف الصَّ  اِدِق َجْعَف  ِر بْ  ِن ُ َمَّ  ٍد ُعْثَم  اَن اأْلَ 

نَ  ا َل  ْيناً،  اْحَفظُ  وا أَْلِس  نَ َتُكْم وَ  (ُقولُ  وا ِللنَّ  اِس ُحْس  ناً )الشِّ  يَعِة َوُى  َو يَ ُق  وُل: َمَعاِل  َر الشِّ  يَعِة ُكونُ  وا لَنَ  ا زَْين  ًا َواَل َتُكونُ  وا َعَلي ْ
 .(ٕ)((وَُكفُّوَىا َعِن اْلُفُضوِل َوقُ ْبِح اْلَقْولِ 

َواَل ))ةيهةةا صةةراحة بةةة عليةةو السةةالماحمةةام  وقةةد هنةةى ((ُكونُ  وا لَنَ  ا زَْين  اً ))اخلطةةاب موجةةو لعامةةة الشةةيعة واألمةةر صةةري  بةةةو 
َنا َلْيناً  سةباب والشةتائمأ أتةرو انةا لةو سةببم عشةًنًة أو وان الشةٌن ابل ،ومن الواض  ان الةزين ابلرةةق واللةٌن ((َتُكونُوا َعَلي ْ

ة يف كالمةةو مدكةةداً بةةآللا كوهنةةا فا يةةة الشةةري عليةةو السةةالمزينةةاً للشةةيعة؟ مث ضةةّمن احمةةام ذلةةا شةةعباً أو رئيسةةاً اهنةةم يةةرون 
اْلُفُض وِل َوقُ  ْبِح  وَُكفُّوَى ا َع نِ ))و ((َواْحَفظُ وا أَْلِس نَ َتُكمْ ))مث أكةد ذلةا بعبةارة أخةرو  (َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسناً )األصل العام 

 ومن الواض  ان السباب، ابحلمل الشائ  الصناعي وابلدقة العقلية ولدو العرف ىو من قب  القول. ((اْلَقْولِ 
 الطائفة األوىل.تق  ضمن دائرة ىآله الرواية مث ان 

 إذا مسعوا أعدائنا ثلبوان أبمسائنا
وٍد ِإنَّ ُُمَاِلِفيَنا َوَضُعوا َأْخَبارًا يف َفَضائِِلَنا َوَجَعُلوَىا َعلَ ف َأْقَس اٍم : اَي اْبَن َأِب َ ْمُ عليو السالمُثَّ قَاَل الرَِّضا ))ومنها: 

َثَالِ  ِب َأْع  َدائَِنا لِثُ َه  ا التَّْص  رِيُح َِ نِيَه  ا الت َّْقِص  رُي يف َأْم  ِراَن، َوََ ، َوََ َكفَّ  ُروا   فَ  ِذَذا مسَِ  َع النَّ  اُس اْلُغلُ  وَّ ِفينَ  ا :َثاَلثَ  ٍة: َأَح  ُدَىا اْلُغلُ  وُّ
ُع  وا َمثَالِ  َب َأْع  َدائَِنا أبَِمْسَ  ائِِهْم ثَ َلبُ  واَن  ،ِل  يَعتَ َنا َوَنَس  ُبوُىْم ِإَل اْلَق  ْوِل ِبُربُوبِيَِّتنَ  ا ُع  وا الت َّْقِص  رَي اْعتَ َق  ُدوُه ِفينَ  ا، َوِإَذا مسَِ َوِإَذا مسَِ
  (الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ فَ َيُسبُّوا اّللََّ َعْدوًا ِبَغرْيِ ِعْلمٍ  َوال َتُسبُّوا)أبَِمْسَائَِنا، َوَقْد قَاَل اّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ: 

ْدََن َم ا ُه، َو َم ْن فَارَقَ نَ ا فَارَقْ نَ اُه، ِإنَّ أَ اَي اْبَن َأِب َ ُْموٍد ِإَذا َأَخَذ النَّاُس ََيِينًا َوِِشَااًل فَاْلَزْم َطرِيَقتَ َنا فَِذنَُّو َمْن َلزَِمَنا َلزِْمَنا
َّ ْن َخالَ  َص اِة: َى ِذِه نَ  َواٌة، ُثَّ يَ ِديُن بِ َذِلَ  َويَ ب ْ َرُأ َِ ََ َيَاِن َأْن يَ ُق وَل ِلْل اَي ابْ َن َأِب َ ُْم وٍد اْحَف ْم َم ا  ،َف وُ ُُيْرُِج الرَُّجَل ِمَن اإْلِ

َر الدُّنْ َيا َواآْلِخَرةِ   .(ٖ)((َحدَّثْ ُتَ  ِبِو فَ َقْد مَجَْعُد َلَ  ِفيِو َخي ْ
ُع  وا َمثَالِ  َب ))صةةري  بقولةةو:  عليةةو السةةالموكةةالم احمةةام  ،وىةةآله الروايةةة تقةة  ضةةمن دائةةرة الطائفةةة الثالثةةةأقةةول:  َوِإَذا مسَِ

َيُس بُّوا اّللََّ َع ْدوًا ِبغَ رْيِ َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ ف َ )َأْعَدائَِنا أبَِمْسَائِِهْم ثَ َلُبواَن أبَِمْسَائَِنا، َوَقْد قَاَل اّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ: 

                                                             

 .ٖٛسورة البقرة: آية  (ٔ)
 .ٓٗٗىة، صٗٔٗٔقم،  –، األماع، دار الثقاةة للنشر الشيخ الطوسي (ٕ)
 .ٖٖٓص ٔىة، جٖٛٚٔ، دار العامل للنشر )جهان( عليو السالمالشيخ الصدول، عيون أخبار الرضا  (ٖ)
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 .(( (ِعْلمٍ 
أو أصةةةةا م(  علةةةيهم السةةةالم إذ وضةةةعوا رواتت )علةةةى لسةةةان األئمةةةة خةةةالفٌنكانةةةم خطةةةة مةةةن ادل  تلةةةاواحلاصةةةل: ان 

وذلةةا كةةي يثةةًنوا القةةوة الىهةةبية لةةدو عامةةة النةةاس كةةي يسةةبوا  علةةيهم السةةالمتتهةةمن التصةةري  مبثالةةب أعةةداء أىةةل البيةةم 
تتسةّبب إىل  يةيا األعةداء ليسةبوا أىةل  انم، انتقامةاً.. وذلةا ىةو مةا يدينةو احمةام بشةدة: األئمة األطهار ويثلبوهنم أبمسةائه

سلالفةاً كمةا ىةو مةورد الروايةة أو شةيعياً ةةان التسةبيب  لسةبّ لوال ةةرل يف ذلةا بةٌن ان يكةون ادلتسةبب  عليهم السالمالبيم 
 حرام )مث ان ىآله الرواية من الطائفة الثالثة(. عليهم السالمإىل سب األعداء لألئمة 

عن األخبار اليت وضعها ادلخالفون ادلتهةمنة ععةوالت مةنهم وضةعوىا يف سةباب  عليو السالمان كالم احمام ال: ال يق
 .عليهم السالمالبيم  أىل   العامةُ  أعداء أىل البيم )أي سباب قاد م وطواغيتهم( كي يسبّ 

ألعةةداء أىةةل  لبداىةةة ان احمةةام إدةةا أدان وضةةعهم ادلثالةةب أادلةةورد ال صصةة  الةةوارد، والعلةةة معممةةة سلصصةةة إذ يق  ال:
علةةى  البيةةم ألهنةةم تسةةببوا بةةآللا يف اسةةتجالب السةةّب علةةى األئمةةة، أةهةةل تةةرو ان الشةةيعي اةةوز لةةو ان يسةةتجلب السةةبّ 

مةادام ينقةةل روايةة صةةةيةة مةن طرقنةةا ال مةن طةةرقهم؟ ولةون شةةككم يف العمةوم ةالحةةظ  صةةلوات هللا علةيهم امجعةةٌن األئمةة
َوال َتُسبُّوا الَّ ِذيَن يَ ْدُعوَن ِم ْن ُدوِن اّللَِّ فَ َيُس بُّوا اّللََّ َع ْدوًا ِبغَ رْيِ )زَّ َوَجلَّ: َوَقْد قَاَل اّللَُّ عَ ))بة عليو السالماستدالل احمام 

ةانةةو صةةري  يف التعمةةيم إذ ادلسةةلمون الةةآلين كةةانوا يسةةبون آذلةةة قةةريش كةةانوا يسةةبوهنا مةةق ال بباطةةل، وكةةان هنةةي هللا  (( (ِعْل  مٍ 
( وال ألهنةا سةباب ابطلةة يف حةد ذا ةا )حةك إذا كانةم حقةاً مةثالً  عبةدة األصةنامأي عنها ال ألهنا سةباب جعلهةا األعةداء )

 جازت( كال بل احملآلور ىو استجالب سّب ادلسلمٌن  ذلة الكفار، سب هللا ع ْدواً بىًن علم.
وبةةةٌن نقةةةل السةةةب الصةةةةي ، إذا اسةةةتلزم سةةةب العةةةدو هلل أو  لبةةةو لألئمةةةة  السةةةبّ  وضةةة ةظهةةةر بةةةآللا انةةةو ال ةةةةرل بةةةٌن 

 .عليهم السالمطهار األ
كان   عليو السالمأو احمام  صلى هللا عليو والو وسلمإذا اته  ذلا يته  ان ادلوارد اليت نقل ةيها السب من الرسول 

مةن  كةان( بةل  الثالثةةاألصل )وىو الطائفة األوىل( وال من االسةتثناء مةن االسةتثناء )وىةو الطائفةة  ومل يكن منمن االستثناء 
ادلةأمون مةن ترتةب ادلهةاعفات السةلبية عليةو أي التةام و الةآلي حتقةق مقتهةيو  أي السب (وىو الطائفة الثانية)اخلاص احملر 

انةو ال يسةتجلب سةّبهم هلل أو للرسةول أو األئمةة  عليةو السةالمأو احمةام  صةلى هللا عليةو والةو وسةلمالسب الآلي أحرز الن، 
ةسةيأيت اتةواب عنةو إبذن هللا  (ٔ)م يف النادر مةن ادلةوارد غةًن ذلةاىّ  وُ ن تةُ و  ةهآلا إذاً ضاب  من الهواب ، ول   - عليهم السالم
 تعاىل ةانتظر.
 أو لعدم انطباقها علينا عليو السالمفاء جهة عمل املعصوم أمثلة خل

إال بعةد إحةراز جهةة عملةو والعلةم  عليةو السةالمجهة العمل )عمل ادلعصوم( وانو ال اةوز التأسةي أبعمالةو  خلفاءولنمثل 

                                                             

 انو صدر السب منهم رغم استجالبو سّب العدو. (ٔ)
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 ابنطباقها علينا، ببعر األمثلة:
 واجلياد اخليلوضع الزكاة علف 

عةن دمحم ة ين دينةاراً،ذنة: اتيةاد منهةا دينةارين والة اوضة  الزكةاة علةى األحصة عليو السالمان أمًن ادلدمنٌن املثال األول: 
َعلَ ف اخْلَْي ِل اْلِعتَ اِق الرَّاِعيَ ِة يف ُك لِّ فَ  َرٍس يف ُك لِّ  عليو الس المَوَضَع َأِمرُي اْلُمْؤِمِننَي ))بن مسلم وزرارة عنهما مجيعاً قاال: 

ز لنا ان نه  الزكاة على اتيةاد؟ اتةواب: كةال، ةانةو اةب العمةل ةهل او  (ٔ)((َعاٍم ِديَنارَْيِن َو َجَعَل َعَلف اْلبَ َراِذيِن ِديَناراً 
 الزكةاة علةى اتيةاد نهة ابلعمومات الدالة على حصر الزكاة يف الىةالت األربة  واألنعةام الةثالث والنقةدين، وال اةوز لنةا ان 

 أفعلةةو عليةةو السةةالمذلةةا، كمةةا يسةةتدل مةةن يقةةول أةةواز السةةب أو وجوبةةو ب قةةد ةعةةل، مسةةتدلٌن ابنةةو ونوجبهةةا علةةى النةةاس
علةةى النةةاس، إال ان وجةةو عملةةو غةةًن معلةةوم ةهةةل ألنةةو مةةن احلكةةم األوع  والةة اذين يف اتيةةاد الزكةةاةوذلةةا ألنةةو وإن أوجةةب 

وىةةي خاصةةة بةةو؟ أو مةةن  عليةةو السةةالمأومةةن احلكةةم الثةةانوي اخلةةاص؟ بعبةةارة أخةةرو: ىةةل كةةان مةن ابب واليةةة احمةةام  ؟العةام
إال م ةةن كةةان حاكمةةاً مبسةةوط اليةةد؟ أو مةةن ابب االضةةطرار لعنةةوان اثنةةوي أىةةم ابب كونةةو حاكمةةاً مبسةةوط اليةةد ةةةال تشةةمل 

 ؟عارض؟ أو لىًن ذلا
 إفطار اإلمام يف لهر رمضان

مةك شةونا لةو ةةرض )الحةظ لةو ةةرض( انةو صةلى متكتفةاً ةهةل اةوز لنةا ان نصةلي  عليةو السةالمان احمام املثال الثاين: 
 .؟متكتفٌن

علي  و َع ْن َأِب َعْب ِد اّللَِّ )) ، يف قصةتو ادلعروةةة مة  ادلنصةةور.هةةانيف شةهر رمأةطةر  سةالمعليةةو الوادلثةال الةواقعي: ىةو انةو 
َِ َعْب  ِد اّللَِّ َم  ا تَ ُق  وُل يف الصِّ  َياِم اْليَ   ْوَم، الس  الم ْ ِ  ريَِة، فَ َق  اَل: اَي َأ ِِ فَ ُقْل  ُد: َذاَك ِإَل  قَ  اَل: َدَخْل  ُد َعلَ  ف َأِب اْلَعبَّ  اِس 

َماِم ِإْن ُص ْمَد ُص ْمَنا َوِإْن َأْفطَ رْ  ََْكْل ُد َمَع ُو َوَأاَن َأْعلَ ُم َواّللَِّ أَنَّ ُو يَ  ْوٌم ِم ْن اإْلِ ْلَمائِ َدِة َف ِِ َت َأْفطَ ْراَن، فَ َق اَل اَي غُ اَلُم: َعلَ يَّ 
 .(ٕ)((َلْهِر رََمَضاَن َفَكاَن ِإْفطَاِري يَ ْومًا َوَقَضاُؤُه أَْيَسَر َعَليَّ ِمْن َأْن ُيْضَرَب ُعُنِقي َواَل يُ ْعَبَد اّللَُّ 

بةل إدةا اةوز لةو  -بلو مل نعلم جهة عمةل احمةام )وانةو كةان تقيةة( ةانةو ال اةوز لنةا التأسةي بةو أصةاًل  -ألشاىد اننا وا
 .، وىآله الرواية من القسم الثاينعلمنا اتهة )ككونو ىهنا تقية( وعلمنا انطباقها علينا أيهاً ككوننا يف حالة تقية

 إِحة اإلمام اخلمس لشيعتو
أو  أابح لةبعر شةةيعتو  ابنالعكةةل حةدث ، أو مةةثالً  يف احةةدو السةنٌن مةرتٌن اخلمةل   احمةةامُ  ض  ر  لةو ةة ة: املث ال الثال   

، ةهةةل اةةةوز لنةةا ان نفةةةرض اخلمةةل مةةةرتٌن؟ أو ان نبةةي  للشةةةيعة (ٖ)بعةةةر اخلمةةل أو كلةةةو دلةةرة أو طةةةوال مةةدة إمامتةةةوكلهةةم 

                                                             
 .ٖٓ٘ص ٖطهران، ج – قة احسالم الكليين، الكايف، دار الكتب احسالمية  (ٔ)
 .ٕٛص ٗطهران، ج –سالم الكليين، الكايف، دار الكتب احسالمية  قة اح (ٕ)
 وىو حتم الطب . –يف اخلمل(  سالتانللخمل، بشكل مطلق يف كتاب ) عليهم السالم ةصلنا الكالم عن عدم إابحة األئمة (ٖ)
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ال كل عامي  –لا وال اوز إال بعد معرةة الفقيو أو طوال العمر؟ اتواب كال، حيرم ذما  التصرف يف كل اخلمل يف سنة  
 تهة حكم احمام ومعرةتو انطباقها عليو أو على ىآلا ادلكلف أو ذاك. –

 وسنكمل البةث عن ذلا وعن سائر اتهات يف الدرس القادم إبذن هللا تعاىل.
 االعرتاض برواية )َأْكِثُروا ِمْن َسبِِّهْم(

 اتت الطائفة الثانية:ولكن قد يعرتض على ما ذكرانه برو 
ص لف قَاَل: قَاَل َرُس وُل اّللَِّ  عليو السالمَعْن َداُوَد ْبِن ِسْرَحاَن َعْن َأِب َعْبِد اّللَِّ ))ومنها: ما ورد يف الكايف الشريف 

ُهْم َوَأْكثِ ُروا ِم ْن َس هللا عليو والو وسلم َْْرِهُروا اْلبَ  َراَءَة ِم ن ْ بِِّهْم َواْلَق ْوَل ِف يِهْم : ِإَذا رَأَيْ ُتْم َأْىَل الرَّْيِب َواْلبِ َدِِ ِم ْن بَ ْع ِدي فَ 
ْس  اَلِم َوَاْ  َذرَُىُم النَّ  اُس َواَل يَ تَ َعلَُّم  وا  ِىتُ  وُىْم َك  ْياَل َيْطَمُع  وا يف اْلَفَس  اِد يف اإْلِ ِم  ْن بِ  َدِعِهْم، َيْكتُ  ِب اّللَُّ َلُك  ْم َواْلَوِقيَع  َة َوَِ

 (ٔ)((اآْلِخَرةِ ِبَذِلَ  ا ََْسَناِت َويَ ْرَفْع َلُكْم ِبِو الدَّرََجاِت يف 
 (ٕ)((َوَأْكِثُروا ِمْن َسبِِّهمْ ))ةيقال: ابن ىآلا أمر وليل ةعاًل كي يشكا يف جهتو وةيو التصري  بة

بعةر أقةواذلم  سةابقاً  السند وقةد اةةك بعةر مةن األعةاظم علةى طبقهةا كمةا نقلنةا ال مشكلة ةيها من حيثوىآله الرواية 
 قدس اسرارىم.

 اجلواب: اخلطاب عام وا كم خاص
اخلطةاب عةام ولكةن وان  لكن: قد اةاب عةن االسةتدالل ابلروايةة الشةريفة بوجةوه: جامعهةا ان ىنالةا ضةواب  عديةدةو 

 وتوضيةو: احلكم خاص،
رلةرداً عةن  وبكونةو -بمبن يعرف موارده ومصةادره  -أخاص اخلطاب وإن كان موجهاً للعموم ظاىراً ولكن احلكم ان 

 عن ادلزاحم األىم الآلي تتهمنو الطائفة الرابعة من الرواتت.و من الرواتت  احملآلورات اليت ذكر ا الطائفة الثالثة
ةةحيُ كةةل شةةخ    ةةةانوحيةةث ان كةةل أحةةد قةةد يتصةةور نفسةةو كةةآللا،  الظةةن بنفسةةو ويةةرو انةةو كفةةوء عةةارف ن، عةةادًة، س 

 اً:ةهآلان مها قيدان إذ القهية، لآللا أحال الشارع تشخي  ذلا إىل مراج  التقليد جامعي الشرائ . فأبطرا
 ِن يعرف مصادره وموارده -ٔ

هنةةي ألقةةي بآلمةةة ادلكلةةفأ أال أو ةعقلةةي وعقالئةةي، وىةةو عةةام لكةةل أمةةر  :امةةا القيةةد األول )ان يعةةرف مصةةادره ومةةوارده(
وجب عليو إذا أراد ان يقلد زيداً أو عمراً أو بكراً، ان يكون عارةاً ابألعلم أي قادراً علةى  (د األعلمقلّ ) ترو انو إذا قال لو

خيصو مبالكاتو؟ ةإن مل يكةن قةادراً وجةب عليةو ان يتبة  الطةرل الشةرعية األخةرو: كالشةياع والبيّنةة غةًن ادلعارضةة إىل غةًن تش
ان ! أو ان يقةةول: ذلةةا، ةةةال يصةة  للعةةامي ان يقةةول ان هللا أمةةران بتقليةةد األعلةةم ومل يقيةةد ابن أكةةون قةةادراً علةةى تشخيصةةو

 جهلي! علمي أو بلىم درجةموكل ع مهما نفل إطالل ىآلا األمر دليل على ان األمر 
                                                             

 .ٕ٘ٚص ٕطهران، ج – قة احسالم الكليين، الكايف، دار الكتب احسالمية  (ٔ)
ُهمْ ))ن وسيأيت احلديث مستقاًل ع (ٕ) ِىُتوُىمْ ))و ((َفَْْرِهُروا اْلبَ َراَءَة ِمن ْ َِ)). 
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 .إبذن هللا تعاىل واما القيد الثاين: ةلألدلة الدالة عليو كما سيأيت بعد قليل
 أمثلة للخطاب العام وا كم اخلاص

ولنمهةد لةو ابن نقةول: ان العديةد مةن اخلطةاابت القرآنيةة والروائيةة وإن كانةم موجهةة لعامةة ادلكلفةٌن ولكةن ال اةةوز إال 
وحيةرم علةى غةًنىم القيةام  ةا ولنمثةل بةبعر  العمل  ا )ابدلباشرة أو إبيكال ذلةا دلةن يرونةو األصةل  للقيةام بةو(خاصة  لفوة

 األمثلة:
 (فَاْقَطُعوا أَْيِديَ ُهما) -أ

واخلطةاب  (ٔ)(َواّللَُّ َعزي ٌز َحك يمٌ َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوا أَيْ ِديَ ُهما َج زاًء َِ ا َكَس با َنك ااًل ِم َن اّللَِّ )قولو تعاىل:  -أ
لكةن احلكةم خةاصأ إذ ال اةوز لكةل أحةد ان يقطة  يةد أي سةارل، بةل ان إجةراء  (فَ اْقَطُعوا أَيْ ِديَ ُهما)ىهنا عام بال شا 

احلةةدود منةةوط ابحلةةاكم الشةةرعيأ وإال للةةزم اذلةةرج وادلةةرج وتعةةدي كةةل أحةةد علةةى كةةل أحةةد بتهمةةة انةةو سةةرل أو زان أو شةةرب 
عليو اثنياً إضاةة  من تُقامأواًل وابنطباقها على  (ٕ)الط أو غًن ذلا، بل الالزم معرةة القائم ابحلد، بشرائ  إقامتو اخلمر أو

 احلاكم الشرعي اثلثاً. من أيذن لو إىل ان يكون القائم بو
 (َفقاتُِلوا أَِئمََّة اْلُكْفرِ ) -ب

تَ ُهون)قولو تعاىل:  -ب  .(ٖ)( َفقاتُِلوا أَِئمََّة اْلُكْفِر ِإن َُّهْم ال َأَْياَن ََلُْم َلَعلَُّهْم يَ ن ْ
 (ٗ)(  َمَع اْلُمتَّقنياي أَي َُّها الَّذيَن آَمُنوا قاتُِلوا الَّذيَن يَ ُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا فيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموا َأنَّ اّللََّ )و
يُن ّلِلَِّ فَِذِن انْ تَ َهْوا َفال ُعْدواَن ِإالَّ َعَلف الظَّاِلمنيَوقاتُِلوىُ )و َنٌة َوَيُكوَن الدِّ  (٘)( ْم َحَّتَّ ال َتُكوَن ِفت ْ

 ان يكون إبذن ا اكم الشرعي -ٕ
صةو هللا تعةاىل ابحلةاكم ةهل ت ترو يص  ألحد ان يقول ابن األمر القةرآين صةري  وىةو خطةاب موّجةو للجمية  ومل صصّ  

ان يبةةادر دلقاتلةةة أئمةةة الكفةةر أو  –بةةل علةةى كةةل أحةةد  –شةةرعي أو أوليةةاء األمةةور أو مةةا أشةةبو، إذاً لكةةل واحةةد مةةن العةةوام ال
 مقاتلة الآلين يلوننا من الكفار أو شبو ذلا.

 واحلاصل: ان القرينة العقلية أو العقالئية أو الشرعية احلاةّة ابلكالم، ذلي من احدو مقيداتو بدون كالم.
ُهْم َوَأْكِثُروا ِم ْن َس بِِّهْم َواْلَق ْوَل ))و (فَاْقَطُعوا)و (َفقاتُِلوا) يسأل عن الدليل على ان مثل ولكن قد َْْرِهُروا اْلبَ َراَءَة ِمن ْ َف

ِىُتوُىمْ   .؟حكم خاص وإن كان خطابو عاماً  ((ِفيِهْم َواْلَوِقيَعَة َوَِ
                                                             

 .ٖٛسورة ادلائدة: آية  (ٔ)
 شرطاً وقد يندر حتققها يف سارل، والعلم  آله الشروط ماجة إىل اجتهاد وإحاطة اتمة. ٗٗمثاًل حقامة حد السرقة  (ٕ)
 .ٕٔسورة التوبة: آية  (ٖ)
 .ٖٕٔسورة التوبة: آية  (ٗ)
 .ٖٜٔرة: آية سورة البق (٘)
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ادلصةرحة مبثةةل ان رلةاري األمةور واألحكةام علةى أيةةدي واتةواب علةى ذلةا واضة  وىةو ان الةةدليل ىةو الةرواتت الكثةًنة 
 العلماء.. وىي رواتت كثًنة نقتصر ا ن على واحدة منها:

ّللَِّ ))الدليل:  ِِ  ((ََمَاِرَي اأْلُُموِر َواأْلَْحَكاِم َعَلف أَْيِدي اْلُعَلَماِء 
ْمَناِء َعَلف َذِلَ  أبَِنَّ ََمَاِرَي اأْلُمُ ))قال احمام احلسٌن عليو الصالة والسالم:  ّللَِّ اإْلِ ِِ وِر َواأْلَْحَكاِم َعَلف أَْيِدي اْلُعَلَماِء 

 (ٔ)((َحاَلِلِو َوَحَراِموِ 
 باب أىل الريب والبدع على قسمٌن: ومن الواض  ان س  
ىم يف غرةة مىلقة مثالً، ةآللا شلا قد يقال انو ليل من الشدون العامة وليل من )األمةور واألحكةام( ةتارة يسب أحد  

 أوكل ادلوضوع إىل ادلكلف نفسو، وإن كان عليو ان أيخآل احلكم من ادلرج . قد وانو
أىةةل الريةةب والبةةدع علةةى مسةةتوو اترائةةد واعةةالت والفهةةائيات ووسةةائل التواصةةل االجتمةةاعي، شلةةا يصةةل  واترة يسةةبّ 

بشةكل عةام ةهةآلا القسةم ال شةا  للقريب والبعيد والصديق والعدو واحملب وادلبىر، وشلا تةنعكل آاثره ابلتبة  علةى الشةيعة
 .ابهلل األمناء على حاللو وحرامو يف انو من األمور اليت رلاريها أبيدي العلماء

ال ريةةب ان سةّب رؤسةةاء الكفةةار أو رمةوز األدتن أو ادلةةآلاىب األخةرو، شلةةا تنطبةةق عليةو الروايةةة الشةةريفة  بعب ارة أخ  رى:
ْمَناِء َعلَ ف َحاَللِ ِو َوَحَراِم وِ ََمَاِرَي اأْلُُموِر َواأْلَْحَكاِم َعَلف أَيْ )) ّللَِّ اإْلِ ِِ وإال إذا مل تكةن منهةا ةمةا ىةي األمةور  ((ِدي اْلُعَلَماِء 

 على الشيعة عامة أو على شرائ  واسعة منهم؟ (ٕ)وكيف ال تكون كآللا وىي شلا تنعكل أت ًنا ا اليت أبيدي العلماء؟
نَ ُهمْ   ْم ُلورىَوَأْمُرىُ )بعبارة أخرو: ان الهاب  العام يف مثل  ىةو ان أي أمةر  ((ََمَاِرَي اأْلُُموِر َواأْلَْحَك امِ ))ومثل  (ٖ)(بَ ي ْ

صةدل عليةةو انةةو )امةةرىم( ةهةةو شةةورو بيةةنهم ةةةال حيةةق ألحةد ان يسةةتفرد ابيتةةاذ القةةرار ةيةةو )وسةةيأيت الكةةالم عةةن آيةةة الشةةورو 
شيء، وال شةا ان سةب رمةوز ا خةرين  كل أمر صدل عليو )األمور( وىو مج  زللى ابلالم ةيشمل كلوكآللا   مستقالً(

 أمر من األمور ةيجب الرجوع ةيو إىل العلماء ابهلل األمناء على حاللو وحرامو.
الةدليل  ( ةةإذا دلّ مةثالً  يف غرةةة مىلقةة بعبارة أخرو أدل: )األمور( عام يشمل كل موضوع، حةك الشخصةي )كالسةبّ 

ألمر النوعي يف دائرة العموم وإال للةزم لىويةة القةول ابن رلةاري على خروج األمر الشخصي عن العموم، ةال شا يف بقاء ا
 األمور أبيدي العلماء.

عةةن لةةول األمةةور دلثةةل سةةباب رمةةوز ا خةةرين علةةى رؤوس االشةةهاد شلةةا يتمةةوج ابلسةةلب أو احاةةاب )علةةى  ولةةون أبيةةم  
مةور بةل مةن أظهرىةا( ةةال رلةال مدعى الطةرف ا خةر( علةى الشةيعة أو علةى قطاعةات واسةعة مةنهم )رغةم بداىةة انةو مةن األ

ْمنَ  اِء )): عليةةو السةةالمحنكةةار انةةو مةةن )األحكةةام( وقةةد قةةال احمةةام  ّللَِّ اإْلِ ِِ ََمَ  اِرَي اأْلُُم  وِر َواأْلَْحَك  اِم َعلَ  ف أَيْ  ِدي اْلُعَلَم  اِء 
                                                             

 .ٖٕٚىة، صٗٓٗٔقم،  –احلسن بن شعبة احلراين، حتف العقول، مدسسة النشر احسالمي  (ٔ)
 .برأي بعر آخر واحاابيةبرأي بعر السلبية  (ٕ)
 .ٖٛسورة الشورو: آية  (ٖ)
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 )حكم سباب العامة على رؤوس االشهاد(.منهم ةاحلكم يدخآل  ((َعَلف َحاَلِلِو َوَحَراِموِ 
ّللَِّ )): عليةةةةو السةةةةالمقولةةةةو ىل ان وال أبس ابحشةةةةارة إ ِِ ادلةةةةراد بةةةةو العلمةةةةاء بةةةةو جةةةةل امسةةةةو وأحكامةةةةو وقوانينةةةةو  ((اْلُعَلَم    اِء 

وال يكةةون الشةةخ  عادلةةاً  ةةا إال إذا علةةم أصةةوذلا وةروعهةةا وشةةرائطها وموانعهةةا ومزاوا ةةا وادلخصصةةات ذلةةا أو  ،التشةةريعية
 احلواكم عليها وغًن ذلا.
 اب عام وحكم خاصاملناررة خطاألمر ِجلدل و : من الشواىد

اذلدايةة واحرشةاد وادلنةاظرة، ةانةو ال شةا يف عمةوم خطااب ةا لعامةة ادلكلفةٌن ولكةن مة  اتدال و وشلا يوض  ذلا أكثر: 
لَّ  ي)مقيةةدة ابلشةةرطٌن أعةةاله، ةالحةةظ مةةثاًل قولةةو تعةةاىل:  صلةةد اهنةةاذلةةا  ِِ  (ٔ)(ِى  َي َأْحَس  نُ   َوال ُُت  اِدُلوا َأْى  َل اْلِكت  اِب ِإالَّ 
ُِ ِإل)للكل و –بظاىره  – ابواخلط لَّي  اْد ِِ ِِ ِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة ا ََْسَنِة َوجاِدَْلُْم  واخلطاب  (ٕ)(ِىَي َأْحَسنُ   َسبيِل رَبَِّ  
 :وكآللا الرواتت الشريفة صلى هللا عليو والو وسلمللكل وإن كان طرف اخلطاب شخصو الكرمي أيهاً 

بْ ِن ِعيَس ف َع ْن يُ وُنَس بْ ِن َعْب ِد ال رَّْْحَِن َم ْوَل آِل يَ ْقِط نٍي َع ْن َأِب َجْعَف ٍر  عن َأْْحََد ْبِن ُ َمَّدِ ))ةالحظ الرواية التالية: 
قَ  اَل: قَ  اَل ِخ: َخاِص  ُموُىْم َوبَ يِّنُ  وا ََلُ  ُم اَْلُ  َدى الَّ  ِذي أَنْ   ُتْم  علي  و الس  المُ َمَّ  ِد بْ  ِن الن ُّْعَم  اِن َع  ْن َأِب َعْب  ِد اّللَِّ الصَّ  اِدِق 

ِىلُ وُىْم يف َعِل يٍّ َعَلْيِو، َوبَ يُِّنو  وأنةم تةرو انةو، إضةاةة لةفتت، ةالروايةة صةرحية يف ان  (ٖ) (( علي و الس الما ََلُْم َضاَللَتَ ُهْم َوَِ
مةة  وضةةوح ان الكةةل  ((َوبَ يِّنُ  وا ََلُ  ُم اَْلُ  َدى الَّ  ِذي أَنْ   ُتْم َعَلْي  وِ ))ومل يقةةل )خاصةةمهم( و ((َخاِص  ُموُىمْ ))اخلطةةاب للجميةة  

 واجب عليو ذلا وجوابً كفائياً.
مل يةةةرتك أمةةر ادلنةةةاظرة واحلةةوار لعامةةةة الشةةيعة بةةةل صةةرح ابن احلكةةةم خةةةاص  عليةةةو السةةالمولكةةن مةةة  ذلةةا صلةةةد ان احمةةام 

يف بعةر الفةرتات منة  عامةة الشةيعة مةن  عليةو السةالمصلد انةو ابلبعر وأجاز للبعر ادلناظرة ومن  البعر من ادلناظرة، بل 
 .ادلناظرة إال من استثناه ىو خاصة

  بو البعضَ  هر من الكالم وأم الكثريينمنع اإلمام 
 كثًنة:  احلقلوالرواتت يف ىآلا 

أن  و    ف رج  ال ع  ن الك  الم وأم  ر آخ  ر ب  و، فق  ال ل  و بع  ض أص  َابو: جعل  د  علي  و الس  المروي عن  و ))ومنهةةا: انةةو 
ةاحمام  ن  شخصةاً ال ألنةو  (ٗ)((فداك،  يد فالاًن عن الكالم وأمرت ىذا بو؟ فقال: ىذا أبصر ِ جج، وأرفق منو

ومةن الواضة  ان   ةهةآلا اثنيةاً، ان غًنه أبصر ابحلجا! ىآلا أواًل وألن غًنه أرةق يف االحتجاج (٘)دغًن بصًن ابحلجا بل عر 
                                                             

 .ٙٗسورة العنكبوت: آية  (ٔ)
 .ٕ٘ٔسورة النةل: آية  (ٕ)
 .ٕ٘ٗص ٓٔىة، جٗٓٗٔبًنوت،  –الوةاء  العالمة اعلسي، مار األنوار، مدسسة (ٖ)
 .ٔٚىة، صٖٔٗٔقم،  –الشيخ ادلفيد، تصةي  االعتقاد، ادلدمتر للشيخ ادلفيد  (ٗ)
 حسب قاعدة األصل يف أةعل التفهيل ةتدبر. (٘)
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ويرو انةو األبصةر ابحلجةا واألعةرف، ولكةن تشخيصةو لةيل مجةة بةل تشةخي  والة  كل إنسان حيسن الظن بنفسو عادةً 
 .د الرجوع لوالة األمراألمر ىو احلجة، بل لو شّخ  انو بصًن ابحلجة دلا ص  لو ان يتصدو إال بع

ان القدر ادلسّلم من ذلا ما كان للمناظرة انعكاسات على الوض  الشيعي العام ميث عّد مةن  وىنا ندكد مرة أخرو:
عةةدم لةةول الةةرواتت دلثلةةوأ لالنصةةراف أو بيقةةال )األمةةور( أو )الشةةدون العامةةة( وامةةا مةةا كةةان خاصةةاً ابدلتنةةاظرين ةقةة  ةقةةد 

 غًنه، ةتأمل.
ْلَك  اَلِم، َوَأاَن ُأَكلِّ  ُم علي  و الس  المَع  ْن َعْب  ِد اأْلَْعلَ  ف قَ  اَل: قُ ْل  ُد أِلَِب َعْب  ِد اّللَِّ ))ومنهةةا:  ِِ : ِإنَّ النَّ  اَس يَِعيبُ  وَن َعلَ  يَّ 

 (ٔ)((َوَأمَّا َمْن يَ َقُع ُثَّ اَل َيِطرُي َفاَل  ،فَ نَ َعمْ  ،النَّاَس؟ فَ َقاَل: َأمَّا ِمثْ ُلَ  َمْن يَ َقُع ُثَّ َيِطريُ 
: بَ َلغَ ِي أَنَّ  َ  َكرِْى  َد ُمنَ  اَرَرَة النَّ  اِس؟ فَ َق  اَل: َأمَّ  ا َك  اَلُم علي  و الس  المَع ِن الطَّيَّ  اِر قَ  اَل: قُ ْل  ُد أِلَِب َعْب  ِد اّللَِّ وروي ))

 (ٕ)((ْكَرُىوُ نَ ِمْثِلَ  َفاَل ُيْكَرُه َمْن ِإَذا طَاَر ُاِْسُن َأْن يَ َقَع، َوِإْن َوَقَع ُاِْسُن َأْن َيِطرَي، َفَمْن َكاَن َىَكَذا اَل 
َخاِص ُموُىْم َوبَ يِّنُ  وا ََلُ ُم اَْلُ َدى الَّ  ِذي أَنْ  ُتْم َعَلْي  ِو، َوبَ يِّنُ وا ََلُ  ْم ))ةةرغم ان األمةر ابتةدال يف ا يةةة عامةة ويف تلةا الروايةةة 

ِىُلوُىْم يف َعِليٍّ  يه  ضواب  مث انو ىةو الةآلي يشةّخ  ادلصةدال  عليو السالمإال ان احمام  (( عليو السالمَضاَللَتَ ُهْم َوَِ
 ن  شخصاً وايز  خر.و 

عن أِب خالد الكابلي، قال: رأيد أِ جعفر صاحب الطاق وىو قاعد يف الروضة قد قط ع أى ل املدين ة ))ومنها: 
 ينهاان عن الكالم. عليو السالمأزراره، وىو دائب جييبهم ويسْلونو، فدنوت منو فقلد: إن أِ عبد هللا 

 فقال: أمرك أن تقول خ؟ 
 أن ال أكلم أحداً، قال: فاذىب فْطعو فيما أمرك.فقلد: ال وهللا، ولكن أمرين 
فْخربت  و بقص  ة ص  احب الط  اق، وم  ا قل  د ل  و، وقول  و خ: اذى  ب وأطع  و  علي  و الس  المف  دخلد عل  ف أِب عب  د هللا 
وقال: اي أِ خالد إن صاحب الطاق يكلم الناس فيطري وي نقض، وأن د  عليو السالمفيما أمرك، فتبسم أبو عبد هللا 

 (ٖ)((إن قصوك لن تطري
 ال ِلقياس ((...ََمَاِرَي اأْلُُموِر َواأْلَْحَكامِ ))مة االستدالل حبكو 

عمومةةةات مكومةةةة لةةةيل االسةةةتدالل بتنظةةةًن السةةةباب ابدلنةةةاظرة كةةةي يقةةةال انةةةو نةةةوع مةةةن القيةةةاس، بةةةل كةةةان االسةةةتدالل و 
ْمنَ اِء َعلَ ف َحاَللِ  ِو وَ )) ّللَِّ اإْلِ ِِ َوَأمَّ  ا اْ َ َواِدُث اْلَواِقَع  ُة ))وغًنىةا وكةة ((َحَراِم وِ ََمَ اِرَي اأْلُُم وِر َواأْلَْحَك  اِم َعلَ ف أَيْ ِدي اْلُعَلَم  اِء 

                                                             

 .ٜٖٔدمحم بن عمر الكشي، رجال الكشي، مدسسة النشر يف جامعة مشهد، ص (ٔ)
 .ٖٛٗادلصدر نفسو:  (ٕ)
 .٘ٛٔو: صادلصدر نفس (ٖ)
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شلةا ةّصةلناه يف كتةاب )شةورو الفقهةاء والقيةادات  (ٔ)((فَاْرِجُعوا ِفيَها ِإَل ُرَواِة َحِديِثَنا فَِذن َُّهْم ُحجَِّي َعَلْيُكْم َوَأاَن ُحجَّ ُة اّللَّ 
( وأي األحك ام( و)األم ورو) ((اْ َ َواِدُث اْلَواِقَع ةُ )) العلمةاء يف الدالة على وجوب الرجوع إىلوسائر الرواتت احسالمية( 
اثر على أسباب رؤساء الدول األخرو أو رموز األدتن األخرو، على مستوو عادلي، شلا سلسلة قهات منها أمر أىم من 

 قال الشاعر: ف والفرل.مّر التاريخ التوترات واألزمات بل واحلروب )ابلفعل أو الحقاً( بٌن الدول واألمم والطوائ
 ِجراح                          ات السِّ                          ناِن َل                          ا الِت                           امٌ 

 

 َوال يلت                          اُم م                          ا َج                          َرَح اللس                          انُ  
 

 السباب لْن عام ومن املوضوعات العامة
  َفَم ِن اْعتَ دى)الطرف ا خر، ومنها سّبو من ابب ادلقابلة ابدلثل لقولةو تعةاىل:  انو حك يف موارد جواز سبّ  وا اصل:
ِْثِل َما اْعَتدىَعَلْيُكْم فَاْعَتُدو  لعلمةاء ابهلل األمنةاء علةى إىل اةانو إذا صار شأانً عاماً ةالواجةب الرجةوع  (ٕ)(َعَلْيُكمْ   ا َعَلْيِو َِ

بةل عليةو دراسةة كاةةة الظةروف والشةروط  –كما ىةو واضة    – الفقيو ال أيذن عبثاً ان حاللو وحرامو، واالستوآلان منهم، مث 
 ةةا مةةن أىةةل اخلةة ة، بةةل وةيمةةا نةةرو بعةةد مشةةورة  اليةةة وادلسةةتقبلية، وبعةةد مشةةورة رلموعةةة معتةةدّ الآلاتيةةة وادلوضةةوعية وا اثر احل
، مبثةل ذلةا شةرائ  احةتةاءبعةر وسنفّصةل الكةالم عةن ذلةا وعةن  (بَ ي ْ نَ ُهمْ   َوَأْمُرُىْم ُلورى)سائر الفقهاء كما ةصةلناه يف 
 يف مث الحق إبذن هللا تعاىل.

 للبِد عليو السالم ِب التزاحم وعدم زحزحة اإلمام
رغةةم انةةو صةةار حاكمةةاً علةةى حةةدود اسةةٌن دولةةة أىراةيةةة  عليةةو السةةالمكمةةا ان شلةةا يوضةة  ذلةةا أكثةةر: ان احمةةام عليةةاً 

 إال انو مل يىًنىا أصالً. قطعية اليوم ورغم تصرحيو بقيام الثال ة قبلو ببدع
اصَّ  ِتِو َوِل يَعِتِو فَ َق  اَل قَ ْد َعِملَ  ِد الْ  ُواَلُة ُثَّ َأقْ بَ  َل ِبَوْجِه  ِو َوَحْولَ ُو اَنٌس ِم  ْن َأْى ِل بَ ْيتِ  ِو َوخَ )): عليةةو السةالمةالحةظ قولةو 

ِيِن ِلُس  نَِّتِو َولَ  ْو  ص  لف هللا علي و وال  و وس  لمقَ ْبِل ي َأْعَم  ااًل َخ اَلُفوا ِفيَه  ا َرُس وَل اّللَِّ  ُمتَ َعمِّ ِديَن خلِِاَلِف  ِو اَنِقِض نَي ِلَعْه  ِدِه ُمغَ ريِّ
لَتَ َف رََّق  ص لف هللا علي و وال و وس لما َوِإَل َم ا َكانَ ْد يف َعْه ِد َرُس وِل اّللَِّ َْحَْلُد النَّاَس َعلَ ف تَ رِْكَه ا َوَحوَّْلتُ َه ا ِإَل َمَواِض ِعهَ 

اّللَِّ َع زَّ َوَج لَّ َوُس نَِّة  َعيِّ ُجْنِدي َحَّتَّ أَبْ َقف َوْحِدي َأْو َقِليٌل ِمْن ِليَعِيَ الَِّذيَن َعَرفُ وا َفْض ِلي َوفَ  ْرَض ِإَم اَمِي ِم ْن ِكتَ ابِ 
  صلف هللا عليو والو وسلمَرُسوِل اّللَِّ 
ََقاِم ِإبْ َراِىيَم َأ رَأَيْ ُتْم لَ  ص لف هللا علي و وال و فَ َرَدْدتُُو ِإَل اْلَمْوِضِع الَّ ِذي َوَض َعُو ِفي ِو َرُس وُل اّللَِّ  عليو السالمْو َأَمْرُت َِ

  وسلم
  )عليها السالم(َورََدْدُت َفدَكًا ِإَل َورَثَِة فَاِطَمَة 
َِ َرُسوِل اّللَِّ   َكَما َكاَن   صلف هللا عليو والو وسلمَورََدْدُت َصا

                                                             

 .ٜٙٗص ٕىة، جٖٓٗٔمشهد ادلقدسة،  –أبو منصور أود بن علي الط سي، االحتجاج، نشر ادلرتهى  (ٔ)
 .ٜٗٔسورة البقرة: آية  (ٕ)
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َفْذ  صلف هللا عليو والو وسلموُل اّللَِّ َوَأْمَضْيُد َقطَاِئَع َأْقَطَعَها َرسُ   أِلَقْ َواٍم ََلْ ُتَُْض ََلُْم َوََلْ تُ ن ْ
 َورََدْدُت َداَر َجْعَفٍر ِإَل َورَثَِتِو َوَىَدْمتُ َها ِمَن اْلَمْسِجِد 

ْ  َد رَِج  اٍل ِبغَ  رْيِ َح قٍّ فَ   َرَدْدتُ ُهنَّ ِإَل  ٍَ َأْزَواِجِه  نَّ َواْس  تَ ْقبَ ْلُد ِنِ  نَّ  َورََدْدُت َقَض ااَي ِم  َن اجْلَ  ْوِر ُقِض  َي ِنَ  ا َونَ َزْع ُد ِنَس  اًء 
 اْ ُْكَم يف اْلُفُروِج َواأْلَْحَكاِم 
 َوَسبَ ْيُد َذرَاِريَّ َبِي تَ ْغِلَب 

بَ َر   َورََدْدُت َما ُقِسَم ِمْن َأْرِض َخي ْ
لسَّ وِ  ص لف هللا علي و وال و وس لمَوَ َْوُت َدَواِويَن اْلَعطَ ااَي َوَأْعطَْي ُد َكَم ا َك اَن َرُس وُل اّللَِّ  ِِ يَِّة َوََلْ َأْجَعْلَه ا ُدولَ ًة يُ ْعِط ي 

 بَ نْيَ اأْلَْغِنَياِء 
 َوأَْلَقْيُد اْلَمَساَحَة َوَسوَّْيُد بَ نْيَ اْلَمَناِكِح 

 َوأَنْ َفْذُت ُُخَُس الرَُّسوِل َكَما أَنْ َزَل اّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َوفَ َرَضُو 
َْ ُد ِإَل َما َكاَن َعَليْ  صلف هللا عليو والو وسلمَورََدْدُت َمْسِجَد َرُسوِل اّللَِّ  ِو َوَسَدْدُت َما فُِتَح ِفيِو ِمَن اأْلَبْ َواِب َوفَ َت

 َما ُسدَّ ِمْنُو 
 َوَحرَّْمُد اْلَمْسَح َعَلف اخْلُفَّنْيِ 

 َوَحَدْدُت َعَلف النَِّبيِذ 
َعتَ نْيِ   َوَأَمْرُت إبِِْحاَلِل اْلُمت ْ

لتَّْكِبرِي َعَلف اجْلََنائِِز َُخَْس َتْكِبريَاٍت  ِِ  َوَأَمْرُت 
 أَْلَزْمُد النَّاَس اجْلَْهَر بِِبْسِم اّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيِم وَ 

َّْن َكاَن َرُسوُل اّللَِّ  صلف هللا عليو والو وسلمَوَأْخَرْجُد َمْن ُأْدِخَل َمَع َرُسوِل اّللَِّ  هللا علي و وال و  ص لفيف َمْسِجِدِه َِ
َّ ْن َك اَن َرُس وُل اّللَِّ  صلف هللا علي و وال و وس لمَأْخَرَجُو َوَأْدَخْلُد َمْن ُأْخرَِج بَ ْعَد َرُسوِل اّللَِّ  وسلم ص لف هللا علي و وال و  َِ
 َأْدَخَلُو  وسلم

 ُحُدوِدَىا َوَْحَْلُد النَّاَس َعَلف ُحْكِم اْلُقْرآِن َوَعَلف الطَّاَلِق َعَلف السُّنَِّة َوَأَخْذُت الصََّدقَاِت َعَلف َأْصَناِفَها وَ 
 َورََدْدُت اْلُوُضوَء َواْلُغْسَل َوالصَّاَلَة ِإَل َمَواِقيِتَها َوَلَرائِِعَها َوَمَواِضِعَها 

 رََدْدُت َأْىَل ََنَْراَن ِإَل َمَواِضِعِهْم وَ 
  صلف هللا عليو والو وسلمَورََدْدُت َسَبااَي فَاِرَس َوَسائِِر اأْلَُمِم ِإَل ِكَتاِب اّللَِّ َوُسنَِّة نَِبيِِّو 

 (ٔ)((،...ِإذًا لَتَ َفرَُّقوا َعيِّ 
                                                             

 .ٖٙ-ٜ٘ص ٛطهران، ج – قة احسالم الكليين، الكايف، دار الكتب احسالمية  (ٔ)



 هٓٗٗٔمجادى اآلخر/  ٕٔ األربعاء ........................................................( 28ٕ)والتدبر  التفسريدروس يف 

13 
 

ا إرجةاع ةةدك؟ بةل م  ان تلا البدع كانم من أعظم البدع، أال ترو انا لو صرت حاكماً مبسوط اليةد وجةب علية
وكان عليا ادلبادرة إىل إلىاء تلا البةدع واحليلولةة  وجبم سائر البنود ادلآلكورة يف كالموكما ؟  اً يرو ذلا كل شيعي بديهي

، )بةةٌن تىيةةًن تلةةا ادلةةآلكورات وبةةٌن إحقةةال رلمةةل ؟ ولكةةن مةة  ذلةةا ةةةان األمةةر منةةدرج يف ابب التةةزاحم واألىةةم وادلهةةمدوهنةةا
ةكيف يتوىم متوىم ان أمر السباب ليل مندرجاً يف ابب التةزاحم واألىةم وادلهةم وان كةل  كثر منها(احلق واحليلولة دون األ

 علةةى امتةةداد البسةةيطة؟ علةةيهم السةةالمأتبةةاع أىةةل البيةةم شةةخ  مبقةةدوره ان يشةةّخ  األىةةم وادلهةةم النةةوعي وتةةزاحم مصةةا  
 وللبةث صلة إبذن هللا تعاىل.

  علف  دمح والو الطيبني الطاىرينوآخر دعواان ان ا مد ّلل رب العاملني وصلف اّلل


