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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلُت، ابرئ اخلبلئق أمجعُت، ابعث األنبياء وادلرسلُت، مث الصبلة والسبلـ على سيدان وحبيب قلوبنا 
أيب القاسم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبُت الطاىرين األبرار ادلنتجبُت، سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة 

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

(1) 
 واحلكمة فقه رواايت السباب ومرجعية أهل اخلربة

 وقد سبق: (ٔ)(  فَ َيُسبُّوا اّللََّ َعْدواً ِبَيرْيِ ِعْم ٍ َوال َتُسبُّوا الَّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ )قاؿ هللا العظيم يف كتابو الكرمي: 
 طوائف اآلايت والرواايت يف قضية السباب)

 طبقات ومراتب:على اف ادلستظهر اف األدلة الواردة حوؿ )السّب والشتم( ىي على طوائف بل 
عػ  ارتت والػرواتت الشػريفة الطائفة األوىل: ما يدؿ على حرمػة سػّب ارخػرين، ك أػل أوم عػاـ، ويتذػمن ىػ ا ب

 والقواعد أو األأوؿ العملية العامة.
 الطائفة الثانية: ما يدؿ على جواز سّب مجاعات خاأة من الناس نظَت أىل البدع أو ادلخالفُت.

َوال )الطائفة الثالثة: ما يدؿ على حرمة سّب تلك اجلماعات اخلاأة يف بع  الصور، بػبع  القيػود، واريػة الكرديػة 
تقع ضمن ى ه الطائفة، وإمنا قػدمناىا ابلبثػث حلكمػٍة  ( ُسبُّوا الَّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ فَ َيُسبُّوا اّللََّ َعْدواً ِبَيرْيِ ِعْم ٍ تَ 

سػػػػوؼ كر اكرىػػػػا ااف هللا تعػػػػاىل، وىػػػػ ه الطائفػػػػة امػػػػا ىػػػػي سلصصػػػػة للطائفػػػػة الثانيػػػػة أو ىػػػػي حاكمػػػػة عليهػػػػا، أو ىػػػػي 
 ن ابب التعارض وداخلة يف ابب التزاحم ال ي يقع ضمن الطائفة الرابعة.ابألساس خارجة ع

 كما سبق:   (ٕ)الطائفة الرابعة: ما يدرج األمر يف ابب التزاحم(
 )االعرتاض بوجود رواايت كثرية تتضمن السباب والشتائ !

كيػػف يقػػاؿ  رمػػة سػػّب السػػّب يف الػػرواتت الشػػريفة ، ه وردولكػػن قػػد ينػػاقمب الػػك عناقشػػة معروهػػة وىػػي: انػػو قػػد 
 (ٖ)(رؤساء كانوا أـ رموزاً أو شبو الك؟ :ارخرين

 :واجبنا عن الك ابف العمل ال جهة لو أواًل مث انو ال إطبلؽ لو اثنياً، واكران
 )من وجوه )السباب( يف الرتاث اإلسالمي

                                                             

 .ٛٓٔسورة األنعاـ: آية  (ٔ)
 ( بتصرؼ.ٜٕٙالدرس ) (ٕ)
 (.ٜٕٚالدرس ) (ٖ)
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تها وإطبلقهػا: اف اتػتمبلت يف وبع  الكبلـ عن تلك األهعاؿ واف الفقيو ال ديكنو االستناد إليها إال بعد إحراز جه
كثَتة قد تبلغ العشرة ونقتصر على بعذػها يف ىػ ا البثػث ونكمػل البػاقي يف البثػوث ارتيػة ااف هللا   ،ما ورد من سبهم

 تعاىل.
 اف يكوف الك من االستثناء اخلاص ال من األأل العاـ.الوجه األول: 
قتذاء القذية من حيػث اا،ػا، وابب التػزاحم ىػو الػ ي تنػدرج اف يكوف الك نظراً لباب التزاحم ال الالوجه الثاين: 

 ونذيف: (ٔ)هيو الطائفة الرابعة من الرواتت، كما اف االستثناء ىو الطائفة الثانية(
 السباب يف حالة احلرب، ورداً عمى االعتداء

الػػة احلػػرب، ويف حالػػة اف كثػػَتاً مػػن مصػػاديق السػػباب الصػػادرة عػػنهم )إف عػػّدت سػػباابً( كانػػ  يف حالوج  ه الثال   : 
إاا جػاز أمػر يف احلػرب هانػو ال يصػو القػوؿ  ومن جهة أخػر  هانػو:احلرب جيوز قتل العدو اتارب هكيف ال جيوز سبو؟ 
 انو إاا جاز يف احلرب هانو جيوز يف غَت احلرب أيذاً!

ِثْ  ِل َم  ا اْعَت  دى َعَم  ْيُكْ  َفاْعَت  ُدوا  َفَم  ِن اْعَت  دى)اف كثػَتاً منهػػا كانػػ  مػن ابب الوج  ه الراب   :  ومل  (ٕ)(َعَم  ْيُك ْ   َعَمْي  ِه ِِ
( ال إطػػبلؽ ذلػػا لاػػَت حالػػة احلػػرب يف احػػد  احلػػالتُتتكػن مػػن السػػباب االبتػػدائي، هتلػػك األهعػػاؿ )أي السػػباب الصػػادرة 

 بل ختتص هبا، كما ال إطبلؽ ذلا للسباب االبتدائي بل ختتص ابلسباب الدهاعي هقط.
 ا من قبيل الوجو الثالث أو من قبيل الوجو الرابع أو ىي من رلمع الوجهُت، همثبًل:والكثَت من الرواتت ىي ام

 مناذج من الرواايت يف حالة احلرب أو رداً عمى االعتداء
مشػَتاً إىل عمػرو بػن ود العػامري كػاف يف حػرب اخلنػدؽ كمػا  (ٖ)((َمْن ذِلَ َذا اْلَكْم  ِ )) :ألى هللا عليو والو وسلمقولو 
.  ىو معلـو
لببلغػة مػن كػبلـ لػو عليػػو السػبلـ قالػو للػرج بػن مسػػهر الطػائي، وقػد قػاؿ لػػو : )ورد يف هنػػا االػ ي عليػو السػبلـوقولػو 

  يث يسمعو: )ال حكم إالَّ هلل(، وكاف من اخلوارج
 َّّ ، َح   َُ ، َخِفيّ  اً َ   ْوُت َُ   ُُ ْْ ََ َُ اُ اَي َأَْ   َرُم، فَ   َوِا َلَق  ْد َقَ   َر احْل  يُّ َفُكِْ  َ  ِفي  ِه َخ  ِيياًل    ِإَذا ََ َع  رَ اْس  ُكْ  قَ َبَك  

ُ  وَم قَ   ْرِن اْلَم  اِع ِ  َُ الػػك هانػػو كػػاف يف ثػػرؼ سػػورة عسػػكرية مذػػادة وكػػاف الػػك أسنػػاء احلػػرب أو كػػاف  (ٗ)(اْلَباِط  ُل َََْم  َ  
 واحلرب على مشارهها أو دلا ينطفئ كامبًل أوارىا.

                                                             

 (.ٜٕٛالدرس ) (ٔ)
 .ٜٗٔسورة البقرة: آية  (ٕ)
 .ٖٛٔص ٕىػ، جٗٓٗٔقم،  –علي بن إبراىيم بن ىاشم القمي، تفسَت القمي، مؤسسة دار الكتاب  (ٖ)
 .ٗٛٔهنا الببلغة: اخلطبة  (ٗ)
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ِْم  ُف اْلُمَِ  اِفُي، اأْلَْ َم  ُف اْلَقْم  ِ ، الْ ))دلعاويػػة  عليػػو السػػبلـوكػػ لك قػػوؿ اإلمػػاـ علػػي  ِْ ََب  اُن َوَأَْ  َ  ا ِْ َقِمي  ُل اْلَعْق  ِل، ا
علػػى سػػباب  عليػػو السػػبلـهانػػو كػػاف رلمػػع الػػوجهُت: إا كػػاف الػػك يف حالػػة احلػػرب أواًل وكػػاف الػػك رداً منػػو  (ٔ)(( ال  رَّْذل

 معاوية الب يئة لو اثنياً.
ْسػػَتْمَرْرَت أَمَّػػا بَػْعػػُد هَػَقػْد طَػػاَؿ يف اْلاَػيِّ َمػػا ا)) عليػػو السػبلـوقػد نقػػل ابػن أيب احلديػػد اف معاويػة كتػػب إىل أمػػَت ادلػؤمنُت 

يػُد َعػِن  ِإْدَراَجَك َكَما طَاَؿ َمػا َمَػاَد  َعػِن احْلَػْرِب ُنُكوُأػَك َوِإْبطَػاُؤَؾ تَػتَػَوعَّػُد َوِعيػَد اأْلََسػِد َوتَػػُروُغ َرَوَغػافَ  َِِ ـَ  الثػَّْعلَػِب َهَثتَّػا
 . َتْستَػْبِعَدنػََّها َهُكلُّ َما ُىَو آٍت َقرِيٌب ِإْف َشاَء اَّلَُّ َوالسَّبَلـُ اللَِّقاِء َوُمَباَشَرِة اللُُّيوِث الذَّارِيَِة َواأْلََهاِعي اْلُمَقاتَِلِة َهبَل 

َ ا َأَْ َ  َ  اِئٌر ِإَلْي ِه َولَ ْيَ   عمي ه الس المَقاَل َفَكَتَ  ِإَلْيِه َعِميٌّ  ِِ ِْ َُ َوَم ا َأْعَمَم   ِْ ِْ ِم ََ َ  َم ا يَْتِي  َأمَّ ا بَ ْع ُد َفَم ا َأْع
َُ ِإالَّ تَ َرقُّ  َِِْم اِل ِم َن ِإْبطَاِئي َعِْ  ََ ا ي َِ َُّ ِم َن احْلَ ْرِب َخ  َُ َ  داً َتِض  ُأ وََك َكيّنِ بِ  َُ دِّ ٌب َوَأَه لَ ُه ُم ب اً ِلَم ا َأَْ َ  لَ ُه ُمَك ذِّ

َُه ِبُقُموِبُكْ   َُه ِبَِْلِسَِِتُكْ  َوََتَْكُدَو ُمَو َُ ِإََل ِكَتاٍب تُ َعظِّ ََْ  َوَأْ َكاُب  .اَلمُ َوالسَّ اأْلََْ َقاِل َوَسَتْدُعوين َأ
ْن تَػَقوُّلِػَك َعلَػى َرُسػوِؿ اَّلَِّ َقاَؿ َهَكَتَب إَِلْيِو ُمَعاِويَُة أَمَّػا بَػْعػُد هَػَدْعٍِت ِمػْن َأَسػاِطَِتَؾ َواْكُفػْف َعػٍتِّ ِمػْن َأَحاِديثِػَك َواْقُصػْر َعػ

ْم هَػَقػِد اْسػتَػْاَويْػتَػُهْم َويُوِشػُك أَْمػُرَؾ َأْف يَػْنَكِشػَف ذَلُػْم هَػيَػْعَتزِلُػوَؾ َواْهًتَاِئَك ِمَن اْلَكِ ِب َمػا مَلْ يَػُقػْل َوُغػُروِر َمػْن َمَعػَك َواخْلِػَداِع ذَلُػ
 .َويَػْعَلُموا َأفَّ َما ِجْئَ  ِبِو اَبِطٌل ُمْذَمِثلٌّ َوالسَّبَلـُ 

ََْ  َوَأْوِلَياُؤَك َأْوِلَيا يه السالمعمَقاَل َفَكَتَ  ِإَلْيِه َعِميٌّ  ُء الشَّْيطَاِن ال رَِّجيِ  احْلَ يَّ َأَس اِطرَي َأمَّا بَ ْعُد َفطَاَل َما َدَعْوَت َأ
ُِْ يف ِإْطَف  اِء َُ  وِر اّللَِّ ِبَِيْ  ِديُكْ  َوَأف ْ  َواِهُكْ   ُ ُم  ِت ُّ َُ  ورِِه َولَ  ْو َك  رَِه اْلك  اِفُرونَ )اأْلَوَّلِ  َ  َوََ َب  ْذُهُوُه َورَاَء ُقُ   ورُِكْ  َوَجَ   ْد  ( َواّللَّ

َُ  َوَلَعْم  ِري َليُ  ِتمَّنَّ الُّ  ورَ    ِْ َقِطَع  ِة َع َُ َفِع  ْ  يف ُدَْ َي  اَك اْلُمِ ْ ََ  ازََينَّ ِبَعَمِم   ُِ  َياِرَك َوَلُت ِِْف  َذنَّ اْلِعْم  َ  ِب َُ َوَليُ  َم  ا َعَم  ى ُكْرِه  
ََ ْيي  ُ َُ اّللَّ ْ َيْظِمْم  َْ ُِ رُي ِإََل َلظً ى  َّ َت َُ قَ ْد َه َوى  َُ قَ ِد اَْ َقَض ى َوَعَمِم  َُ ِبََِجِم   َّ َُ َفَكَك ٍم )اً طَ اَب لَ  َُ ِبظَ الَّ َوم ا رَبُّ 

 .(ِلْمَعِبيدِ 
 ِمػْن ِشػيَمِتَك ِإىَل آِخػِر َمػا َمػرَّ َقاَؿ َهَكَتَب إَِلْيِو ُمَعاِويَػُة أَمَّػا بَػْعػُد َهَمػا َأْعظَػَم الػرَّْيَن َعلَػى قَػْلبِػَك َواْلِاطَػاَء َعلَػى َبَصػرَِؾ الشَّػرُّ 

َُ َوبَ   ْ َ َأْن  عمي ه الس  الم قَ اَل َفَكَت  َ  ِإَلْي  ِه َعِم  يٌّ  ِبِرَوايَػٍة ُأْخػػَر    َِ َُ َحالَ  ْ  بَ ي ْ َُ َم  َ  ِعْم  ِ  اّللَِّ ِفي  َأمَّ  ا بَ ْع  ُد فَ ِمنَّ َمَس  اِوَي
َُ َويَ فْ  َِب اُل ِحْمَم  ِْ ِر المَِّع ِ  َزَعْم  َ  َأْن يَ ِ َن ا ْْ  َُّ َُ اَي ابْ َن ال ََ َأْم ُرَك َأْو َأْن يَ ْرَع ِوَي قَ ْمبُ  ُْ ُم ُِّ َي ُِ َل بَ  ْ َ َأْه ِل الشَّ  

 َُ ََب  اُن ال رَّْذُل فَ  ِمْن ُكِْ َ  َ   اِدقاً ِفيَم ا ِعْمُم  ِْ ِْم ُف اْلُمَِ  اِفُي اأْلَْ َم ُف اْلَقْم  ِ  اْلَقِمي ُل اْلَعْق  ِل ا ِْ َُ  َوَأَْ  َ  ا َتْس  ُطُر َويُِعيُِ  
ِْ ِإَلْي ِه ِم َن احْلَ ْرِب وَ  ِْ َسْ ٍ  َفدَِع الَّاَس َجاَِباً َوابْ ُرْز ِلَما َدَعْوَت َُّ رْبِ َعَم ى الضَّ ْرِب َوَأْع ِف اْلَف رِيَقْ ِ ِم َن َعَمْيِه َأُخو َب ال

َك وَ  َُرِِه َفَكَه َأبُو احلََْسِن َقاِتُل َجدِّ ْعَمَ  َأي َُِّا اْلَمرِيُن َعَمى قَ ْمِبِه اْلُمَيطَّى َعَمى َب ُ ْ  اْلِقَتاِل ِلت َ َُ َوَم ا َأَْ َ  ِم ِ ْ َُ َوَخالِ  َأِخي
 (ٕ)((بَِبِعيٍد َوالسَّاَلمُ 

                                                             

 .  ٖ٘ٔص ٙٔ، جىػٗٓٗٔقم،  –ابن أيب احلديد ادلعتزم، شرح هنا الببلغة، مكتبة آية هللا ادلرعشي  (ٔ)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔص ٙٔىػ، جٗٓٗٔقم،  –ابن أيب احلديد ادلعتزم، شرح هنا الببلغة، مكتبة آية هللا ادلرعشي النجفي  (ٕ)
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اجلػػواب إا  عليػػو السػػبلـعلػػى اإلمػػاـ وسػػّبو ابلباطػػل اتػػ  هكػػاف لئلمػػاـ  جتػػٌّت أػػريو الروايػػة هػػاف معاويػػة  وكمػػا ىػػو 
ِثْ  ِل َم  ا اْعَت دى  َفَم ِن اْعَت  دى) علػػى انػو أجػػاب ابحلػػق اتػ  أي عػػا هيػو مػػن الصػػفات  (َعَم  ْيُك ْ   َعَم  ْيُكْ  َفاْعَت  ُدوا َعَمْي  ِه ِِ

 الب يئة.
ثػػػل عػػػريف، وإال هػػػبل مثليػػػة إا سػػػباب معاويػػػة ثػػػل )وادلِ اف يعفػػػو عنػػػو وأف ال جيازيػػػو ابدلِ أمل يكػػػن األوىل ابإلمػػػاـ  ال يق   ال:

)عنػػدما سػػبو الػػك اخلػػارجي  يف مػػوطن آخػػر عليػػو السػػبلـحػػق وأػػدؽ( إا قػػاؿ  عليػػو السػػبلـاهػػًتاء وكػػ ب وكػػبلـ اإلمػػاـ 
ُ َكاِهراً َما أَهْػَقَهُو هَػَوَسَب اْلَقْوـُ لِيَػْقتُػُلوهُ : الفظ بقولو َا ُهَو َس  ٌّ ِبَس  ٍّ َأْو َعْف ٌو َع ْن )) عميه السالمفَ َقاَل  َقاتَػَلُو اَّلَّ ُرَوْيداً ِإمنَّ

 ٍ َْ  (ٔ)(( َذ
هانػو  عليػو السػبلـوالػك يف مثػل حالػة اإلمػاـ  ،القصػاصجيػب الػرّد و العفو ىو األوىل بشكل عاـ ولكن قد  إذ يقال:

ألىػػم عقػػبًل داخػػل يف دائػػرة اوىػػ ا  ،تكشػػف حقيقػػة معاويػػة للتػػاريل واألجيػػاؿ القادمػػةىامػػة أراد اف يسػػجل وسيقػػة ةرخييػػة 
 سػتالُت أو احلجػاج وهرعػوف وأشػباىهمان عن أداـ أو معمر الق ايف أو ىتلػر أو موسػولويٍت أو أال تر  اننا لو عرّ  ؛وعرهاً 

الدكتاتور، كاف مقبواًل عند عقبلء العامل مع اف وأف شػخص ابلػدكتاتور أو االولياارشػي أو مػا و بػ)السّفاح( أو ابدلستبد 
 ب يف ى ا العصر؟أشبو يعد من أعظم السبا
كاف أواًل رداً لبلعتداء ومل يكن سباابً ابتدائياً هااية ما يفيده جواز السػباب الػدهاعي دوف   عليو السبلـهجواب اإلماـ 
ي، مث انو كاف يف حالة حرب أال تر  اف اإلماـ دعػاه إىل ادلبػارزة شخصػياً وطلػب منػو اف جينبػا اجليشػُت ماالبتدائي اذلجو 

 بنفسيهما؟القتاؿ والقتل واف يتبارزا 
 إذا جاز قتل العدو احملارب جاز سّبه

قد جيوز قتل الطرؼ ارخر وال جيوز سبو، هاالستدالؿ بكوف احلالة حالة حرب على جػواز السػباب حينئػٍ   ال يقال:
 ؟تنقيو ادلناط الظٍتىو من 

 كبل لوجهُت:   إذ يقال:
شلػن جيػوز قتلػو بػل جيػب، هكيػف ال جيػوز سػّبو؟ أال  األوؿ: اف األولوية عرهية قطعية وانو إاا كػاف العػدو كػداعمب مػثبلً 

نعػم الشػاا مػن  وف يف حرمة تعري  أنفسهم للقتل جملرد جتنب السب )أف ُيسّب(؟تر : اف العقبلء يف العامل كلو ال يشكّ 
علػى سباب، وبناء كاهة العقػبلء ال، لكنو شاا أو لعروض عنواف اثنوي على ى ا سبّ قتل على اف يُ الناس قد يرجو اف يُ 

قتػػل، بػػل احلكػػم الشػػرعي قطعػػاً ىػػو كػػ لك ولػػ ا لػػو دار األمػػر بػػُت اف يسػػبك زيػػد وبػػُت اف علػػى اف يُ  سػػبّ تػػرجيو اف يُ 
 يقتلك حـر عليك اف ترجو القتل بل كاف من أعظم اراثـ وأكر ادلعاأي.

إحػػراز أولويػػة جػػواز الثػا:: سػػّلمنا، لكػػن يكفػي يف ادلقػػاـ احتمػػاؿ مدخليػػة احلػرب يف جػػواز السػػب، ولسػػنا  اجػة إىل 
                                                             

 (.ٕٔٗهنا الببلغة، حكمة ) (ٔ)
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باب السػباب مػن جػواز القتػل، إا مسػتند مػػدعي جػواز السػب يف غػَت حالػة احلػرب ىػػو ىػ ه الػرواتت وىػ ه الػرواتت ِسػػ
  منهػػا إىل غػػَت حالػػة احلػػرب إال بتنقػػيو منػػاط ثػػٍت؟ واحلاأػػل: اف مػػدعي عمػػـو تعػػدَّ احلػػرب هكيػػف يُ  حالػػةأػػادرة يف 

يف حالػػػة احلػػرب، عليػػػو ىػػػو اف يقػػػيم  عليػػػو السػػػبلـباب أػػػادر مػػػن ادلعصػػـو حالػػػة السػػػلم مسػػتداًل بسػػػ إىلجػػواز السػػػباب 
 الدليل على أجنبية حالة احلرب عن جواز السب ابدلرة، وليس على الطرؼ ارخر الدليل. هتدبر تعرؼ.

هػاف قسػماً منهػا مل يكػن يف حالػة  علػيهم السػبلـ من ادلعصػومُت ما أدرنعم قد يقاؿ ى اف الوجهاف ال يعماف مجيع 
ػػػئِ االعتػػػداء.. ولَػػػ حػػػرب ومل يكػػػن مػػػن ابب رد ب ابهنػػػا كلهػػػا يف احلقيقػػػة كانػػػ  رّد اعتػػػداء مػػػن الطػػػرؼ ارخػػػر هػػػاف ن مل صلُِ

اجلػػواب ىػػو: اف ىػػ ه الػػرواتت إااً ال تصػػلو للداللػػة علػػى جػػواز السػػب يف حالػػة السػػلم والسػػباب االبتػػدائي، بػػل تكػػوف 
: وسػػت ر إجػػاابت أخػػر  الحقػػاً أيذػػاً، وقػػد أجبنػػا عنهػػا وحػػد الػػوجهُت األوؿ والثػػا ،الػػدليلىػػي رواتت أخػػر  بعػػ  الػػ

الوجهُت الثالث والرابع تتقلص إىل حػد كبػَت غَت على اف مساحة الرواتت ادلتذمنة للسباب واليت يعود السبب هيها إىل 
 أخبار ارحاد. هت مل شلا تندرج يفتها جداً شلا يسهل معاجل

ه نتظر، ولكن وكمػا سػبق هانػو قػد يسػتدؿ  عليهم السبلـوسي ر الكبلـ عن سائر الوجوه يف رواتت هعل ادلعصومُت 
 :ابلعمـو أو اإلطبلؽ اللفظي للرواية ادلعروهة إا سبق

 ((َأْكِثُروا ِمْن َسبِِّ  ْ )))االعرتاض برواية 
 ولكن قد يعًتض على ما اكرانه برواتت الطائفة الثانية:

قَ  اَل: قَ  اَل َرُس  وُل اّللَِّ  عمي  ه الس  المَعْب  ِد اّللَِّ َع  ْن َداُوَد بْ  ِن ِس  ْرَحاَن َع  ْن َأِ  ))ومنهػػا: مػػا ورد يف الكػػايف الشػػريف 
ُ ْ  َوَأْكِثُروا ِمْن َسبِِّ ْ  وَ  مى ا عميه واله وسم  َراَءَة ِمِ ْ اْلَقْوَل : ِإَذا رََأيْ ُتْ  َأْهَل الرَّْيِ  َواْلِبدَِع ِمْن بَ ْعِدي َفَكْقِ ُروا اْلب َ

ُ ِف يِ ْ  َواْلَوِقيَع َة َوَهِهتُ وُهْ  َك  ْياَل َيْطَمُع وا يف اْلَفَس اِد يف  َعمَُّم  وا ِم ْن بِ َدِعِ ْ ، َيْكتُ  ِ  اّللَّ ْس  اَلِم َوَذْ َذَرُهُ  الَّ اُس َواَل يَ ت َ  اإْلِ
َُ احلََْسَِاِت َويَ ْرَفْ  َلُكْ  ِبِه الدَّرََجاِت يف اآْلِخَرةِ   (ٔ)((َلُكْ  ِبَذِل

 (ٕ)((ا ِمْن َسبِِّ  ْ َوَأْكِثُرو ))وليس هعبًل كي يشكك يف جهتو وهيو التصريو بػلفظي هيقاؿ: ابف ى ا أمر 
وى ه الرواية ال مشكلة هيها من حيث السند وقد اهىت بع  من األعاثم على طبقها كمػا نقلنػا سػابقاً بعػ  أقػواذلم 

 قدس اسرارىم.
 اِواب: اخلطاب عام واحلك  خاص

 ولكن: قد جياب عن االستدالؿ ابلرواية الشريفة بوجوه: 
 .اف اخلطاب وإف كاف موجهًا للعمـو ثاىرًا ولكن احلكم خاص توضيثو:اف اخلطاب عاـ ولكن احلكم خاص، و منها: 

                                                             

 .ٕ٘ٚص ٕطهراف، ج –سقة اإلسبلـ الكليٍت، الكايف، دار الكتب اإلسبلمية  (ٔ)
ُ  ْ َفَكْق ِ ))وسي ر احلديث مستقبًل عن  (ٕ)  .((َهِهُتوُه ْ ))و ((ُروا اْلبَ َراَءَة ِمِ ْ
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   .(ٔ)عن يعرؼ موارده ومصادره -أ
وبكونػو رلػرداً عػن اتػ ورات الػيت اكر،ػا الطائفػة الثالثػة مػن الػرواتت وعػن ادلػزاحم األىػم الػ ي تتذػمنو الطائفػة  -ب

 .(ٕ)الرابعة من الرواتت(
 ارد ادلستثناة اليت جيوز هيها السباب أو جيب:عديدة للمو وجود ضوابط ومنها: 

 ادلرجعية يف الشؤون العامة لممرجعية
َوَأمَّ   ا احْلَ   َواِدُث اْلَواِقَع   ُة فَ   اْرِجُعوا ِفيَ    ا ِإََل ُرَواِة ))ومنهػػػا: اف ادلرجػػػع ادلرجعيػػػة الدينيػػػة حسػػػب قاعػػػدة حكومػػػة أدلػػػة 

َِ َعَم  ْيُكْ  َوَأَه حُ    ََّ ْمَِ  اِء ))و (ٖ)((ََّ  ُة اّللَّ َح  ِديِثَِا فَ  ِمَ َُّ ْ  ُح ِبَِنَّ رَلَ  اِرَي اأْلُُم  وِر َواأْلَْحَك  اِم َعَم  ى َأيْ  ِدي اْلُعَمَم  اِء ِهّللَِّ اإْلِ
 :وقد سبق ،على أدلة السباب وسائر الشؤوف العامة (ٗ)((َعَمى َحاَلِلِه َوَحَراِمهِ 

 )ان يكون إبذن احلاك  الشرعي 
أػػػريو وىػػػو خطػػػاب موّجػػػو  (اْقَطُع   وا)و (َفق   اتُِموا)بػػػػ ف األمػػػر القػػػرآ:يصػػػو ألحػػػد اف يقػػػوؿ اب وبػػػ لك يظهػػػر انػػػو ال

صػػو هللا تعػاىل ابحلػػاكم الشػػرعي أو أوليػاء األمػػور أو مػػا أشػبو، إااً لكػػل واحػد مػػن العػػواـ  بػل علػػى كػػل  –للجميػع ومل خيصِّ
 اف يبادر دلقاتلة أئمة الكفر أو مقاتلة ال ين يلوننا من الكفار أو شبو الك. –أحد 
 حلاأل: اف القرينة العقلية أو العقبلئية أو الشرعية احلاّهة ابلكبلـ، ذلي من احد  مقيداتو بدوف كبلـ.وا

ُ ْ  َوَأْكِث  ُروا ِم  ْن َس  بِِّ ْ  ))و (فَ  اْقَطُعوا)و (َفق  اتُِموا)ولكػػن قػػد يسػػ ؿ عػػن الػػدليل علػػى اف مثػػل  فَ  َكْقِ ُروا اْلب َ  َراَءَة ِم  ِ ْ
 حكم خاص وإف كاف خطابو عاماً؟. ((َة َوَهِهُتوُه ْ َواْلَقْوَل ِفيِ ْ  َواْلَوِقيعَ 

واجلواب على الك واضو وىو اف الدليل ىو الرواتت الكثػَتة ادلصػرحة عثػل اف رلػاري األمػور واألحكػاـ علػى أيػدي 
 العلماء.. وىي رواتت كثَتة نقتصر ارف على واحدة منها:

 ((َأْيِدي اْلُعَمَماِء ِهّللَِّ  رَلَاِرَي اأْلُُموِر َواأْلَْحَكاِم َعَمى))الدليل: 
ْمَِ  اِء ))قػاؿ اإلمػػاـ احلسػػُت عليػو الصػػبلة والسػػبلـ:  َُ ِبَِنَّ رَلَ  اِرَي اأْلُُم  وِر َواأْلَْحَك  اِم َعَم  ى َأيْ  ِدي اْلُعَمَم  اِء ِهّللَِّ اإْلِ َذلِ  

 (٘)((َعَمى َحاَلِلِه َوَحَراِمهِ 
 وسبق:  (ٙ)ومن الواضو اف ِسباب أىل الريب والبدع على قسمُت(

                                                             

 وسي ر تفصيل ى ه النقطة الحقاً ااف هللا تعاىل. (ٔ)
 (ٜٕٛالدرس ) (ٕ)
 .ٜٙٗص ٕىػ، جٖٓٗٔمشهد ادلقدسة،  –أبو منصور أمحد بن علي الطرسي، االحتجاج، نشر ادلرتذى  (ٖ)
 .ٖٕٚىػ، صٗٓٗٔقم،  –سبلمي احلسن بن شعبة احلرا:، ِف العقوؿ، مؤسسة النشر اإل (ٗ)
 .ٖٕٚىػ، صٗٓٗٔقم،  –احلسن بن شعبة احلرا:، ِف العقوؿ، مؤسسة النشر اإلسبلمي  (٘)
 (.ٜٕٛالدرس ) (ٙ)
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 ال هلقياس ((رَلَاِرَي اأْلُُموِر َواأْلَْحَكاِم...)))االستدالل حبكومة 
ولػػيس االسػػتدالؿ بتنظػػػَت السػػباب ابدلنػػاثرة كػػػي يقػػاؿ انػػػو نػػوع مػػن القيػػػاس، بػػل كػػاف االسػػػتدالؿ  كومػػة عمومػػػات 

مْ )) َوَأمَّ ا احْلَ َواِدُث اْلَواِقَع ُة ))وغَتىػا وكػػ ((َِاِء َعَم ى َحاَللِ ِه َوَحَراِم هِ رَلَاِرَي اأْلُُموِر َواأْلَْحَكاِم َعَمى َأْيِدي اْلُعَمَماِء ِهّللَِّ اإْلِ
ََّ    ُة اّللَّ  َِ َعَم   ْيُكْ  َوَأَه ُح    ََّ شلػػػا هّصػػػلناه يف كتػػػاب )شػػػور  الفقهػػػػاء  ((ٔ))((فَ   اْرِجُعوا ِفيَ    ا ِإََل ُرَواِة َح   ِديِثَِا فَ    ِمَ َُّ ْ  ُح

( األم   ورو) ((احْلَ   َواِدُث اْلَواِقَع   ةُ ))الدالػػػة علػػػى وجػػػوب الرجػػػوع إىل العلمػػػاء يف والقيػػػادات اإلسػػػبلمية( وسػػػائر الػػػرواتت 
( وأي أمر أىم من سلسلة قذات منها سباب رؤساء الدوؿ األخر  أو رمػوز األدتف األخػر ، علػى مسػتو  األحكامو)

بُت الػدوؿ واألمػم والطوائػف والفػرؽ.  عادلي، شلا أاثر على مّر التاريل التوترات واألزمات بل واحلروب )ابلفعل أو الحقاً(
 قاؿ الشاعر:

 ِجراح                     ات السِّ                     ِاِن ذل                     ا الِتي                     امٌ 
 

 َوال يمت                      اُم م                      ا َج                      َرَح المس                      انُ  
 

 السباب َكن عام ومن ادلوخوعات العامة
َفَم   ِن )انػػو حػػػىت يف مػػػوارد جػػواز سػػػّب الطػػػرؼ ارخػػػر، ومنهػػا سػػػّبو مػػػن ابب ادلقابلػػة ابدلثػػػل لقولػػػو تعػػاىل:  واحلا    ل:

ِثْ  ِل َم  ا اْعَت  دى  اْعَت دى هانػػو إاا أػار شػػ انً عامػػاً هالواجػب الرجػػوع إىل العلمػػاء ابهلل  (ٕ)(َعَم  ْيُك ْ   َعَم  ْيُكْ  َفاْعَت  ُدوا َعَمْي  ِه ِِ
بػػل عليػػو دراسػػة كاهػػة  –كمػػا ىػػو واضػػو   –األمنػػاء علػػى حبللػػو وحرامػػو، واالسػػتئ اف مػػنهم، مث اف الفقيػػو ال كاف عبثػػاً 

الشروط ال اتية وادلوضوعية واراثر احلالية وادلستقبلية، وبعد مشورة رلموعة معتّد هبا من أىػل اخلػرة، بػل وهيمػا الظروؼ و 
َُ  ورى)نػػر  بعػػد مشػػورة سػػائر الفقهػػاء كمػػا هصػػلناه يف  ُ  ْ   َوَأْم  ُرُهْ   الكػػبلـ عػػن الػػك وعػػن بعػػ   وسػػي ر أيذػػاً  (بَ ي ْ  ِ َ
 .(ٖ)هللا تعاىل( شرائط اإلهتاء عثل الك، يف  ث الحق ااف

 ألهل اخلربة والعقل واحلكمةوالتشْيص 
ليػػو يف آخػػػر الكػػبلـ السػػابق وقػػد حػػاف أواف إيذػػػاحو وىػػو: اف تشػػخيص ادلوضػػوعات يف الشػػػؤوف إومنهػػا: مػػا أشػػران 

لة اتصػػ ىػػيالعامػػة راجػػع إىل مراجػػع التقليػػد أواًل وإىل تشػػخيص رلموعػػة معتػػد هبػػا مػػن أىػػل اخلػػرة اثنيػػاً، وتكػػوف النتيجػػة 
اجتماعيػػاً أـ  أـالناجتػػة عػػن اسػػتعانة الفقهػػاء العظػػاـ وىػػل اخلػػرة واالختصػػاص يف الشػػ ف العػػاـ سياسػػياً كػػاف أـ اقتصػػادتً 

 وتوضيثو: على تلك اجلهات كلها أو معظمها: يؤسرهكيف إاا كاف  عسكرتً أـ غَت الك
ومػػن الػػك النمػػااج التاليػػة بػػدًء  ،ادلوضػػوعات اف الفقهػاء علػػى مػػّر التػػاريل اعتػػروا أىػػل اخلػػرة ىػػم ادلرجػػع يف تشػػخيص

 من الشيل الطوسي وانتهاًء إىل الفقهاء ادلعاأرين.
                                                             

 .ٜٙٗص ٕىػ، جٖٓٗٔمشهد ادلقدسة،  –أبو منصور أمحد بن علي الطرسي، االحتجاج، نشر ادلرتذى  (ٔ)
 .ٜٗٔسورة البقرة: آية  (ٕ)
 (.ٜٕٛالدرس ) (ٖ)
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 مرجعية أهل اخلربة يف كممات الفق اء
تنػػػازع مػػن أىلهػػػا هفرضػػػو الرجػػػوع اىل أىػػل اخلػػػرة واحلكػػػم عػػػا  (ٔ)قػػاؿ الشػػػيل الطوسػػػي يف االقتصػػػاد: )ومػػىت وقػػػع هيهػػػا

 .(ٕ)يقولونو(
 (ٖ))مرض مشكل ال يعرهو إال اخلواص هإنو يرجع هيو إىل أىل اخلرة من الطب(وقاؿ يف ادلبسوط: 

غػَته اف يرجػع إىل اىػل اخلػرة يف اهنػا تعػود أو ال وغػَت الػك، وعلػى ضػوء  قلػع اسػنافحكم هػيمن  قدس سرهكما انو 
 الك يقرر القصاص وعدمو.
 رهة.إىل أىل اخلرة والبصَتة وادلعىو مرجع تعديل الشاىدين كما اىب إىل اف 

ـ ادلبيػع أػثيثا ومعيبػا، ويرجػع ادلشػًت  علػى البػائع بنسػبة الػك مػن الػثمن. قػوّ وقاؿ يف ادلختصر الناهع: ))الثامنة( يُ 
 .(ٗ)ولو اختلف أىل اخلرة رجع إىل القيمة الوسطى(

 .(القر لنبشواندراس أىل اخلرة يف ما ملخصو: اف ادلرجع ىم ويف الشرائع: 
 (٘)مية الرجوع إىل أىل اخلرة يف كل ما ذلم خرة هيو(قاؿ يف اجلواىر: )معلو بل 

 (ٙ)أىل اخلرة واالستنباط()أي األعلم( وقاؿ يف العروة: )وادلرجع يف تعيينو 
أأػػلو وأنفػػع  سػػب أنظػػار أىػػل اخلػػرة وتصػػديق احلػػاكم  (ٚ): )نعػػم الػػبلـز معلوميػػة كػػوف التبػػديلأيذػػاً  وقػػاؿ يف العػػروة

 (ٛ)الشرعي وإانو من طرؼ البطوف(
 وى ه العبارة ىامة جداً إا اهنا أرحية يف اعتبار اجتماع االسنُت معاً ومها )نظر أىل اخلرة وإاف احلاكم الشرعي(.

وقاؿ يف هقو الصادؽ )اثلثها: اإلرتكاز الثاب  ببناء العقبلء، حيث جر  بناؤىم يف كل امػر راجػع اىل ادلعػاد وادلعػاش 
 (ٜ)ونو اىل اخلرة واإلطبلع، ومل يردع الشارع األقدس عن الك(على رجوع اجلاىل اىل العامل من جهة ك

رؼ اجلػػرح والتعػػديل، ويؤخػػ  بقػػوذلم هيهمػػا، كمػػا وقػػاؿ السػػيد الوالػػد: )ولػػ ا جػػرت السػػَتة بػػُت أىػػل الرجػػاؿ علػػى ِأػػ

                                                             

 الرائسة. (ٔ)
 .ٕٜٔص ٔالشيل الطوسي، االقتصاد اذلادي إىل طريق الرشاد، ج (ٕ)
 .٘ٗص ٗطهراف، ج –الشيل الطوسي، ادلبسوط يف هقو اإلمامية، الناشر: ادلكتبة ادلرتذوية إلحياء اراثر اجلعفرية  (ٖ)
 .ٕٙٔص ٔطهراف، ج –يف مؤسسة البعثة اتقق احللي، ادلختصر الناهع يف هقو اإلمامية، قسم الدراسات اإلسبلمية  (ٗ)
 .٘ٓٗص ٔٔبَتوت، ج –الشيل دمحم حسن النجفي اجلواىري، جواىر الكبلـ، دار إحياء الًتاث العريب  (٘)
 .ٕٕص ٔىػ، جٚٔٗٔقم،  –مجاعة ادلدرسُت، مؤسسة النشر اإلسبلمي  -السيد دمحم كاثم الطباطبائي اليزدي، العروة الوسقى  (ٙ)
 وقف.أي تبديل ال (ٚ)
 .ٕٜٖص ٙادلصدر نفسو: ج (ٛ)
 .ٜ٘ٔص ٙٔىػ، جٖٔٗٔ، ٖقم، ط –السيد دمحم أادؽ الروحا:، هقو الصادؽ، مؤسسة دار الكتاب  (ٜ)
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الصػرهيُت جرت السَتة بُت العقبلء على قبػوؿ قػوؿ أىػل اخلػرة مطلقػاً مػن دوف اكػر السػبب، ك ىػل العلػـو مػن اللاػويُت و 
 والنثويُت والببلغيُت وغَتىم.

)مسػ لة: إاا تعػارض اجلػرح  :وقػاؿ (ٔ)و يف اعتبار أف يكػوف ضػابطاً(هأما اعتبار أف يكوف القائل خبَتاً، هقد تقدـ وج
اجلرح والتعديل، هإف كاف أحدمها أتقػن وأدؽ أخػ  بػو، وال يعتػٌت بقػوؿ ارخػر، ألنػو بنػاء العقػبلء يف تعػارض أىػل اخلػرة، 

 .(ٕ)اىم يعملوف بقوؿ أدؽ األطباء يف ما تعارض يف أف ادلرض سل أو سرطاف، إىل غَتىم من أىل اخلرة(ول ا نر 
أحػػوج إىل أنظػػار أىػػل اخلػػرة هاهنػػا أكثػػر تعقيػػداً ىػػي دائػػرة الشػػؤوف العامػػة  الػػيت تقػػع يفومػػن الواضػػو اف ادلوضػػوعات 

عات اخلاأػة كهػ ا ادلػرض أو ىػ ا ادلعيػب أو الػك الشػاىد أو أبعاداً كما اهنا أىم عا ال يقاس، من ادلوضػو وعمقاً وغوراً و 
 .وتبديلو الوقفى ا 

أو واحلاأػػػل: انػػػو إاا كػػػاف الػػػبلـز الرجػػػوع إىل أىػػػل اخلػػػرة يف ادلوضػػػوع الشخصػػػي اخلػػػاص مػػػع انػػػو يػػػنعكس ابلسػػػلب 
ٍت العػػاـ العلػػهمػػا ابلػػك ابدلوضػػوعات العامػػة )كالسػػباب  ،اإلجيػػاب علػػى شػػخص واحػػد أو علػػى أشػػخاص متعػػددين هقػػط

علػػى رؤوس األشػػهاد للثكومػػات أو لرمػػوز األدتف وادلػػ اىب األخػػر  وشػػبو الػػك( والػػيت تػػنعكس ابلسػػلب )أو بػػبع  
 اإلجياب حسب الرأي ارخر( على الطائفة أو على ادل ىب؟

 .وسي ر مزيد من الكبلـ عن الك واف ادلرجع رلموعة معتد هبا من أىل اخلرة
 باب؟)مّ ذك  الفق اء جبواز الس

 والواجب على الفقيو يف مقاـ االستنباط أمراف:
هاهنػا حسػب التثقيػق أكثػر مػن  ؛أواًل: استفراغ الوسع يف استنباط احلكم الشرعي ووجوه اجلمع بُت طوائف الرواتت

 طائفتُت.
لبيئػة؟ وىػػل اثنيػاً: مث الواجػب عليػػو تنقػيو ادلوضػػوع وانػو ىػل ىػػ ا ىػو ادلطلػػوب يف ىػ ا الزمػاف وىػػ ا ادلكػاف ويف ىػػ ه ا

ىػػو مطلػػوب مػػن ىػػ ا الشػػخص وابلنسػػبة إىل ىػػ ه اجلهػػة أو الفئػػة أو الدولػػة أو الشػػخص؟، أو عكسػػو ىػػو ادلطلػػوب؟ إا 
علػػى الفقيػػو دراسػػة كاهػػة مقتذػػيات ابب التػػزاحم يف ادلوضػػوع وكاهػػة نسػػَتات سػػباب ارخػػرين مػػن أشػػخاص وحكومػػات 

قوقياً، أمنياً، سياسياً، اقتصادتً واجتماعيػاً، وال ديكػن يف شىت الببلد ح عليهم السبلـ على الدين وأىلو وأتباع أىل البي 
الك للفقيو عادة إال ابستشارة رلموعة معتٌت هبا من أىل اخلرة ووضػاع الػببلد وأوضػاع ادلسػلمُت والنػاس يف كػل مكػاف، 

يكػػػوف والػػػك يعػػػٍت وجػػػوب استشػػػارة خػػػراء بعلػػػم االجتمػػػاع وبعلػػػم الػػػنفس االجتمػػػاعي وبعلػػػم السياسػػػة وشػػػبو الػػػك كػػػي 

                                                             

 .ٙٙ، صٔٔٔكرببلء، ج  –ابلتعاوف مع مؤسسة اجملتىب للتثقيق والنشر  ٖالسيد دمحم احلسيٍت الشَتازي، الفقو/ حوؿ السنة ادلطهرة، ط (ٔ)
 .ٚٙو: صادلصدر نفس (ٕ)
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 (ٔ)تنقيثو للموضوع وللثادسة الواقعة مرًء لل مة إف شاء هللا(
 مػنهم ال ادلنظػرين اجلالسػُت ُتونعػٍت ابخلػراء التطبيقيػ)ومن الواضو اف اخلراء بعلم نفس األمػم وخػراء علػم االجتمػاع 

والبصػػػَتة ابجملتمعػػػات  أىػػػل العقػػػل واحلكمػػػة وأىػػػل العلػػػمهقػػػل: وأىػػػل احلػػػل والعقػػػد أو  (يف بػػػرج عػػػاجي ععػػػزؿ عػػػن النػػػاس
وبسياسػػة الػػدوؿ وغَتىػػا، ىػػم القػػادروف بعػػد البثػػث ادلسػػتفي  وبعػػد القيػػاـ اجػػراء اسػػتبياانت واسػػتطبلعات وغَتىػػا مػػن 

هػإاا رأينػا  بينهمػاعلى اجملتمعات اإلسبلمية ومد  مناهعها وادلوازنة وموجاتو أضرار سباب رموز ارخرين  نطاؽتشخيص 
ىدايػػة عشػػرة آالؼ شػػخص هرضػػاً، عػػر سياسػػة الصػػدمة أو شػػبو الػػك، هػػاف الػػبلـز دراسػػة اف مػػنها السػػباب أد  إىل 

األضػرار أيذػػاً وىػػل اف مػػنها السػػباب سػػّبب: ابتعػػاد عشػػرة آالؼ أو مليػوف أو أقػػل أو أكثػػر عػػن التشػػيع؟ وىػػل انػػو ولػػد 
َس  بيِل   ادُْع ِإَل)هػػم أسػػلوب لػػو انتهجنػػا مع يهتػػديديكػػن اف  ز النفسػػي أمػػاـ الكثػػَتين شلػػن كػػافجػػداراً كيكػػاً مػػن احلػػاج

َُ ِهحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَِِة َوجاِدذْلُْ  ِهلََّ  ؟(ٕ)(ِهَي َأْحَسنُ   رَبِّ
وأيذػػاً ال بػػد مػػن دراسػػة ردود أهعػػاؿ حكومػػا،م علػػى رلمػػل وضػػع الشػػيعة يف ببلدىػػم وعلػػى عبلقػػتهم مػػع الشػػيعة يف 

 الدوؿ األخر  وغَت الك.
 اتيَي إ دار حك  دهدر دم كات  أو مفكرمن اخلطك االسرت 

ومن ىنا هاف الكثَت من أىل اخلرة والعلماء وجدوا انو من اخلط  االسػًتاتيجي إأػدار هتػاو  هبػدر دـ هػبلف أو هػبلف 
كػػاف مامػػوراً ومػػع انػػو كانػػ  لػػو رواتت وقصػػص سػػابقة ضػػد   واحػػداً ألنػػو كتػػب كتػػاابً ضػػد اإلسػػبلـ.. ويشػػهد لػػ لك اف 

ومػن الواضػػو  ،عبيعػػات كتبػو إىل ادلبليػػُت ت، إال اف الفتػو  هبػػدر دمػو قفػز (ٖ)زلػدودة جػػداً ف مبيعا،ػا كانػػ  اإلسػبلـ إال ا
 الفتو  هبدر دمو سبب : واف اف الباطل ديوت عوت اكره

   .أواًل: انتشار كتبو بشكل رىيب م ىل
 .اثنياً: اكتسابو تعاطفاً عادلياً غريباً 

 ال منطػػق ذلػػم ولػػ ا تػػراىم يقػػارعوف الكلمػػة غوغػػاء هوضػػويوفسػػبلـ وادلسػػلمُت ابهنػػم تشػػويو كعػػة اإل : كمػػا سػػّبب اثلثػػاً 
 .!هبدر الدماء احلرة

وى ا كلو مع انو كاف من األهذل عقػبًل ومنطقػاً كتابػة ردود علميػة منطقيػة أو روائيػة قويػة رداً علػى كتابػو بػدؿ انتهػاج 
 منها الصدمة والعنف!
مية ماماً وىو مليء ابألكاايب واجملعوالت على اف بع  ما هيو مقتػبس مػن كتػب هاقد للقيمة العلو والاريب اف كتاب

                                                             

 (.ٜٕٚالدرس ) (ٔ)
 .ٕ٘ٔسورة النثل: آية  (ٕ)
 ابأللوؼ أو بعشرات األلوؼ هقط. (ٖ)
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أػلى هللا عليػو البخػاري أعطػاه ال ريعػة )الباطلػة قطعػاً( للػتهجم علػى رسػوؿ اإلنسػانية اخلالػد أػثيو أىل العامػة ه مثػاؿ 
بلظ رتو بصػػورة ادلفكػر الكاتػػب األديػب أػاحب الفكػػر احلػر وأػػورتنا بصػورة الاػػ، لكػػن الفتػو  هبػػدر دمػو أػوّ والػو وسػلم

 الشداد القساة السفاكُت! 
العػامل اإلسػبلمي مػن أىػل احلػل أرجػاء كاف ادلفروض دلػن يريػد اف يصػدر الفتػو  اف جيمػع ادلئػات مػن اخلػراء مػن   ولقد

مػوا آاثر مثػل ىػ ه ليقيِّ  ،والعقد ومن أىل السياسػة ومػن علمػاء الػنفس واالجتمػاع ومػن العلمػاء مػن شػىت احلػوزات الدينيػة
بػػػزعم الطػػػرؼ ارخػػػر( علػػػى وضػػػع الشػػػيعة والعػػػامل وعلػػػى كعػػػة اإلسػػػبلـ  –  العػػػامل، سػػػلباً )أو إجيػػػاابً الفتػػػو  علػػػى مسػػػتو 

 وادلسلمُت، مث بعد االستشارة ادلكثفة وإجراء الدراسات العلمية كاف جيب اف يتخ  القرار.
 الفارأ ب  الدول ادلتطورة وبيِِا حنن!
ف مثبًل ودولنا، هاهنم يعتمدوف على أىل اخلرة والعلم والكفػاءة يف كػل وإف الك ذلو الفارؽ بُت الدوؿ ادلتطورة كاليااب

بدًء من ىندسػة البيػوت حػىت ىندسػة كما  اليت جتوب أضلاء اجملرّة، شيء بدًء من أناعة اإلبرة حىت أناعة سفن الفذاء
وعلػم  ُتم الػنفس التطبيقيػأساليب التعليم ومناىجو حىت تطبيق سلتلف مناىا علم االجتمػاع وعلػدراسة وبدًء من  ،ادلدف

 األعصاب وسائر العلـو على شىت الظواىر االجتماعية.
 ةالشخصػػي اتاالعتمػػاد علػػى القػػرار واف األسػػاس أأػػبو ىػػو امػػا ادل سػػاة الكػػر  يف دولنػػا ههػػي اف كػػل شػػيء ارجتػػام، 

،م يف شػػىت احلقػػوؿ يف هبلحػػظ رؤسػػاء بػػبلدان والػػوزراء والحػػظ ادلسػػؤولُت والحػػظ قػػرارا ،وعلػػى الػػوالءات دوف الكفػػاءات
الزراعػة والصػناعة والتجػارة والتعلػيم العػام وغَتىػا وقارهنػا بػدوؿ العػامل ادلتثذػر لتعػرؼ سػّر ختلفنػا وهشػلنا وسػر تقػدمهم.. 

الظػػواىر االجتماعيػػة الكػػر  ونتخػػ  القػػرار سلتلػػف قذػػات الشػػؤوف العامػػة و وادل سػػاة اننػػا هبػػ ه العقليػػة العجيبػػة نتعامػػل مػػع 
غػَت الػك.. أو شن حرب أو إجراء معاىدة  وأخر  يفىدر دمائهم  وةرة يفاب ارخرين )حكومات ورموزاً( يف سبةرة 
 .تعجب من بدائيتنا وختلفنا األمم؟متخلفُت ال كو هللا هسنبقى ك لك حالنا   بقي وإاا 

 ((َكْياَل َيْطَمُعوا يف اْلَفَسادِ ))معّممة ب  ((َأْكِثُروا ِمْن َسبِِّ  ْ ))رواية 
ِإَذا رََأيْ  ُتْ  َأْه َل الرَّيْ ِ  َواْلِب دَِع ِم ْن بَ ْع ِدي    مى ا عمي ه وال ه وس م قَ اَل َرُس وُل اّللَِّ ))ا الرواية الشػهَتة وىػي: وام

ُ ْ  َوَأْكِث  ُروا ِم  ْن َس  بِِّ ْ  َواْلَق  ْوَل ِف  يِ ْ  َواْلَوِقيَع  َة َوَهِهتُ  وُهْ  َك  ْياَل َيطْ  ْس  اَلِم َمُع  وا يف اْلَفَس  اِد يف فَ  َكْقِ ُروا اْلب َ  َراَءَة ِم  ِ ْ  اإْلِ
َُ احلََْسَِاِت َويَ ْرَفْ  َلُكْ  بِ  ُ َلُكْ  ِبَذِل  (ٔ)((ِه الدَّرََجاِت يف اآْلِخَرةِ َوَذَْذَرُهُ  الَّاُس َواَل يَ ت ََعمَُّموا ِمْن ِبَدِعِ ْ  َيْكُتِ  اّللَّ

عنػد دراسػة مفػردات واننػا ، همن الواجب البثث عن هقو احلديث هيها حسب ادلنها األأوم والفقهي الػدقيق وادلتطػور
يف ىػ ه الروايػة  الرواية صلد العديد من النقػاط اذلامػة الػيت نلقػي الذػوء علػى الذػوابط األساسػية الػيت وضػعها الشػارع األقػدس

 لتجويز سباب ارخرين، ونقتصر ىهنا على واحدة منها موكلُت سائرىا للبثث القادـ ااف هللا تعاىل. وغَتىا
                                                             

 .ٖ٘ٚص ٕطهراف، ج –سقة اإلسبلـ الكليٍت، الكايف، دار الكتب اإلسبلمية  (ٔ)
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 اَتَ العك  مقدمي، وذرم لو الس ّ 
َعمَُّم وا ِم ْن بِ َدِعِ  ْ ))هقد ورد يف الرواية  ْساَلِم َوَذْ َذَرُهُ  الَّ اُس َواَل يَ ت َ وىػ ا ادلقطػع  ((َكْياَل َيْطَمُعوا يف اْلَفَساِد يف اإْلِ
َك  ْياَل )) :فالاايػػة أمػػرا ((َوَأْكِث  ُروا ِم  ْن َس  بِِّ  ْ ))مػػن تشػػريع احلكػػم السػػابق الػػ ي تذػػمن  والاػػرض نػػص يف العلػػة الاائيػػة

ْس اَلمِ  َعمَُّم وا ِم ْن بِ َدِعِ  ْ ))و ((َيْطَمُعوا يف اْلَفَساِد يف اإْلِ واألوؿ يػراد بػو الػدهاع والثػا: يػراد بػو  ((َوَذْ َذَرُهُ  الَّ اُس َواَل يَ ت َ
 .وىو نوع من الدهاع أيذاً  التثصُت

َراَءَة...))بعبارة أخر : اف األمر بػ أي انػو يػراد بػو  اً واية طريقػي مقػدمي ولػيس موضػوعيحسب ى ه الر  ((َفَكْقِ ُروا اْلب َ
وىػ ا خػاص   جر  تشريع ى ا احلكػم،دهع طمعهم يف الفساد يف اإلسبلـ هؤلجل )كيبل يطمعوا يف الفساد يف اإلسبلـ( 

  يهتػدوا! ههػ ا أواًل، واثنيػاً: افهػيهم كػي الصػدمة حالػة مػن هم إلجيػاد هبػ ه الصػورة هػبل تشػمل الروايػة سػبّ كما ىو واضػو 
 إاا سبب  العكس حرم ! ولكنهاكثرة السب إاا سبب  احليلولة دوف طمعهم يف الفساد يف اإلسبلـ وجب  

هػػاف العػػامل إاا كعنػػا نسػػب أو هنػػدر الػػدماء ا،منػػا عقػػبلؤه هػػوراً ابننػػا عػػدديوا ادلنطػػق  الثػػا: قبيػػل والظػػاىر اف زماننػػا مػػن
كر وادلنطق ال ابلسباب والعنف! بل ومػىت رأ  أىػل العػامل ىجومنػا اهنم لو كانوا اوي منطق لتصدوا لآلخرين ابلفوقالوا: 

 .!بشكل م ىلو هوراً  بُت غالب األمم على الطرؼ ارخر ابلسباب والشتائم اعتروه ادلظلـو هازداد رأيده
، هلمػػااا ال حيػػتكم ىػػؤالء إىل علمػػاء !!نقػػوؿ: ال أقػػل مػػن اف الػػك زلتمػػلمث اف الطػػرؼ ارخػػر إاا رهػػ  الػػك كلػػو ه

الجتماع والنفس والسياسة وأىػل احلػل والعقػد مػن سلتلػف الػببلد لكػي ننذػم إلػيهم يف مػنهجهم العنيػف إاا وجػدان أىػل ا
 العقل واحلكمة يروف اف هوائده يف ابب التزاحم أكثر!

َعمَُّم  وا ِم  ْن بِ  َدِعِ  ْ )): عليػػو السػػبلـوامػػا التثصػػُت ههػػو أػػريو قولػػو  ن ِصػػُت هػػإاا مل ديكػػ ((َوَذْ  َذَرُهُ  الَّ  اُس َواَل يَ ت َ
أنفػػع وأجػػػد  طريػػػق  كػػػاف ىنػػاؾالنػػاس مػػن أعػػػداء العقيػػدة أو الشػػػريعة إال ابلسػػباب ههػػ ا مػػػا تنطػػق بػػػو الروايػػة ال مػػا إاا  

لػػػو اف مجاعػػة أرادوا نسػػػيس مباػػى وزلػػػل للفثشػػاء يف منطقتنػػػا أو ارادوا نسػػيس مركػػػز لتػػػدريب مػػا أحسػػن.. ويوضػػػثو: 
رد سػػباهبم هػػاف العقػػبلء يػػروف السػػباب حينئػػٍ  مػػرراً ههػػ ا ىػػو التثصػػُت هػػإاا أمكػػن دهعهػػم عػػن الػػك عجػػ مػػثبلً  اإلرىػػابيُت

 كما سبق.  وىو نوع من الدهاع
: ((فَ   َكْقِ ُروا اْلب َ   َراَءَة...))الروايػػػة تػػػتكلم عػػػن أىػػػل الريػػػب والبػػػدع، سػػػواء يف العقيػػػدة أـ الشػػػريعة وانػػػو واحلاأػػػل: اف 

ْس  اَلِم وَ )) َعمَُّم  وا ِم  ْن بِ  َدِعِ  ْ َك  ْياَل َيْطَمُع  وا يف اْلَفَس  اِد يف اإْلِ مػػة ههػػ ه ىػػي العلػػة والعلػػة معمِّ  ((َذْ  َذَرُهُ  الَّ  اُس َواَل يَ ت َ
 صة.. وللبثث ألة ااف هللا تعاىلوسلصِّ 

 وآخر دعواه ان احلمد ّلل رب العادل  و مى اّلل عمى دمحم واله الطيب  الطاهرين


