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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اضتمد هلل رب العاظتني، ابرئ اطتالئق أرتعني، ابعث األنبياء واظترسلني، مث الطالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب 
ية القاسم اظتططفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار اظتنتجبني، سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد

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

(٘) 
 تشخيص أهل الريب والبدع ادلرجعية يف

 ومرجعية الشورى يف الشؤون العامة
َ َعذْدواً ِبرَذرْيِ ِعْ ذ ٍ َوال َتُسبُّوا الَّذذيَن يَذدْ )قال هللا العظيم يف كتابو الكرًن:   وىهناا بباحاث: (ٔ)( ُعوَن ِمذْن ُدوِن اّللَِّ  َذَيُسذبُّوا اّللَّ

 سبق القول يف:
 )طوائف اآلايت والرواايت يف قضية السباب ادلبحث األول: (ٔ)

 طبقات وبراتب:على ان اظتستظهر ان األدلة الواردة حول )السّب والشتم( ىي على طوائف بل 
يااادل علاااى حرباااة ساااّب اأخااارين، كتضااال أوب عاااام، ويتوااامن ىاااةا بعااا  اأ ت والاااروا ت الشاااريفة  : بااااالطائفذذذة األوى

 والقواعد أو األضول العملية العابة.
 با يدل على جواز سّب رتاعات خاضة بن الناس نظري أىل البدع أو اظتخالفني. الطائفة الثانية:
َوال )اضااة يف بعاا  الطااور، باابع  القيااود، واأيااة الكرنتااة بااا ياادل علااى حربااة سااّب تلاا  اصتماعااات اطت الطائفذذة الثالثذذة:

َ َعذذْدواً ِبرَذذرْيِ ِعْ ذذ ٍ  تقااض ضاامن ىااةه الطائفااة، وإفتااا قاادبناىا ابلب ااث ضتكمااة   ( َتُسذذبُّوا الَّذذذيَن يَذذْدُعوَن ِمذذْن ُدوِن اّللَِّ  َذَيُسذذبُّوا اّللَّ
طائفااة النانياااة أو ىااي حاكمااة عليهاااا، أو ىااي ابألسااااس سااوأي  ذ ذكرىااا هللاذن هللا تعااااىل، وىااةه الطائفاااة ابااا ىااي ؼتططاااة لل

 خارجة عن ابب التعارض وداخلة يف ابب التزاحم الةي يقض ضمن الطائفة الرابعة.
 .(ٕ)با يدرج األبر يف ابب التزاحم( الطائفة الرابعة:

 وحت يل احلديث و قهه ((َأْكِثُروا ِمْن َسبِِّه ْ ))االعرتاض برواية  ادلبحث الثاين: (ٕ)
 قد يعرتض على با ذكرانه بروا ت الطائفة النانية:ى يف الب وث اظتاضية انو وقد بو

 ى هللا صذقَذاَل: قَذاَل َرُسذوُل اّللَِّ  ع يذه السذ مَعْن َداُوَد ْبِن ِسْرَحاَن َعْن َأِب َعْبذِد اّللَِّ ))وبنها: با ورد يف الكايف الشريف 
ُهْ  َوَأْكثِذُروا ِمذْن َسذبِِّهْ  َواْلَقذْوَل ِ ذيِهْ  َواْلَوِقيَعذَة : ِإَذا رََأيْذُتْ  َأْهَل الرَّْيِب َواْلِبدَِع ِمْن بَذْعذِدي  َذَظ ْ ع يه واله وس   ِهُروا اْلبَذذَراَءَة ِمذْذْ

ْسذَ ِم َوَْْذَذَرُهُ  الَّذاُس َواَل يَذتَذَع َُّمذوا ِمذْن بِذَدِعِه ْ  ُ َلُكذْ  بِذَذِلَا احلَْ َوََبِهُتوُهْ  َكْيَ  َيْطَمُعوا يف اْلَفَسذاِد يف اْإِ َسذَْاِت ، َيْكتُذِب اّللَّ
                                                             

 .ٛٓٔسورة األنعام: آية  (ٔ)
 ( بتطرأي.ٜٕٙالدرس ) (ٕ)
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 (ٔ)((َويَذْرَ ْع َلُكْ  ِبِه الدَّرََجاِت يف اآْلِخَرةِ 
 (ٕ)(((َوَأْكِثُروا ِمْن َسبِِّه ْ ))فيقال: ابن ىةا أبر لفظي وليس فعالً كي يشك  يف جهتو وفيو التطريح با

 ضوابط وقيود يف جواز السباب
 ،لتارم لاو أناتل العكاسال بوضاوعياً ولاةا دبياً كون السب بقاابختطاضها بطورة  وقد سبق اصتواب عن االستدالل ابلرواية 

 ونضيف:
وانذه يبقذى )السذباب(  جذواز ان هْالا ضوابط وقيوداً كثذرية ع ذى :ان التدبر يف فقو الرواية وسائر الروا ت الشريفة يفيد

ديذذد ويف حت وادلرجذذع يف صذذور جذذواز السذذباب ويف ت ذذا الضذذوابط والقيذذود ،مذذن دون حتقذذك ت ذذا القيذذود ع ذذى أصذذل احلرمذذة
كمذذا   (ٖ)هذ  مراجذع التق يذذد وأهذل اخلذعة مذذن ع مذاء الذْف  واالجتمذذاع وأهذل الشذورى وادلوقذف مْهذذا مصذاديقها وصذرراي ا

 .سيظيت
 وىةه الرواية ابلةات تستبطن قيوداً عديدة تظهر لدى التدبر يف فقو اضتديث الشريف.

 د بقطع طمعه  يف الفساد يف اإس ماجلواز مقيَّ 
، وعلياو: بقياد ابلعلاة الئائياة وىاي قطاض طمعهام يف الفسااد يف ا ساالمذلا  سبق بن ان جواز أو وجاوب با   من القيود:

عنّااا  العااامأنااتل ابتعاااد اىاال  بزيااد قاادرلم علااى ا فساااد يف ا سااالم أو أنااتل سااّبهم بزيااد طمعهاام يف الفساااد يف ا سااالم أوفاااذا 
 نف اللساين، حرم )واظترجض كما سبق الفقهاء وأىل اطتربة(.وربينا ابلتعطب وفقدان اظتنطق واللجوء بدلو إىل الع

 د بتمييز دائرة االجتهاد عن دائرة البدعة وأهل البدعومقيَّ 
 ،اثنياااً  ((َأْهذذَل الرَّيْذذِب َواْلبِذذدَعِ ))( أوالً وعلااى كااوهنم باان اً ( و)ريباا)بدعااةً  كوهناااان اضتكاام يف الروايااة بعلااق علااى   ومذذن القيذذود:

 . ذل  س بن شتن عابة الناس بل ال نتكن إال للفقيو اصتابض للشرائط تشخيصكال األبرين ليوتشخيص  
 :أربضوتوضيح ذل : ان ىنال  دوائر 

دائرة  الدائرة الرابعة:دائرة أىل الريب والبدعة،  الدائرة الثالثة:: دائرة اظتبتدع، الدائرة الثانيةدائرة اجملتهد،  الدائرة األوى:
 .(ٗ)اطتطت

ولنوارب لاةل   ،بان شاتن العلمااء الفقهااء وودتييز بطاديقها عن الدائرة النانياة واألوىل عتا ،الدائرة النالنة والرواية بوضوعها
 :األبنلةبع  

 من أهل الريب والبدعة؟ ص ى هللا ع يه واله وس  هل القائل بسهو الْيب 

                                                             

 .ٕ٘ٚص ٕطهران، ج –ثقة ا سالم الكليين، الكايف، دار الكتب ا سالبية  (ٔ)
 (.ٜٜٕالدرس ) (ٕ)
 واللف والنشر برّتب، فتدبر فاهنا نقطة دقيقة يف اظتب ث ودفض دخل بقدر. (ٖ)
 األعم بن كونو خطت اجملتهد أو العابي. (ٗ)
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باانالً القائاال بااو  رضااوان هللا تعاااىل عليااو الطاادو الشااي  بدعااةو وىاال  ضاالى هللا عليااو والااو وساالمىاال القااول بسااهو الناا   -أ
فاان بان اظتقطاوع باو اناو لايس بان أىال الرياب والبادع باض ان رأياو  ؛ولعناو قطعاً ال جيوز سذبه :اجلوابسبو أو لعنوو ببتدع كتوز 

وهو الذي قامت ع ى أكتا ه دعائ  الذدين  !كيف  ،خطت قطعاً، اننا نقطض ابن قولو ىةا ال كتعلو يف عداد أىل الريب والبدع
 ؟وات هللا ع يه  امجعنيص  وانتشرت بعكة كتبه أحاديث أئمة ادلس مني

 كتب لعنو! اً ببتدع ابلعدمالقائل ريى فذل  لكن العابي قد يتوىم 
 هل القول َبالنسداد الكبري بدعة؟

بدعااةو وىاال ضاااحبو باان أىاال رضااوان هللا تعاااىل عليااو ىاال القااول ابالنسااداد الكبااري كمااا ذىااب إليااو ضاااحب القااوانني  -ب
قاد تتملكاو اضتماساة علاى الادين فيازعم اناو ببتادع ضاال ألناو يعتقاد ابنئاال  ابب الريب والبدعو كال وألاف كاال، لكان اصتاىال 

وبان مث فهاو ينكار كاون أحادياث الكاايف وبان ال لتواره الفقياو و ريقتاا،  علايهم الساالمالعلم والعلمي إىل أحاديث أىال البيا  
ة ذااتً أباداً إال علاى انساداد الاةي لايس  جاحجة بن ابب الظن اطتاص اظتعترب ابلادليل اطتااص بال اهناا بان دائارة الظان اظتطلاق 

 !ابب العلم والعلمي
 هل التصْيف الرَبعي لألحاديث بدعة وصاحبها أهل البدع؟

ىال القاول بتقساايم اضتاديث إىل أربعااة أقساام: الطاا يح، اضتسان، اظتوثااق، والواعيف، بدعااة وضااحبها باان أىال الريااب  -ج
ابن  :-علاااى ا كاااي عااان بعواااهم – رياااة تاااوىم ذلااا  فقاااالوالبااادعو كاااال وألاااف كاااال، باااض ان العاااابي بااال وبعااا  علمااااء االخبا

وذلا   بارة ياوم الساقيفة وبارة ياوم وللاد العالباة اضتلّايو )الاةي ابتكار ىاةا التطانيف الرابعاي ل حادياث(و :ا سالم ىدم برتني
 علماء الشيعة وافقوه على ىةا الرأي. األكنرية الساحقة بنبض ان 

 ىااو ص اظتبتادع وأىاال الرياب والباادع فماا ابلاا  ابلعاابي اصتاىاالو ولاةا قلنااا ان اظترجاضوإذا كاان العاام أحياااانً متطاش يف تشااخي
 بض أىل اطتربة واالختطاص. ، يف حتديد اظتوقف،اجملتهد اصتابض للشرائط بعد التداول

 ،اىل عليااورضااوان هللا تعاا والئريااب ان أعظاام شخطااية يعتااز رااا االخباااريون يف القاارون األربعااة األخاارية، وىااو العالبااة اجمللسااي
على ىةا التطنيف الرابعي يف ترجيح األحادياث اظتتعارضاة بعواها علاى بعا  فاريجح الطا يح علاى اضتسان ىو اأخر يعتمد 

 .ىو أيواً ببتدعاً بن أىل الريب والبدع!! ألنو ض يح واأخر حسن ويرجح اضتسن على الوعيف، فكان ال بد ان يكون
وم الوضااال بدعاة وان ضاالة الارتاويح بدعااة وان الطاالة ستاس ركعاات بدعااة، ان القاول بطا :والاةي يوضاح باا ذكاارانه أكنار

ْهِر َحذَرامٌ ))وكةا أبناعتا  واباا القاول  (ٔ)((َوَصذْوُم اْلِوَصذاِل َحذَراٌم َوَصذْوُم الصَّذْمِت َحذَراٌم َوَصذْوُم نَذْذِر اْلَمْعِصذَيِة َحذَراٌم َوَصذْوُم الذدَّ
غترد بطاديق وأحكام فرعية وابا االنسداد الكبري فريى انسداد ابب الدليل  بوراألتل   ان بض ،ابالنسداد الكبري فليس ببدعة

ان ذلا  ؽتاا ال  ،وال ىو بن أىل البدع الظين اظتعترب ابلدليل اطتاص على كل األحكام الشرعية بطلقاً، وبض ذل  فليس ببتدعاً 
و اجملتهاد الفقياو ال  اري! ولاو فهماو العاابي فافتاا ىاو اجتهااد فهاعان وإفتاا الاةي يفهماو  –سالباً أو إكتااابً  –يكاد يفهمو العابي 

                                                             

 .٘ٛص ٗطهران، ج –ثقة ا سالم الكليين، الكايف، دار الكتب ا سالبية  (ٔ)
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 عن تقليد ولو كان عن اجتهاد دون توفره على اظتلكة ظتا كان حجة أبداً!
 ادلرجعية ل فقهاء والع ماء ال ل شباب ادلتحم !

 ى الادين ولكانم علاو اريل الشاديد ون ضاد أبار أو شخطاية ضتماساهموكنرياً باا يناور  ونبت مس مبطبعه كنرياً بن العوامإن  
َوَأمَّذذذا احْلَذذذَواِدُث ))فقهاااء الاااةين ألقاااى األئمااة األطهاااار إلااايهم بقاليااد األباااور يرجعاااوا إىل الإفتااا الواجاااب ان  !!ذلااا  مال كتااوز عتااا

 .(ٔ)((اْلَواِقَعُة  َاْرِجُعوا ِ يَها ِإَى رَُواِة َحِديِثَْا  َِإنذَُّهْ  ُحجَِِّت َعَ ْيُكْ  َوَأََن ُحجَُّة اّللَّ 
ببتادع إذا رآه يفاجب ااواز الازواج بان ارتواع  بعاو أرباض ابناو اظتت مس لتاق لاو ان يرباي الفقياو  أو الشابّ  ان العابي أرأي 

أرأيااتم ان ىااةا كتيااز الاازواج باان األخاا  الرضاااعية!! بااض ان اظتسااتلة اجتهاديااة خالفيااة حسااب  :ابنااو عقريتااوعشاارة رضااعة رافعاااً 
 ربة أو اطتمس عشرة رضعة! وكةل  حال سباب بن يراه العاابي ببتادعاً أو اختالأي الروا ت بن كون العشر رضعات ىي ا

 بن أىل الريب والبدع بض انو قد ال يكون كةل  أبداً يف بقاييس الشريعة.. وبزيد األبنلة يوضح ذل  أكنر:
 هل القول بوالية الفقيه أو عدمها بدعة؟

ن أىال الرياب والبادع جملارد اناو قاال رااو أو العكاس: ىال اظتنكار ىل القول بوالية الفقيو اظتطلقة بدعةو وىال ضااحبها با -د
بان ىاةا الطارأي أو ذاو ىاو بان  هلوالية الفقيو اظتطلقة ببتدعو اصتواب علاى كاال السانيالني: كاال وألاف كاال، لكان اصتاىال وحاد

 !يتطور ذل 
جتهادياة، وقاد ذىاب اظتشاهور إىل عاادم ان القاول بوالياة الفقياو اظتطلقاة أو عادبها )أو ابلادرجات بينهاا( باا ىاي إال بساتلة ا

والياة الفقياو اظتطلقااة بينماا ذىاب بناال ضااحب اصتاواىر وباان قبلاو اظتاوىل النراقااي إىل ثبولاا، وكلهام علماااء أبارار أخياار ولاايس أي 
 اظتت مس، بن ىاةا الطارأي أو ذاو،أو الشي  إال ان الشباب  ويكون بن أىل الريب والبدعابن بنهم مببتدع وال ضال فكيف 

 قد )يكّفر( الطرأي اأخر وليس غترد ان يربيو ابنو ضال ببتدع!!
حاال الكناري الكناري جاداً بان اظتساائل وكاةل  بوجوب ضالة اصتمعة يف زبن الئيبة، أو  ربتهاا...  القائلوكةل  حال  -ىا

 األخرى.
الفقهااء ال  العلمااء ىام ت، اظترجاض فياو دائارة االجتهااد ودائارة اطتطا ودتييزىا عنتشخيص دائرة البدعة وبوجزه: ان   هذا أواًل:

عاً ابنااو ىاةا أو ذاو بتااةرّ  ىاةا أو ذاو أو يساابّ فاااحس ابلوفيفاة الشاارعية)!( فانادفض ليكّفاار كال باان رأى ىاةه الروايااة الشاريفة 
 قال الباطل يف بستلة اترمتية، أو فقهية، أو يف بل قات اظتسائل العقائدية!ارتكب بدعًة و 

 أهل الريب والبدعةالفرق بني ادلبتدع وبني 
وبني أىل الريب والبدع، وبوضوع الرواية ىو أىل الريب والبادع ولايس كال بان ارأى رأ ً  واظتريبالفر  بني اظتبتدع  واثنياً:

فاان  ؛ان أىل الفسق والفجاور أبار وبان  اّو أو رقاص أو كاةب أو ا تااب أبار آخار ويوضحه:ىو بدعة أو قال بقول بريب! 
ااال يطلااق إال علااى باان ف  أىاال الفسااق والفجااور  ااعاان أباار ربااو وف   ق  س  ر بااراراً عدياادة  يااث يطااد  عليااو انااو باان أىاال الفسااق ج 

                                                             

 .ٜٙٗص ٕىا، جٖٓٗٔبشهد اظتقدسة،  –جاج، نشر اظترتوى أبو بنطور أزتد بن علي الطربسي، االحت (ٔ)
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 .والفجور
بنال آخر: أىل اظتسجد ال ينطبق على بان ضالى يف اظتساجد بارة واحادة أو بارتني كماا ال يطلاق أىال الاةكر والادعاء علاى 

 يوباً أو يوبني. ابن دع
أخص بن )اظتبتدع( وكان بن اظتمكان ان تعارب الرواياة الشاريفة باا)إذا رأياتم اظتبتادع  ((ِب َواْلِبدَعِ َأْهَل الرَّيْ ))ان  بعبارة أخرى:

دقيقاة إىل أبعاد اضتادود وىاي ا اور يف  علايهم الساالمواألئماة  ضالى هللا علياو والاو وسالمفتكنروا بن سابو( ولكان تعاابري الرساول 
 .بوضوع ىةه الروايةاألحكام ال توقتات اظتتوقتني! وعليو فاذا ضد  على شخص انو أىل الريب والبدع كان ىو 

كاال ببتاادع وإن م يطلااق عليااو انااو أىاال   وال يعاامّ  ((َأْهذذَل الرَّيْذذِب َواْلبِذذدَعِ ))ان بوضااوع اضتكاام يف الروايااة خاااص بااا واحلاصذذل:
 ( وان اظترجاض يف تشاخيص ذلا  ىام براجاض التقلياد العظااملاو أرياد التعمايم لاةل  الريب والبدع )فال بد بن التمااس دليال آخار

 .ب ث النايناظتفهةا كلو 
 العم ي يف اختاذ ادلوقف ادلرجعية ل مراجع العظام ول خعاء واحلكماء (ٖ)

، ىااو باان شاانيون الفقيااو والبِااد عساابق ان تشااخيص البدعااة والريبااة وتشااخيص كااون ىااةا باان أىاال الريااب : الثالذذثادلبحذذث 
 أو ضال! فهةا أواًل. وى انو ببتدعىةا أو لعن ذاو بدع ال كتوز لعابة الناس سبّ وانو اصتابض للشرائط خاضة، 

واباا اظتوقااف باان أىاال الرياب والباادع، بعااد فاارض ثبااوت اظتوضاوع وتشااخيص الفقيااو لااو، فانااو ال باد فيااو باان الرجااوع إىل أىاال 
اطتااربة بعلاام نفااس األباام وبعلاام االجتماااع و ااري ذلاا  إذ اطتاارباء ىاام اظترجااض يف تقاادير بنااافض وأضاارار الباادائل اظتتعااددة والااجب بنهااا 

وبنهااا انتهاااج بانهل التنقيااف والتوعيااة باض الت لااي ابألخااال  الفاضالة والساالم اظتطلااق واالحتااواء  ،السابابوبنهااا  العناف ننواعااو
 .العلمي والعاطفي أو فقل بنهل )اظتوعظة اضتسنة( و)اصتدال ابلجب ىي أحسن( فهةا اثنياً 

 والقرار العم ي ألكثرية ادلؤمْني
هذو )وذورى الفقهذاء( و)وذورى القيذادات  العم ي وتعييْهادلوقف  اختياريف  واما اثلثاً:  ان ادلرجع بعد ذيْا األمرين،
ذَْذُه ْ   َوَأْمذُرُهْ  ُوذورى)وذل  لقولاو تعااىل:  عامة(، ع يه  الس ماإس مية( بل )ووورى إتباع أهل البيت  وقاد فّطالنا  (ٔ)(بَذيذْ

  ،الكالم عن ذل  هللاسهاب يف كتاب )شورى الفقهاء والقيادات ا سالبية( فراجض
ان اضتكاام الشاارعي ينيخااة باان الشاارع ولكاان اظتوضااوع اظتسااتنبط والشانيون العابااة يرجااض فيهااا إىل العلماااء  ه يف سذذطور:وإمجالذ

بعاد انعقااد واهنام نتارساونو عمليااً بون ابختااذ اظتوقاف بعاد بشاورة اطتارباء و الشورى ابالشرتاو أي ان العلماء يقوأىل اطتربة وأىل 
بظالعتا على كافة األبةو وأال تارى ان وجوراا  تنعكسان اضترب بن الشنيون العابة الجب رأي أكنرية األبة على ذل .. أال ترى 

وباض ذلاا  فاان كيفيااة اضتاارب  (ٕ)(َسذذبيِل اّللَِّ َواْلُمْسَتْضذذَعفنيَ   َومذذا َلُكذذْ  ال تُقذاتُِ وَن يف)ينيخاة باان الشاارع وباان بنال قولااو تعااىل: 
ذذَْذُه ْ   َوَأْمذذذُرُهْ  ُوذذورى)لشااورى لطااريح قولااو تعاااىل: وزباهنااا وبكاهنااا وسااائر خطوضاايالا كتااب ان تكاااون اب ذلاا  ؽتاااا  ولئااري (بَذيذْ

 فّطلناه يف الكتاب..
                                                             

 .ٖٛسورة الشورى: آية  (ٔ)
 .٘ٚسورة النساء: آية  (ٕ)
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كااداعم باانالً أو وإذا كااان حااال اضتاارب ذلاا .. فمااا ابلاا   ااال الساابو أي انااو إذا جاااز أو وجااب سااّب بعاا  األعااداء  
يساابو وكيااف يساابو وإىل أي حااد يساابو ساابو وباا  أىاال الريااب والباادع بشااروطها الكناارية، فااان )تشااخيص( باان ي  بطلقاااً 

 فيو فيعود ألكنرية أىل الشورى.. العملي وابا القرار واضتكماء واطترباء العظام وعلى أي بستوىو يعود للمراجض 
األبااار يف دائااارة التفاااوض باااض الطااارأي اأخااار وقااد يوكلاااون األبااار إىل صتناااة بااان  يااادرج اظتراجاااض واطتاارباء واضتكمااااءفمااناًل: قاااد 
، علااى ضااوء رأي رباء والسياساايني ا نكااني واظتفكاارين لطاايا ة األساالوب األبناال للتعاااطي بااض أىاال الريااب والباادعاضتكماااء واطتاا
، فيماا كاان يانعكس ابلسالب وا كتااب علاى األباة واجملتماض )ال يف اجملااالت الفرديااة العملاي القارار، مث ال يكاون اظتراجاض واطتارباء

 ألبة.كنرية اإال بعد شورى أواظتئلقة كما سبق(، 
يف كتاااب )حاادود  ،بشااروطة برضااا الناااس واهناااتعليقيااة ال تنجيزيااة  –علااى فرضااها  –وقااد جاارى تفطاايل ان واليااة الفقهاااء 

 فلرياجض.والية الفقيو يف فكر ا بام الشريازي( 
 برأي األكثرية يف معركة أحد ص ى هللا ع يه واله وس  عمل الرسول 

ظمتاو وشتاو بقاباو وكاون عقلاو علاى ع ضالى هللا علياو والاو وسالمويكفي يف ىةه العجالة ان نقول انو إذا كان النا  األعظام 
وكيفيتهاا إىل أكنرياة  كمعركة أحديف أبر بطريي جداً  العملي ض القرار رجِ ( يل  أكمل العقول )ح  بض قطض النظر عن بقام نبوتو

رأيااو اظتبااارو كااان علااى خااالأي رأيهاام، فمااا ابلاا  ابلفقهاااءو وبااا ابلاا  مبوضااوع أقاال خطااورة باان اضتاارب بناال  اناظتساالمني، ر اام 
 و.. وذل  ألن أدىن خطت يف اضتروب قد ينتهي إىل تعري  اظتسلمني للخطر بل وقتل الكنري بنهم.. السباب
نفسااو  ضاالى هللا علياو والااو وسالميف بعركااة ألحاد كاااد ان يانيدي  ياااة النا  النااتل عاان رأي األكنرياة بناال ذلا  اطتطاات ان بال 
ر ام اناو   ضالى هللا علياو والاو وسالملنا  ا سالم بن أساسو )لو انتطر اظتشركون يف اظتعركة( ولكان االكفار ان يقووا على وكاد 

 اسااتدراجكااان ياارى كااان ياارى ان الطاا يح ىااو بقاتلااة اظتشااركني )وكااانوا ألفااني وكااان اظتساالمون ساابعمائة( يف داخاال اظتدينااة، أي  
لريبوا راا اظتشاركني بان أعااب  ةطريقة حرب الشوارع، بض تسليح األطفال والنساء ابضتجار بإىل داخل اظتدينة وبواجهتهم  الكفار

خااروج إىل خاااارج اظتديناااة والشااايوخ اظتت مساااني للكاااان ياارى خطااات رأي الشااباب   ضااالى هللا علياااو والااو وسااالمنااو السااطوح، ور ااام ا
أبوى رأي األكنرية، ر م باا ؾتام عان ذلا  بان اطتساائر  ضلى هللا عليو والو وسلموبواجهة قريم يف بكان بكشوأي، إال انو 

الرسااول ض عتااا باال وباان إضاااابت بباشاارة تعاارّ كنااريين جااداً ابلعشاارات وباان جرحااى   ىن قتلااالكباارية جااداً يف ضاافوأي اظتساالمني ِباا
 ذل . و ريرابعيتو  تإذ شّل وجهو اظتبارو وكسر  ضلى هللا عليو والو وسلماألعظم 

هللا علياو ضالى بن ضف األكنرية، خالفااً ل كنار حكماة ؽتان كاان رأيهام باض رأي النا   كانواوالئريب ان بع  كبار السن  
س ضتمااأ، والسبب األساس يف بوقفهم م يكن تقدير بعادالت اطتسارة والربح ودرجالما يف اظتعركة نفسها، بال كاان والو وسلم

 يدخل عليهم اظتشركون يف عقر دارىم فيقاتلوهنم فيها! يتهموا ابصتنب وان الزائد واأل نا ف ة بن ان
 وقد نقلنا يف كتاب )شورى الفقهاء والقيادات ا سالبية( اضتادثة وكان ؽتا جاء فيو:

 الرواية السادسة: عملو برأي األكنرية يف اطتروج بن اظتدينة)
كنرياة ر ام ؼتالفتهاا لرأياو يف القواية التالياة: )وكاان أضا اب رساول هللا وعملاو بارأي األ ضلى هللا عليو والاو وسالماستشارتو 
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بعد أن استشاار أضا ابو،  ضلى هللا عليو والو وسلميوبئة  سبعمائة واظتشركني ألفني، وخرج رسول هللا  ضلى هللا عليو والو وسلم
أن يقاتاال الرجااال علااى أفااواه السااك  ويربااي الوااعفاء باان فااو  البيااوت، فااتبوا إالّ اطتااروج  ضاالى هللا عليااو والااو وساالموكااان رأيااو 

  (ٔ)قالوا: نرجض، فقال: با كان لن  إذا قطد قوباً أن يرجض عنهم(.( إليهم، فلما ضار على الطريق
م أو انو اضطر للخروج بل كاان بان اظتسالّ  ضلى هللا عليو والو وسلمإال اطتروج إليهم( اهنم أجربوا الن  أبوا أقول ليس بعو )

حسب تتبض ؼتتلف ضف ات التاري  وألناو   لو م يتنازل عتم بل أضر على رأيو اهنم كانوا سيطيعونو ضلى هللا عليو والو وسلمانو 
: أشاريوا علاّي، ورأى أن ال علياو الساالم: )وقاال الواقادي: )فقاال الحا  الرواياة التالياةو . ان القائد العسكري العاام باال بناازعك

متاارج بااان اظتدينااة عتاااةه الاارؤ ، فقاااام عباااد هللا باان أيب فقاااال:   رسااول هللا كناااا نقاتااال يف اصتاىليااة يف ىاااةه اظتدينااة وؾتعااال النسااااء 
عهام اضتجاارة،   رساول هللا إن بادينتنا عاةراء، باا فّوا  عليناا قاط، وباا خرجناا إىل عادو والةراري يف ىاةه الطياضاي وؾتعال ب

بااض رأيااو، وكااان  ضاالى هللا عليااو والااو وساالمبنهاا قااط إالّ أضاااب بنهااا، وبااا دخاال علينااا قااط إالّ أضاابناىم، فكاان رأي رسااول هللا 
 ضالى هللا علياو والاو وسالمهللا  ذل  رأي األكابر بن اظتهاجرين واألنطار، فقام فتيان أحداث م يشهدوا بادراً وطلباوا بان رساول

اطتروج إىل عدوىم ور بوا يف الشهادة، وقال رجال بن أىل التيو وأىل السن بنهم زتزة وسعد بن عبادة والنعمان بان بالا  يف 
 اريىم بان األوس واطتازرج: إان ـتشاى   رساول هللا أن يظان عادوان أان كرىناا اطتاروج إلايهم جبنااً عان لقاائهم، فيكاون ىاةا جارأة 

: والةي أنزل عليو الكتاب ال أطعم اليوم طعاباً حا  أجالادىم بسايفي خارجااً بان اظتديناة، وكاان يقاول:  بنهم علينا، فقال زتزة
كان زتزة يوم اصتمعة ضائماً ويوم السب  ضائماً فالقاىم وىو ضائم، وقام خينماة أباو ساعد بان خينماة فقاال:   رساول هللا إن 

اديهااا مث جااؤوان وقااد قااادوا اطتياال حا  نزلااوا بساااحتنا في طااروننا يف قريشااً بكناا  حااوالً جلمااض اصتماوع وتسااتجلب العاارب يف بو 
بيوتنااا وضياضااينا مث يرجعااون وافاارين م يكلمااوا فيجااّرؤىم ذلاا  علينااا حاا  يشاانوا الئااارات علينااا ويوااعوا األرضاااد والعيااون علينااا، 

د أخطاتتين وقعاة بادر وقاد كنا  عليهااا وعساى هللا أن يظفاران رام، فتلا  عاادة هللا عنادان، أو يكاون األخارى فهااي الشاهادة، لقا
حريطاااً، لقااد بلاار باان حرضااي أن ساااقت  ابااين يف اطتااروج فخاارج سااهمو فاارز  الشااهادة، وقااد رأياا  ابااين البارحااة يف النااوم يف 
أحسن ضورة يسرح يف ذتار اصتناة وأهنارىاا وىاو يقاول: اضتاق بناا ترافقناا يف اصتناة، فقاد وجادت باا وعادين ريب حقااً، وقاد وهللا   

سااااول هللا أضااااب   بشااااتاقاً إىل برافقتااااو يف اصتنااااة، وقااااد كااااربت سااااين و رّ  عظمااااي وأحبباااا  لقاااااء ريب، فااااادع هللا أن ياااارزقين ر 
 .بةل ، فقلتل نحلد شهيداً  ضلى هللا عليو والو وسلمالشهادة، فدعا لو رسول هللا 

 ضالى هللا علياو والاو وسالمفقال كل بنهم بنل ذل ، فقال: إين أخاأي عليكم اعتزنتة، فلما أباوا إالّ اطتاروج ضاّلى رساول هللا 
عاة ابلناااس مث وعظهام وأباارىم ابصتاد واالجتهاااد، وأخاربىم أن عتاام النطار بااا ضاربوا، مث ضااّلى العطار ولاابس الساالح وخاارج، اصتم

وكااان بقاادم قااريم يااوم اطتماايس طتمااس خلااون باان شااوال، وكاناا  الوقعااة يااوم السااب  لساابض خلااون باان شااوال، وابتاا  وجااوه 
خوفااااً بااان تبييااا  اظتشاااركني،   علياااو والاااو وسااالمضااالى هللاب النااا  األوس واطتااازرج ليلاااة اصتمعاااة علااايهم الساااالح يف اظتساااجد بباااا

                                                             

ىااا، ٖٛٗٔ، ٗالنجااف األشاارأي، ط –السايد برتوااى اضتساايين الشااريازي، شااورى الفقهاااء والقيااادات ا سااالبية، بنيسسااة التقااى النقافيااة  (ٔ)
 .ٖٜٔص
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 .(ٔ)وحرس  اظتدينة تل  الليلة ح  أضب وا...(
 بعض  قه رواية عمل الْيب برأي األكثرية يف أحد

)رأى أن ال متارج بان اظتديناة(، و )فكاان رأي رسااول ا   ضالى ا  عليااو والاو وسالمفار م أن النا  ) :وقاد ذكاران يف الكتااب
ضاالى ا  ى ا  عليااو وآلااو أن يقاتاال الرجااال علااى أفااواه السااك ...(، إالّ أنااو ضاالى ا  عليااو وآلااو بااض رأيااو(، و )كااان رأيااو ضاال

 اتبض رأي األكنرية عندبا خالفتو، ر م أنو كان يرى يف رأيها خطر اعتزنتة، )فقال: إين أخاأي عليكم اعتزنتة(. عليو والو وسلم
 إذ )وكان ذل  رأي األكابر بن اظتهاجرين واألنطار(و ضلى ا  عليو والو وسلمإن قل : كان رأي األكنرية بوافقاً لو 

 : لعلااو يسااتظهر أن األكنريااة كاناا  يف اصتانااب اظتخااالف )فااتبوا إال اطتااروج إلاايهم(، )فقااام فتيااان أحااداث...(، و)قااال قلاا
رجااال باان أىاال التيااو والساان باانهم زتاازة وسااعد باان عبااادة والنعمااان باان بالاا  يف  ااريىم باان األوس واطتاازرج(، الظاااىرة يف أن 

وج باان اظتدينااة، )وقااام خينمااة أبااو سااعد باان خينمااة فقااال...(، و)فقااال كاال األكنريااة الساااحقة لاا وس واطتاازرج كاناا  تاارى اطتاار 
 عليكم اعتزنتة، فلما أبوا إالّ اطتروج...(. أخاأي: إين ضلى ا  عليو والو وسلمبنهم بنل ذل  فقال 

عليااو عشارة بانالً بانهم، كعلاي كفقولاو: )وكاان ذلا  رأي األكاابر بان اظتهاااجرين واألنطاار( إباا ػتماول علاى غتموعاة باانهم،  
انااب، وعبااد ا  باان أيّب باان ذلاا  اصتانااب، وآخاار باان اصتانااب النالااث، حيااث يطلااق علااى تركيبااة باان ىااةا باان ىااةا اصت السااالم

 القبيل )األكابر(، وفيو با ال متفى.
بااان جاناااب آخااار،  وأباااا أن رأي )األكاااابر...( تئاااري عنااادبا رأوا زتاساااة الشاااباب بااان جاناااب، وعزنتاااة وإضااارار أىااال السااانّ 

ل رجال بن أىل التيو وأىل السن... إان ـتشى   رساول ا  أن يظان عادوان أان كرىناا وحججهم القوية بن جانب اثلث، )وقا
 اطتروج إليهم جبناً عن لقائهم فيكون ىةا جرأة بنهم علينا( و )وقام خينمة أبو سعد بن خينمة فقال...( و.. اخل.

انكشااف ىااةا ض، وقااد ىااو األرجااح واظتطااابق للواقاا ضاالى ا  عليااو والااو وساالموباان الواضااح ر اام كاال األدلااة، أن رأي الرسااول 
: إين أخاااأي علاايكم اعتزنتااة( ل ضاا اب، حيااث ىزبااوا ىزنتااة كباارية، وقلتاال الكنااري ضاالى ا  عليااو والااو وساالم )أي قااول الرسااول
أن يقتاال لااوال التاادخل ا عتااي اطتااارجي ا عجااازي  ضاالى ا  عليااو والااو وساالم، وكاااد رسااول ا  عليااو السااالمباانهم، باانهم زتاازة 

علاى اتبااع رأي  أرتعاواوة األحازاب وبطوالت أسد ا  الئالب علي بان أيب طالاب )علياو الطاالة والساالم(، ولاةا ؾتادىم يف  از 
 بن البقاء يف اظتدينة. ضلى ا  عليو والو وسلمالن  

َأَوَلمَّذا َأصذابَذْتُكْ  ُمِصذيَبٌة قَذْد َأَصذْبُتْ  ِمْثَ ْيهذا قُذْ ذُتْ  َأقَّ هذذا قُذْل ُهذَو ِمذْن ِعْْذِد َأنْذُفِسذُكْ  ِإنَّ )وقد ورد يف بيان شتن نزول آية 
 ل:، أقوا(ٕ)(ٍء َقِديرٌ  اّللَ َع ى ُكلِّ َويْ 

ضالى ا  يف اطتاروج بان اظتديناة للقتاال ياوم أحلاد، وكاان النا   ضلى ا  عليو والاو وسالمبنها: )إن ذل  ؼتالفتهم رسول ا  

                                                             

 .ٕٗٔص ٕٓىا، جٗٓٗٔبريوت،  –، بنيسسة الوفاء العالبة اجمللسي،  ار األنوار (ٔ)
 .٘ٙٔآية سورة آل عمران:  (ٕ)
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 .(ٕ()ٔ)دعاىم أن يت طنوا را ويدعوا اظتشركني إىل أن يقطدوىم فيها( عليو والو وسلم
)وكاان وليس االستشاهاد باا )شاتن نازول ىاةه اأياة( حا  يقاال: إناو ؼتتلاف فياو، بال االستشاهاد مباا أرتعاوا علاى القاول باو: 

الناا  ضاالى ا  عليااو وآلااو دعاااىم أن يت طاانوا رااا وياادعوا اظتشااركني إىل أن يقطاادوىم فيهااا( فتتباال، إذ قااد يكااون )وكااان الناا  
 .(ٖ)(...ضلى ا  عليو وآلو( بن تتمة ىةا القول، ال تتمة انقل األقوال

فق على رأيهم ر م ؼتالفتاو وانو وا ليو والو وسلمضلى هللا عوعلى أية حال فانو إن اتوح لنا ان األكنرية كان  ؼتالفة للن  
 ضاالى هللا عليااو والااو وساالملرأياو اظتبااارو، فااان األباار واضااح وىااو أرج يااة إبواااء رأي األكنريااة يف اظتوضااوعات العابااة حاا  للناا  

 فكيف مبرجض التقليدو
أكنرية القوم بل نطفهم أو ربعهم بنالً فااألبر أوضاح إذ  يكونوام  نيبل استظهران أو احتملنا ان اظتخالف ذل  وإن م يتوح

 راعى الرأي اأخر اظتعارض ر م انو م يكن األكنرية فكيف إذا كان األكنريةو! ضلى هللا عليو والو وسلمانو 
 وإذا كان ذل  كةل  يف أبر اضترب، فكيف نبر السبابو
 م خص القول يف ادلوقف الشرعي من الشؤون العامة

و اري  –تلا  الدولاة  ان أبراً ؼتتلفاً فياو )كساباب اأخارين وكالادخول يف بعاىادة باض ىاةه الدولاة أو حارب باض واحلاصل:
راجااض اظتإىل ذلاا (، باان حيااث كاارباه أو ضاائراه أو كيفيتااو وزبانااو وبكانااو وباان يقااوم بااو وحاادود بااا يقااوم بااو، كتااب ان يرجااض فيااو 

بباشاارة إن أبكاان وإال فعاارب ؼتتلااف القنااوات الااجب تعكااس  (ٗ)كنريااة آراء الشاايعة )فيمااا ياارتبط راام(وإىل أىاال اطتااربة وإىل أالعظااام 
اء اظتناطق اظتختلفاة وخطبائهاا وأئماة رتاعالاا وبفكريهاا وأسااتةة جابعالاا والوجهااء فيهاا ونظاائرىم، فاان كاان رأي آراؤىم كعلم

األكنااار باااض رأي اظترجعياااة )وكاااان فرضااااً التطااادي لل ااارب أو للساااب، راااةه الكيفياااة أو تلااا ( فهاااو، وإال ساااقط التكلياااف عااان 
فكيااف ابن لتملهمااا علااى بااا متااالف رأيهااا  (٘)خااالأي رأيهااا للمرجااض نفسااواظترجعيااة باال م كتااز زتاال األكنريااة ر ماااً عنهااا علااى 

  طالب علم أو بنقف أو شباب بت مسو
 تتمة الوجوه عن حت يل اال عال الصادرة مْه  ع يه  الس م ومْها السبادلبحث الرابع: 

                                                             

 ذيل اأية الكرنتة، وقد ذكرت أ لب التفاسري ىةه األقوال النالثة. ٖٖ٘ص ٕغتمض البيان: ج (ٔ)
اء بان األسارى ياوم بادر وكاان اضتكام علماً نن القاول النااين يف شاتن نزوعتاا أيوااً انفاض ظتاا ؿتان فياو وىاو )واثنيهاا أن ذلا  ابختياارىم الفاد (ٕ)

و ااريه، كمااا سابق تفطاايلو حااول  ٖٖ٘فايهم القتاال وشارط علاايهم إن قبلااتم الفاداء قتاال بانكم يف القاباال بعاادلم قاالوا رضااينا...( اجملماض: ص
 بستلة الفداء.

ىااا، ٖٛٗٔ، ٗالنجااف األشاارأي، ط –السايد برتوااى اضتساايين الشااريازي، شااورى الفقهاااء والقيااادات ا سااالبية، بنيسسااة التقااى النقافيااة  (ٖ)
 .ٜٙٔ-ٜ٘ٔص

 أو اظتسلمني عابة، فيما يرتبط بعابتهم. (ٗ)
راجض )شورى الفقهاء والقيادات ا سالبية( و)حدود والية الفقيو يف فكار ا باام الشاريازي( لتعارأي وجاوه عادم والياة الفقياو علاى النااس  (٘)

 بنهم.وعدم جواز ان لتملهم على خالأي رأيهم قسراً وبدون رضاً 
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د أجبناا عان وقا علايهم الساالمسبق انو قد يستدل على جاواز أو وجاوب ساب اأخارين، بفعال اظتعطاوبني : رابعادلبحث ال
على وجوب فعلناا أو رج اناو إال إذا  عليهم السالمذل  ابن الفعل ال جهة لو وال إطال  لو، وانو ال نتكن االحتجاج بفعلهم 

 علمنا جهتو فعلمهم وانطباقها عليهم، وقد بوى:
 الواردةمن وجوه )السباب( 

السااتناد إليهااا إال بعااد إحااراز جهتهااا وان الفقيااو ال نتكنااو ا الطااادرة عاانهم علاايهم السااالم وبعاا  الكااالم عاان تلاا  األفعااال
وإطالقهااا: ان ا ااتمالت يف بااا ورد باان ساابهم، كناارية قااد تبلاار العشاارة ونقتطاار علااى بعوااها يف ىااةا الب ااث ونكماال الباااقي يف 

 الب وث اأتية هللاذن هللا تعاىل.
 ان يكون ذل  بن االستنناء اطتاص ال بن األضل العام.الوجه األول: 
ون ذلا  نظاراً لبااب التازاحم ال القتوااء القواية بان حياث ذالاا، وابب التازاحم ىاو الاةي تنادرج فياو ان يكاالوجه الثذاين: 

  (ٔ)الطائفة الرابعة بن الروا ت، كما ان االستنناء ىو الطائفة النانية(
 )السباب يف حالة احلرب، وردًا ع ى االعتداء

إن عااّدت ساباابً( كانا  يف حالااة اضتارب، ويف حالاة اضتاارب ان كناارياً بان بطااديق السااباب الطاادرة عانهم )الوجذه الثالذث: 
اناو إذا  :كتوز قتل العدو ا ارب فكيف ال كتوز سبوو وبن جهة أخرى فانو: إذا جاز أبار يف حالاة اضتارب فاناو ال يطاح القاول

 جاز ذل  يف اضترب فانو كتوز يف  ري اضترب أيواً!
وم تكان بان  (ٕ)(َع َذْيُك ْ   َعَ ْيُكْ   َاْعَتُدوا َعَ ْيذِه ِمِثْذِل َمذا اْعتَذدى  ِن اْعَتدىَ مَ )ان كنرياً بنها كان  بن ابب الوجه الرابع: 

السااباب االبتاادائي، فتلاا  األفعااال )أي السااباب الطااادرة يف احاادى اضتااالتني( ال إطااال  عتااا لئااري حالااة اضتاارب باال ختااتص رااا،  
 فاعي فقط.كما ال إطال  عتا للسباب االبتدائي بل ختتص ابلسباب الد

 .(ٖ)والكنري بن الروا ت ىي ابا بن قبيل الوجو النالث أو بن قبيل الوجو الرابض أو ىي بن غتمض الوجهني(
ان ىنال  جهات أخرى ػتتملة ال بد للفقيو، ال العابي، ان لتارز عادم بادخليتها يف جاواز الفعال أو وجوباو، أو  ونضيف:

 ان لترز بدخليتها وانطباقها علينا.
 من جهة مقام الواليةكانت سباب  ولعل ال

بان اظتقااام: إباا بقاام واليتااو أو  عليااو الساالمانااو لتتمال يف الساباب الطااادرة ان تكاون بان جهااة باا ل باام الوجذه اخلذام : 
وإن كانا  ضاادرة باان حياث اصتهااة األوىل  ،بقاام إبابتاو: فااان كانا  ضاادرة باان حياث اصتهااة النانياة م كتاز لنااا ان نفعال كفعلااو

وقلنااا بنبااوت الواليااة للفقيااو واتساااع نطاقهااا ظتناال ذلاا ، عااّم اضتكاام وضااّح لااو ا فتاااء ابصتااواز أو الوجااوب  وكااان الشااخص فقيهاااً 
 )بووابطو األخرى( وإال فال.

                                                             

 (.ٜٕٛالدرس ) (ٔ)
 .ٜٗٔسورة البقرة: آية  (ٕ)
 (.ٜٜٕالدرس ) (ٖ)
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كاناا  بعلةلااًة مبقااام واليااتهم )وبعوااها بعلةاال مبقااام إبااابتهم( ولنواارب   علاايهم السااالمان كناارياً باان أفعااال األئمااة  وتوضذذيحه:
 لةل  أبنلة:

 ة!مْع الشيعة من ادلتع
الشيعة، يف فرتة بن الزبن، عن اظتتعاة يف اظتديناة، فهال يطاح لناا ان نقاول كماا بناض  عليو السالمبنض ا بام الطاد    مْها:

ا باام عاان اظتتعاة كتااوز لناا ان فتنااض عنهاا يف اظتدينااة أو يف سااائر اظتادن أيواااًو أو الطا يح ىااو ان ذلا  بنااوط مبعرفاة جهااة عملااو 
ل ابظتفساادة الطارئااة يف تلاا  الفاارتة فااتعّم بااض احتاااد الظااروأي والقااول وان بنعااو بعلةاا ،يتااو)بنعااو( ضاالوات هللا عليااو وانااو كااان لوال

فهال يطاح لناا ان نارى رج اان  (ٔ)بوالية الفقيو وإال فال، كما انو قد ال يكاون بنعاو يف بعا  الطاور بنعااً بال كاان طلبااً ورجااءً 
 بعد إحراز اصتهة. الطلب والرجاء لرتكها بطلقاً أو بن أىل اظتدينة خاضةو كال إال

َعذِة َأْوذَهرُ ))وقد ورد بناًل:  ِمذْن َدابَّذِة  قَاَل اْلُمَفضَّذُل قُذْ ذُت اَي َمذْواَلَي َوقَذْد َرَوى بَذْعذُض ِوذيَعِتُكْ  َأنَُّكذْ  قُذْ ذُتْ  ِإنَّ ُحذُدوَد اْلُمتذْ
ُتْ  أِلََنَّ ِخْفَْا َع َذْيِهْ  ِمذْن ِوذيَعِة ابْذِن اخْلَطَّذاِب اْلبَذْيطَاِر َوَأنَُّكْ  قُذْ ُتْ  أِلَْهِل اْلَمِديَِْة َهُبوا َلَْا التََّمتَُّع  يف اْلَمِديَِْة َودَتَتذَُّعوا َحْيُث ِوئذْ

َياِط  ََظْحَرْزََنَها ِبَِْوَباِهَها يف اْلَمِديَْةِ   (ٕ)((َأْن َيْضرِبُوا ُجُْوبَذُهْ  َِبلسِّ
 إلزام الشيعة َبلتجارة

كا باام أباري الطااىرين ضالوات هللا علايهم ارتعاني   ن األئماة با اً وعادد ضالى هللا علياو والاو وسالمان الرسول األعظام  ومْها:
ألزباوا العدياد بان الشايعة ابلتجاارة، والظااىر بان بعواها اناو كاان أباراً بولاو ً  عليو السالموا بام الطاد   عليو السالماظتنيبنني 
ِن اْلُمَع َّذى بْذِن َعذ)) علياو الساالمإرشاد ً  ري إلزابي وقد قال كان وبعوها   (ٖ)وبن بعوها اأخر انو كان إرشاد ً إلزابياً  ،إلزابياً 

 (ٗ)((َوَقْد َتََخَّْرُت َعِن السُّوِق  َذَقاَل ِل: اْغُد ِإَى ِعزِّكَ  ع يه الس مُخَْذْيٍ  َأنَُّه قَاَل: رَآين َأبُو َعْبِد اّللَِّ 
 : ْاز ة  ع اْن ع لِايِّ بْاِن ع ْباِد اْلع زِياِز ق اال  َل ُعَمذُر بْذُن ُمْسذِ ٍ ؟ قُذْ ذُت: َمذا  َذَعذ ع يذه السذ مقَذاَل َأبُذو َعْبذِد اّللَِّ ))و ر و ى ى ارلونل ْبنل زت 

َذُه َأَمذا َعِ ذَ  َأنَّ َطِرَك الطَّ َذِب اَل  ُيْسذَتَجاُب لَذُه َدْعذَوٌة ِإنَّ قَذْومذاً ِمذْن  ُجِعْ ُت ِ َداَك َأقْذبَذَل َع َذى اْلِعبَذاَدِة َوتَذذَرَك التَِّجذارََة  َذَقذاَل: َوْْ
ََْْتِسذُب َأْغَ ُقذوا َلمَّا نَذَزَلْت َوَمْن يذَ  ص ى هللا ع يه واله وس  َأْصَحاِب َرُسوِل اّللَِّ  َ جَيَْعْل َلُه ََمَْرجاً َويَذْرزُْقُه ِمذْن َحْيذُث ال  تَِّك اّللَّ

ََ َذلِذذَا َرُسذذوَل اّللَِّ   ََظْرَسذذَل ِإلَذذْيِهْ   َذَقذذاَل َمذذا  صذذ ى هللا ع يذذه والذذه وسذذ  اأْلَبْذذذَواَب َوَأقْذبَذ ُذذوا َع َذذى اْلِعبَذذاَدِة َوقَذذاُلوا قَذذْد ُكِفيَْذذا  َذبَذ َذذ
ُ َعذزَّ َوَجذلَّ ِبَِْرزَاِقَْذا  َظَقْذبَذْ َْذا َع َذى اْلِعبَذاَدِة  َذَقذاَل ِإنَّذهُ ََحََ ُكْ  َعَ ى َما َصذَْذْعُت ْ  َمذْن  َذَعذَل َذلِذَا َ ْ  ؟ قَذاُلوا اَي َرُسذوَل اّللَِّ َتَكفَّذَل اّللَّ

ُ َلُه َعَ ْيُكْ  َِبلطََّ ِب ُثَّ قَاَل ِإيّنِ أَلُْبِرُض الرَُّجَل  َاِغراً  َاُه ِإَى  ُرُك الطََّ بَ َيْسَتِجِب اّللَّ ِِ َويَذتذْ    (٘)(( رَبِِّه يَذُقوُل اْرزُْق

                                                             

 على انو قد يكون بنعاً يف ضورة طلب ورجاء. (ٔ)
 .ٜٚٗص ٗٔىا، جٛٓٗٔقم،  –ا دث النوري، بستدرو الوسائل، بنيسسة آل البي   (ٕ)
 قد يفيد الوجوب تبعاً للمريزا الشريازي الكبري.فّطلنا يف )األوابر اظتولوية وا رشادية( ويف  ث البيض، ان ا رشادي  (ٖ)
 .ٕٜٔص ٖىا، جٖٔٗٔقم،  –الشي  الطدو ، بن ال لتوره الفقيو، بنيسسة النشر ا سالبي  (ٗ)
 اظتطدر نفسو. (٘)
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ْعذُت َرُسذوَل اّللَِّ ق يَذُقذوُل ِإنَّ الذرِّْزَق َعَشذَرُة َأْجذَزاٍء ِتْسذَعٌة )): عليو الساالموقال أبري اظتنيبنني  ُ َلُكذْ   َذِإيّنِ عَِ ذُروا ََبَرَك اّللَّ اَّتَِّ
ذذُرواباار )وفاااىر األ (ٔ)((يف التَِّجذذارَِة َو َواِحذذٌد يف َغرْيَِهذذا ( الوجااوب والتعلياال لاايس قرينااة علااى االساات باب أو ا رشااادية كمااا اَّتَِّ

 فّطلناه يف كتاب )األوابر اظتولوية وا رشادية(. فتتبل
 (ٕ)((تَذَعرَُّضوا لِ تَِّجارَِة  َِإنَّ ِ يَها َلُكْ  ِغًًن َعمَّا يف َأْيِدي الَّاسِ )): عليو السالموقال أبري اظتنيبنني 

ُ َلُكذ ْ )) :علياو الساالموقال ا باام الطااد   ذُروا ََبَرَك اّللَّ  ،واعتاوان قسامان ػتارم وبكاروه (ٖ)((اَل تَذَدُعوا التَِّجذارََة  َذتَذُهونُذوا اَّتَِّ
وبااا ياانيدي إىل أحاادقتا لااو حكمااو فاااذا قلنااا ابن ىااةه األواباار والنااواىي كاناا  بن ااو القوااية اضتقيقيااة، عااّم، وإن كاناا  بن ااو 

 .(ٗ)بل كان االستناد إىل غترد فعلهم عليو السالمقوعتم  إىلحينئة  القوية اطتارجية م يكن االستناد 
فهل يطح ان يقال ان فعلهم حجة فلنا ان نلزم الشيعة أو بعوهم كماا ألزباواو كاال! إال إذا أحارزان جهاة فعلهام  ،فهةا فعل

 وانطباقها علينا أيواً.
 البعض َبلدخول يف س ا الظ مة ع يه  الس مأمره  
اان  بااران بعاا  الشاايعة ابلاادخول يف ساال  الظلمااة كاا  عليااو السااالموا بااام الكااافم  عليو السااالمان ا بااام الطااادق ومْهذذا:

يف حكااام اظتااادائن  علياااو الساااالموتااوب الاااوال ت عتااام، كالنجاشاااي وعلاااي بااان يقطاااني، بااال وكساالمان عنااادبا أجاااازه أباااري اظتااانيبنني 
 )العرا  وإيران( و ريىم كنري.

الظلماة فلنااا بال علينااا ان  علاى باار التااري  أباروا رتاعااة ابلادخول يف ساال  علايهم السااالم فهال كتاوز لنااا ان نقاول ان األئمااة
 جهة فعلهم وأحرز انطباقها عليها. –ال العابي  –نفعلو كال إال بعد إحراز الفقيو 

 فكةل  حال السباب، فلعلو كان ضادراً بنهم ظتا عتم بن بقام الوالية على األبة، وليس  لنا ىةه الوالية!
 ل حركات الثورية والعسكرية ع يه  الس مدعمه  

فوا يف اضتركات العسكرية والنورات الجب كان  تقوم أو تشاتعل باني حاني وآخار ضاد حكاام باين أبياة ان العلماء اختل ومْها:
ِسارّاً بال وقاال الابع  اهناا   علايهم الساالمكان  بتتييد بن األئماة   –أي بعوها على األقل  –أو بين العباس، فقال البع  اهنا 

 .كان  بتخطيط بنهم وإسناد ِسرّاً، بينما ارأى البع  اأخر خالأي ذل .
إفتااا ىااو  –ع ذذى  رضذذه  –أو عكسااو  –ع ذذى  رضذذه  –لل ركااات العسااكرية النوريااة  علاايهم السااالمان أيياادىم  :والشاااىد

ضاد الطئااة أو لتساوير تركناا دعمهام،  العساكرية وال يطح لنا االحتجاج بو لتسوير أييادان ودعمناا لل ركاات ،فعل بن أفعاعتم
بنييادين داعماني )حساب الارأي  واواهنام لاو كاان علايهم الساالمعلمهام إال بعد ان يقوم الفقهاء اصتابعون للشرائط هللاحاراز جهاة ف

                                                             

 اظتطدر نفسو. (ٔ)
 .ٖٜٔص ٖاظتطدر نفسو: ج (ٕ)
 اظتطدر نفسو. (ٖ)
 واألبر بن جهة  نوع فعل  فتدبر. (ٗ)
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األول( فهل وجهو ان ذل  ؽتا فالّوض إليهم ظتقام إبابتهمو )وعلى ىةا ال كتوز لنا التتسي رم( أو انو كان ظتقاام والياتهم )فعلاى 
)فيجاوز لعاباة النااس هللاذن  (ٔ)اظتنكرىةا كتوز للفقهاء إذا قلنا بواليتهم إىل ىةا اضتد( أو انو كان جملرد كونو نوعاً بن النهي عن 

 وال هللاذنو على رأي آخر(. (ٕ)الفقيو على رأي
ويوضح ذل  أكنر: ان األب لو والية ضرب االبن يف بقام التتديب )بشرط ان ال يوجب أسوداداً وال اخوراراً وال ازتراراً  

فهال يطاح لا خ بانالً إذ رأى ذلا   –علاى رأي  –وإال كان  عليو الدية إضاافة إىل اضترباة( وكاةل  اظتعلِّام بشارط إذن االب 
ال بان األشااخاص لشااخص  بان األفعاال جاواز فعاال وان ان يوارب آخااه أديباااًو كاال ألن ىاةا اضتااق بان ؼتتطاات ىااةا اظتقاام، 

 يكون دليالً على جوازه لشخص  آخر.
 ولع ه من مقتضيات مرح ة التظسي 

س بدخليااة يف جااواز أو وجاااوب أفعااال، وحيااث كنّاااا فيمااا بعااد تلااا  اناااو لتتماال ان تكااون ظترحلااة التتسااايالوجذذه السذذادس: 
 على جواز السباب أو وجوبو يف زبننا ىةا. عليهم السالماظترحلة فال يطح االستدالل بفعلهم 
 كتدرجية نزول األحكام

: ان ظترحلة التتسيس خطوضيات تقتوي إكتاب أبور أو حتارًن أباور أو عادم إكتااب باا ىاو واجاب أو عادم حتارًن توضيحه
م يوجاب الطاالة والطاوم  ضلى هللا عليو والو وسالمو حرام، وبن األدلة على ذل  تدركتية نزول األحكام: حيث ان الن  با ى

واضتااال واطتماااس والزكااااة، ... اخل وم لتااارم اطتمااار واطتنزيااار والااادم إال علاااى ابتاااداد سااانني بتطاولاااة يف بكاااة اظتكرباااة مث يف اظتديناااة 
بض براحل، فهةا كان بن بقتويات برحلة التتسيس )بال يكفاي احتمالاو( اظتنورة.. وقد نزل حكم حترًن اطتمر بنالً تدركتاً يف أر 

( على جواز ذل  لنا أيوااً ابن ؿتاّرِم علاى بان دخال يف ا ساالم تاّواً ضلى هللا عليو والو وسلمولةا ال كتوز لنا ان نستند )بفعلو 
عليااو الطاااوم  اطتماار تاادركتاً! أو نوجااب عليااو الواجبااات علااى ابتااداد الساانني! فنوجااب عليااو الطااالة أوالً مث بعااد ساانني نوجااب

 وىكةا!!
 لألصْام؟ ص ى هللا ع يه واله وس  مثال: كسر الْيب 

ك س ر االضنام، فهل يطاح االساتدالل بفعلاو ىاةا علاى جاواز أو وجاوب   ضلى هللا عليو والو وسلمالن  األعظم  مثال آخر:
مبجاارده ف نااو م  ضالى هللا عليااو والااو وسالمان نكسار األضاانام أيوااًو كااال إال إذا قااام دليال لفظااي علاى تعماايم اضتكاام، اباا فعلااو 

رانو ويست كم التوحيد يف بالده أو انو   حترز جهتو )وانو كان ألن اظترحلة أسيسية فال بد بن ان يقوم بةل  كي يلقي الدين ِاِ
كااان شااعبًة باان شااعب بقااام نبوتااو أو بقااام واليتااو، حااا  إذا ّ  التتساايس وشلاايِّدت دعااائم الاادين كااان اظترجااض قاعاادة ا بوااااء 

 بناًل. (ٗ)((َأْلزُِموُهْ  ِمَا َأْلَزُموا َأنْذُفَسُه ْ ))وقاعدة ا لزام  (ٖ)((جَيُوُز َعَ ى َأْهِل ُكلِّ ِذي ِديٍن َما َيْسَتِح ُّونَ ))
                                                             

 أو دفعو. (ٔ)
 إذ اشرتط العديد بن الفقهاء يف النهي عن اظتنكر ابليد وابلسالح إذن الفقهاء جابعي الشرائط. (ٕ)
 .ٛٗٔص ٗطهران، ج –الشي  الطوسي، االستبطار، دار الكتب ا سالبية   (ٖ)
 .ٕٕٖص ٜطهران، ج –الشي  الطوسي، التهةيب، دار الكتب ا سالبية  (ٗ)



 هٓٗٗٔ/ رجب  ٘ األربعاء ...................................................................( ٖٓٓ)والتدبر  التفسريدروس يف 

14 
 

األضنام إال بعد إحراز الفقيو اصتاابض للشارائط )ولايس العاابي كماا  والو وسلم ضلى هللا عليوفاذا م كتز التتسي ح  بكسره 
 سبق( صتهة عملو وانطباقها علينا فما ابل  مبنل السبابو

 سْة ٕٓٙالتدرجيية طوال 
ضاالى هللا عليااو والااو ان )التدركتيااة( ابتاادت علااى باادى بااائتني وسااتني عاباااً أي اهنااا م تكاان ؼتتطااة ابلناا  مث ان اظتسااتظهر 

ان الكنااري باان األحكااام والتخطيطااات  :والاادليل علااى ذلاا  علاايهم السااالمباال ابتاادت إىل دتااام فاارتة حوااور اظتعطااوبني  وساالم
بتدرجياة )تشاريض( ؼتططاالا  والتقييدات وردت عن ا بابني الباقرين عليهما السالم، وسواء أقلناا بتدرجياة )بياان( األحكاام أم

.. أال ترى اننا ضلى هللا عليو والو وسلموبقيدالا فان ذل  العمل )البيان أو التشريض التدركتي( ؽتا ال كتوز لنا فعلو والتتسي بو 
ال كتااوز لنااا ان ؿتجااب عاان اظتساالم أو عماان أساالم اظتسااائل الشاارعيةو وان الواجااب ان نفااتح لااو طريااق اظتعرفااة رااا رتيعاااً ولااو عاارب 

واناو كاان عملهام  علياو الساالمالعملية أو الكتب اظتطدرية أو شبو ذلا و وال كتاوز لناا ان نتاةرع بعمال اظتعطاوم إعطائو الرسالة 
 على البيان التدركتي ل حكام طوال عشرات السنني فيجوز أو كتب علينا ذل  أيواً!

 تدرجيية بيان األحكام أو تدرجيية تشريعها؟
أودع كاااال  ضاااالى هللا عليااااو والااااو وساااالمريعها ونزوعتااااا، أي ان الناااا  اظتشااااهور تدركتيااااة بيااااان األحكااااام ال تدركتيااااة تشااااتْبيذذذذه: 

ضالى هللا فةكروىا ابلتدريل، ال اهنم شاّرعوا تلا  األحكاام بتفاوي  بان هللا تعااىل أو بان النا   عليهم السالمالتشريعات لديهم 
 عتم بعد ان حدد عتم األسس والقواعد، وقد أوض نا ذل  يف كتاب )اظتعاري  والتورية( فراجض. عليو والو وسلم

لتشاريض األحكاام( ان القائال باو يقاول بكاوهنم أنبيااء، كاال وألاف كاال، بال يقااول وال يتاوىم بان القاول اأخار )الاةي ياةىب 
بان هم كافاة العلاوم الدخيلاة يف بعرفاة بالكاات األحكاام الشارعية بن او العلاة التاباة فكاان  ضالى هللا علياو والاو وسالمابن النا  

ان وسااّد الااةرائض.. عتاام ا كتاااب والت اارًن علااى طبقهااا، ويقااّرب ذلاا  إىل الااةىن بااا يفعلااو علماااء الساانة باان القياااس واالست ساا
لكاااان الفاااار  ان قياسااااهم واست ساااااهنم فااااين باااان  ااااري بعرفااااة بكافااااة بالكااااات األحكااااام وبزازتالااااا وبوانعهااااا وآاثرىااااا اضتاليااااة 

َأََن َمِديَْذُة اْلِعْ ذِ  َوَعِ ذي  ))يفعلون با يتوىم انو ِشابو ذلا  عان بعرفاة بكافاة اظتالكاات إذ  عليهم السالمواظتستقبلية، بينما األئمة 
بنالً فكيف ال كتاوز  عليو السالمفاذا جاز لعلمائهم ذل  وىم أدىن بنزلة دون ش  ح  لديهم بن ا بام الطاد   (ٔ)((ََببُذَها

 ذل و عليو السالمل بام الطاد  
 (ٕ)إحراز عشر جهاتبعد فعل ادلعصوم التظسي ب

 سذتةإحراز عشذر جهذات َمَضذت  ع يه  الس موصفوة القول: ان ع ى من يستْد إى صدور السباب من ادلعصومني 
أخذرى،  ذان أحرزهذا ك هذا عذّ  ذلذا إليْذا وصذّا االحتجذاج بفع هذ  ع ذى جذواز أو وجذوب السذباب لْذا يذة بقوستظيت  ،مْها

 أيضاً وإن   حترز حىت جهة واحدة دلا عّ  ودلا جاز.

                                                             

 .ٛ٘٘ىا، صٗٔٗٔقم،  –قافة للنشر الشي  الطوسي، األباب، دار الن (ٔ)
 بل أكنر! (ٕ)
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هذذو حرمذذذة سذذذّب  ،وكمذذا سذذذبك ،توضذذذيحه: ان األصذذل األوِل العذذذامانااو إن شااككنا فاااان األضاال ىاااو اضتربااة:  بذذل نقذذذول:
 ألحرِزت جهاتو العشر فان شككنا يف جهة فان األضل العام )وىو اضتربة( ىو ا كم. وقد خرج بنو بااآلخرين 

وذلاا  كتااري يف اظتقااام، فانااو إذا أحاارز ان ىااةا الشااخص باان أىاال الريااب والباادع عّمااو اضتااديث السااابق، ولااو شاا  فيااو فااان 
التمسا  ابلعاام يف الشابهة اظتطااداقية.  التمسا  ابلرواياة حينئاة  لتعمايم جاواز الساب أو وجوباو عتاةا اظتاورد والشاخص يكاون بان

 هللا تعاىل. هللاذن. ولل ديث ضلة فتدبر
 وآخر دعواَن ان احلمد ّلل رب العادلني وص ى اّلل ع ى دمحم واله الطيبني الطاهرين


