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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، ابرئ اخلالئق أمجعني، ابعث األنبياء وادلرسلني، مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا 
أيب القاسم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار ادلنتجبني، سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

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

(6) 
 ( َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسناً )األصل العام 

 وحرمة سباب اآلخرين
  رائيَل ال تَػْعُبُدوَن ِإالَّ اّللََّ َوِِبْلواِلَدْيِن ِإْحساانً َوِذي اْلُقػْرىِإسْ   َوِإْذ َأَخْذان ميثاَؽ َبين)قال هللا العظيم يف كتابو الكرًن: 

ْْ   َواْلَيتامى ُْ ْْ ِإالَّ َقلػياًل ِمػْن ُت ُُػونَ َواْلَمساكنِي َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسنًا َوَأقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزَّكاَة ُثَّ تَػػَولَّيػْ ْْ ُمْعِر  (1)( َوَأنْػػُت
ْنساِن َعُدوِّا ُمبيناً   ِلِعبادي يَػُقوُلوا الَّيت َوُقلْ )و ْْ ِإنَّ الشَّْيطاَن كاَن ِلْْلِ ُه نػَ زَُغ بَػيػْ  .(2)(ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيطاَن يَػنػْ

ْْ )قولهو ععههاىل  ُه ػػنػَ ػػزَُغ بَػيػْ  أي يفسهد بيههنهم وىههو قريهب  ههن  عهل الههن غ الههخي يعها ةههرو  ههوخر الدابهة بعههو  و ههوه. (يَػنػْ
ج أحهد الطهرفني ضهد ا خهر بهوك ة أو الشيطان فانو يستغل السباب وةريه  ن  طلق  ا ليغ ابألحسهن ليههي    وىكخا حال

 ليثري فيو قوعو الغضبية أبقصى طاقة شلكنة. لخاك وابلعكغخنسٍة أو  فعة فجائية حا ة قوية يستثمر فيها سباب ىخا 
الكههالم اب ا خهرين، أربعههة، وقههد  ضهى بعهه  سههبق ان طوائههاي ا ات والهرواات حههول  وقههاي الشهريعة  ههن سههبوقهد 

عن الطائفتني الثانية والثالثة وسهنتطر  يف ىهخا ادلب هث إىل الطائفهة األوىل هللا ن هللا ععهاىل فنقهول: ان األيلهل األو  العهام 
ىهههو قهههول احلسهههل للنهههاب وىهههو حر هههة سهههباب ا خهههرين، وعهههدل علهههى  لهههه ا ات والهههرواات الكثهههرية و نهههها: قولهههو ععهههاىل: 

ْْ ُمْعرِ وَ ) ْْ َوَأنْػػُت ُْ ْْ ِإالَّ َقلياًل ِمْن ُت َوقُػْل ِلِعبػادي يَػُقولُػوا )و ( ُُػونَ ُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسناً َوَأقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزَّكاَة ُثَّ تَػَولَّيػْ
ْنسا  الَّيت ْْ ِإنَّ الشَّْيطاَن كاَن ِلْْلِ ُه نػَ زَُغ بَػيػْ  .(ِن َعُدوِّا ُمبيناً ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيطاَن يَػنػْ

ْْ ِِبلَّيت  ادُْع ِإىل)و نها: قولو ععاىل:  َمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلََْسَنِة َوجاِدْْلُ ْْ ُْ   َسبيِل رَبَِّك ِِبْلِْ ِهػَي َأْحَسػُن ِإنَّ رَبَّػَك ُهػَو َأْعَلػ
ُْ ِِبْلُمْهَتدينَ  َُلَّ َعْن َسبيِلِه َوُهَو َأْعَل  (3)(ِبَْن 

وال يضهههر عو يهههو اخلطهههاب يف يلهههدر ا يهههة لبههها  ،ظهههاىر يف الو هههوب وىهههوأ هههر  (ولُػػػوا ِللنَّػػػاِس ُحْسػػػناً َوقُ )وقولهههو ععهههاىل 
كمها ان ظههاىر ،  العمهوم إال  هها خهر  أو لالستصه اب، كمها نق نهاه يف األيلهولىهو ا ها ألن األيلهل يف الشهرائ   ؛إسهرائيل

                                                             

 .83سورة البقرة: آية  (1)
 .53سورة اإلسراء: آية  (2)
 .125سورة الن ل: آية  (3)
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ادُْع )كمها ان قولهو  ، هر بهو لو وبهو ال  هر  ر  انهو واسهت بابوىهو ان إاهاب األ (ِهَي َأْحَسػنُ   َوُقْل ِلِعبادي يَػُقوُلوا الَّيت)
ْْ ِِبلَّيت  ِإىل َمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلََْسَنِة َوجاِدْْلُ ْْ  .كلها ظاىرة يف الو وبو أوا ر  (ِهَي َأْحَسنُ   َسبيِل رَبَِّك ِِبْلِْ

إ  عفيد و وب قهول احلسهن للنهاب فيشهمل ععا هل  الثالثةأوس   ائرة  ن  نييان األولاألوليني عن الثالثة وفر  ا يتني 
األب  هه  ابنههو وابلعكهههغ أو  حهههديثكيفيههة أو حديثههو  عههههم وكههخله   كيفيههة إيلههداره األوا هههر ذلههميف  الههرئيغ  هه   وظفيهههو 

 الثالثهةال و     وو تو وابلعكغ والصديق    الصهديق سهواء أكهان  لهه يف حالهة  عهوة ووعه  و هدال أم ال، ا ها ا يهة 
)الدعوة( و)ادلوعظة( و)اجلهدال( وان الهدعوة إىل سهبيل هللا اهب ان عكهون ابحلكمهة وان ادلوعظهة اهب ان  ف ايلة هللاطار

 عكون حسنة وان اجلدل اب ان يكون ابليت ىي أحسن.
كلمهة أي يقولهوا للمشهركني ال (ِهػَي َأْحَسػنُ   يَػُقولُػوا الَّػيت)ويعها ادلهو نني  (َوُقْل ِلِعبادي)وقد  كر يف عفسري الصايف: )

ْْ )اليت ىي أحسن وال خياطبوىم مبا يغيظهم ويغضبهم  ُه نػَ زَُغ بَػيػْ فلعهل ادل انهنة  راء والشهر  يههيج بيهنهم ادل ه (ِإنَّ الشَّْيطاَن يَػنػْ
ْنساِن َعُدوِّا ُمبيناً )فضي إىل العنا  واو ا  الفسا  عهبم   (1)(ظاىر العداوة.( ِإنَّ الشَّْيطاَن كاَن ِلْْلِ

بهههل ىهههو علهههى  (َوُقولُػػػوا ِللنَّػػػاِس ُحْسػػػناً )ا   هههنهج سهههباب ا خهههرين لهههيغ  صهههداقاً لقولهههو ععهههاىل: و هههن الواضهههن ان انتهههه
اجلهههد   ههه  ا خهههرين أو يف حديثهههو السهههب اب يف ععا لهههو الهههدعوي الشههه   وكهههخله  هههن الواضهههن ان   هههن  لهههه،النقهههي  

َمِة َواْلمَ   ادُْع ِإىل)سلالاي أل ره ععاىل الصرين به ْْ ْْ ِِبلَّيتَسبيِل رَبَِّك ِِبْلِْ  .(ِهَي َأْحَسنُ   ْوِعَظِة اْلََْسَنِة َوجاِدْْلُ
 فهخا إ اً ىو األيلل العام يف احلديث    ا خر أو احلوار  عو.

 الفوائد من أتسيس أصل حرمة السباب بشْل عام
لهرواات وىهي الطائفهة الثانيهة  هن ا –قد يتساءل عن الفائدة  ن أتسيغ ىخا األيلل  ا ا ت  هوار  االسهتثناء  ولْن

ْْ َوَأْكِثػُروا ِمػْن ))زلد ة، كما يف الرواية ا نفة الخكر  – ُه ػَراَءَة ِمػنػْ ْْ َأْهػَل الرَّيْػِب َواْلِبػدَِع ِمػْن بَػْعػِدي َْػَرْوِهُروا اْلبػَ ِإَذا رََأيْػُت
ْْ َكْياَل َيْطَمُعوا يف اْلَفَساِد يف  ْْ َواْلَوِقيَعَة َوَِبِهُتوُه ِْيِه ْْ َواْلَقْوَل  ْْ  َسبِِّه ُْ النَّاُس َواَل يَػتػََعلَُّموا ِمػْن بِػَدِعِه ْساَلِم َوََيَْذَرُه اْْلِ
ْْ ِبِه الدَّرََجاِت يف اآْلِخَرةِ  ُْ ْْ ِبَذِلَك اْلََْسَناِت َويَػْرَْْع َل ُْ ُ َل ُتِب اّللَّ ْْ  .(2)((َي

 واجلواب: ان الثمرات يف أتسيغ ىخا األيلل  تعد ة:
 لدى الشه يف الشبهات ادلصداقية.فأواًل: يكون ىخا األيلل ىو ادلر   

 سعة وضيقاً. ) فهوم  وضوع ادل ص ( واثنياً: يكون ىو ادلر   لدى الشه يف ادلفهوم
فمهههثاًل لهههو نهههه يف ان ويهههداً ىهههل ىهههو  هههن أىهههل الريهههب والبهههدع أو ال، فهههال اهههوو سهههبو اسهههتنا اً إىل الطائفهههة الثانيهههة  هههن 

 ادلصداقية؛ بل ير   إىل األيلل العام وىو احلر ة. الرواات ألنو يكون  ن التمسه ابلعام يف الشبهة
                                                             

 .358ص 2بريوت،   –الفي  الكشاين، عفسري الصايف،  وسسة األعلمي للمطبوعات  (1)
 .275ص 2طهران،   –ية ثقة اإلسالم الكليا، الكايف،  ار الكتب اإلسال  (2)
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ولو نه يف حدو  سعة  عل )البدعة( أو  عل )الريب( فالقدر ادلتيقن  اخل يف ادلستثل و ا عهداه اب  علهى حكهم 
 ضههيقوسههعتو أو و ههدى العههام وىههو احلر ههة، فمههثاًل ىههل  نكههر الضههروري  طلقههاً  بتههدعد و لههه  بهها علههى حههدو  الضههروري 

 حال الريب أيضاً.وكخله 
وع يف الرواية َمن جََ   كونه أهل بدعةو َع كونه أهل ريب املُو

الصهفتني أي كهان  هن     ن مج  هإىل ان ادلوضهوع فيهها ىهو   ه ((َأْهػَل الرَّيْػِب َواْلِبػدَعِ ))و ن اجلدير اإللفهات يف فقهو روايهة 
فقههد  ون الريههب أو  البههدعكههان  ههن أىههل   األحكههام يف الروايههة  ون  ههن وضههوع أىههل الريههب وأىههل البههدع أيضههاً فهههخا ىههو 
عرعيهب علهه األحكههام حه  علهى كهل واحهد  نهمهها  عليهو السهالماإل هام ولههو ارا   ،العكهغ، و لهه ألن ظهاىر الهواو اجلمه 

 أىل الريب أو البدع( و له ظاىر. م نفر اً لقال )إ ا رأيت
ْْ )املناقشة: االستثناء يف قوله:  ُه  (ِإالَّ الَّذيَن وََلُموا ِمنػْ

وو هههوب و هههوب القهههول ابلهههيت ىهههي أحسهههن  طلقهههاً عهههعل علهههى  ههها  كهههر ابن ا يتهههني الكهههر تني وان افهها   ولكههن قهههد ي
ِْتػاِب )اجلدال ابليت ىي أحسن  طلقاً، ولكن عو د آيهة أخهرى عفيهد عقييهد ا يتهني فقهد قهال ععهاىل:  َوال ُُتػاِدُلوا َأْهػَل اْل

ْْ واِحػٌد َوَنْػُن لَػُه ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَّذيَن وََلمُ   ِإالَّ ِِبلَّيت ػ ُْ ْْ َوِإْلُنػا َوِإُْل ُْ ْْ َوُقوُلوا آَمنَّا ِِبلَّذي أُْنِزَل ِإَلْينا َوأُْنِزَل ِإَلْي ُه وا ِمنػْ
ِْتػاِب ِإالَّ ِِبلَّػيت) :ىهخه ا يهة أ هرانفمفها   (ُمْسػِلُمونَ  هُ )و (ِهػَي َأْحَسػنُ   َوال ُُتػاِدُلوا َأْهػَل اْل أي  (ْْ ِإالَّ الَّػذيَن وََلُمػوا ِمػػنػْ

 فجا ذلوىم ابليت ىي أسوأ.
 األجوبة:

 و وه:لولكن ىخا الكالم ةري  م 
 احملتمل: إال الذين ولموا ْال ُتادلوهْ أصالً 

 ا ية الكر ة و هان:  ن األول: ان احملتمل يف ادلرا  
ْْ )ان يكون ادلرا  أواًل:  ُه  ىو الخي ينف  الطرف ا خر. وىخا ،ىم ابليت ىي اسوأو فجا ل (ِإالَّ الَّذيَن وََلُموا ِمنػْ

ْْ )اثنيهاً: ان ادلهرا   ُه أي امهلهوىم اا هاً وال عههدخلوا  فههال دها لوىم أيلهاًل ال ابألحسهن وال ابألسهوأ (ِإالَّ الَّػذيَن وََلُمػوا ِمػنػْ
 .يف حوار  عهم أيلاًل ألهنم  عاندون ال ادي  عهم احلوار أبداً 

واألضههدا  الثالثههة  ،نفيههت واحههدة بقههي الضههدان ا خههران زلتملههنيوعوضههي و: ان األضههدا  ثالثههة وليسههت اثنتههني فهه  ا 
 ىي: 
1- ( ْْ ُه  .ال دا لوىم أيلاًل ال ابألحسن وال ابألسوأف (ِإالَّ الَّذيَن وََلُموا ِمنػْ
2- ( ْْ ُه  .جا لوىم ابليت ىي أسوأف (ِإالَّ الَّذيَن وََلُموا ِمنػْ
3- ( ْْ ُه  .زلتملني ليت ىي أحسن واالستثناء يلرين يف نفي األخري فيبقى األوالنجا لوىم ابف (ِإالَّ الَّذيَن وََلُموا ِمنػْ
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 ال يقال: االستثناء  ن اإلثبات نفي، و ن النفي إثبات.
ْْ ) قولو قب  إ  يقال:  له وإن يلن لكن خصويلية ا ية ان  ا س   ُه  ركهب  هن إاهاب ونفهي إ   (ِإالَّ الَّذيَن وََلُموا ِمنػْ

ِْتاِب ِإالَّ ِِبلَّيتَوال ُُتاِدُلوا َأْهَل ) ىو  نفي، فتدبر. (2)إااب و ا قبلو (1)فالشطر األخري (ِهَي َأْحَسنُ   اْل
 أو: ْجادلوهْ ال ِبليت هي أحسن

 ها لوا )ولهيغ  ( ها لوا الهخين ظلمهوا  هنهم ال ابلهيت ىهي أحسهن)الثاين: سل منا لكن ا ية عفيد على فرل التنه ل انهو 
 ( ها لوا(: )ال دها لوا) قابهل يقه  يف مسهتثل  نهو ال الثهاين و لهه ألنهو الهدقيق للوب عكهادلإ  األول ىهو  (ابليت ىهي أسهوأ

 ىلو  ىهههو األ   (النقههي )فهههان  (إال الهههيت ىههي أسههوأ)ال  (إال ابلهههيت ليسههت أبحسههن) (:لهههيت ىههي أحسههنابإال ) قابههل ويقهه  يف 
دلههههرا  )ىههههل: ال دهههها لوىم أيلههههاًل ال وعلههههى أي عقههههدير فههههان كليهمهههها زلتمههههل فتكههههون ا يههههة رلملههههة ا ، ههههن الضههههد (3)ابدلقابلههههة

حر هة  وىهوبقينها علهى حكهم العهام وأمجهل اخلهاص أ هر   أو:  ها لوىم ابلهيت ىهي أسهوأ( وحيهث عهر   ، ابألحسن وال ابألسوأ
  داذلم ابليت ىي أسوأ  طلقًا فتدبر.

 ((َواْلَِْداُل ِبَغرْيِ الَّيِت ِهَي َأْحَسُن  ُُمَرَّمٌ ))الرواية تصرح بػ
 وا هها ،كقاعهدة عا هة  الهرواات يلههريفة يف ان ادلهرا  نفهي  هواو اجلههدال ابألسهوأ وانهو  ها ل ابألحسههن  الثالهث: ان بعه

.. فقههد نقههل يف عفسههري ال ىههان )كمها ىههو  ههدعى الطههرف ا خههر( اعرك اجلههدال ولههيغ انههو  هها ذلم ابألسههوأفههن  ههنهم و الظهادل
: عليو السالمزُل مٍَّد ال ع س ك ر يُّ  )اإل    اُم أ يب :عن يِن  عليه السالمالصَّاِدُؽ  َقالَ ))، ق ال  ُُ اْْلِػَداُل يف الػدِّ   َوَقْد ذُِكَر ِعْنػَد

: ََلْ يُػْنػَه عليػه السػالمَقْد نَػَهْوا َعْنػُه  َْػَقػاَل الصَّػاِدُؽ  هْ السالمعليَواأْلَِئمََّة  صلى هللا عليه واله وسلَْوَأنَّ َرُسوَل اّللَِّ 
ِْنَّػػُه ُعِػػَي َعػػِن اْْلِػػَداِل ِبغَػػرْيِ الَّػػيِت ِهػػَي َأْحَسػػُن  َأَمػػا َتْسػػمَ  َواٰل ُُتٰػػاِدُلوا َأْهػػَل )ُعوَن اّللََّ َعػػزَّ َوَجػػلَّ يَػُقػػوُل: َعْنػػُه ُمْطَلقػػًا  َل

ِْٰتػاِب ِإالّٰ ِِبلَّػيِت ِهػَي َأْحَسػنُ  ْْ ِِبلَّػيِت ِهػػَي )  َوقَػْولُػػُه تَػَعػاىَل: (اْل َمػِة َواْلَمْوِعظَػػِة اْلََْسػَنِة َوٰجػاِدْْلُ ْْ ُادُْع ِإىٰل َسػِبيِل رَبِّػَك ِِبْلِْ
َْاْلَِْداُل ِبِ (َأْحَسنُ  يِن  َواْْلِػَداُل ِبغَػرْيِ الَّػيِت ِهػَي َأْحَسػُن ُُمَػرٌَّم  َحرََّمػُه ؟  ُ تَػَعػاىَل لَّيِت ِهَي َأْحَسُن َقْد قَػَرنَُه اْلُعَلَماُء ِِبلدِّ اّللَّ

فههو  ((تَػَعػاىَل َعَلػى ِشػيَعِتَنا َواْلَِْداُل ِبَغرْيِ الَّيِت ِهػَي َأْحَسػُن ُُمَػرٌَّم  َحرََّمػُه اّللَُّ ))فالح  عموم قولو:  (4)((َعَلى ِشيَعِتَنا...
َواْْلِػػَداُل ))نهه  يف حر تههو  طلقههاً وإئهها اجلههائ  اجلههدال ابألحسههن  هه  ةههري الظههاا  ههنهم، وا هها الظههاا فانههو  نههدر  يف عمههوم 

 .((ِبَغرْيِ الَّيِت ِهَي َأْحَسُن ُُمَرٌَّم  َحرََّمُه اّللَُّ تَػَعاىَل َعَلى ِشيَعِتَنا
ُ اْْلِػػَداَل ُجَْلػػًة  َوُهػػَو يَػُقػػوُل: وََكْيػػ)): عليههو السههالممث قههال اإل ههام  َوٰقػػاُلوا لَػػْن يَػػْدُخَل اْْلَنَّػػَة ِإالّٰ َمػػْن ٰكػػاَن )َف َُيَػػّرُِم اّللَّ

                                                             

 .(إال ابليت) (1)
 )و ال ُدا  ُلوا( (2)
 وقوعو  قاباًل. (3)
 .323ص 4السيد ىانم الب راين، ال ىان يف عفسري القرآن، النانر:  وسسة البعثة،    (4)
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ْْ ٰصػػاِدِقنيَ )َوقَػػاَل تَػَعػػاىَل:  (ُهػػوداً َأْو َنٰصػػارىٰ  ػػُت ْْ ِإْن ُكنػْ ُْ ْْ قُػػْل ٰهػػاُتوا بُػْرٰهػػاَن َْ (ٔ)(تِْلػػَك َأٰمػػانِيػُُّه ُ َعَلػػ ََْجَعػػَل اّللَّ ػػْدِؽ ؟  الصِّ
ُْوُن اْلبُػْرَهاُن ِإالَّ يف اْلَِْداِل ِِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن؟  ميَاِن ِِبْلبُػْرَهاِن  َوَهْل َي  َواْْلِ

ََْما اْلَِْداُل ِِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن  َوالَّيِت َلْيَسْت ِبَِْحَسَن؟   َِْقيَل: ََي ْبَن َرُسوِل اّللَِّ  
َها اّللَُّ َقاَل: َأمَّا اْلَِْداُل ِبَغرْيِ  ػٍة قَػْد َنَصػبػَ ُُ ِقُجَّ    الَّيِت ِهَي َأْحَسُن  ِبَِْن ُُتَاِدَل ُمػْبِطاًل  ْيُػوِرَد َعَلْيػَك َِب ِ،ػاًل  َْػاَل تَػػُردَّ

ِْػػْن َُتَْدػػُد قَػْولَػػُه  َأْو َُتَْدػػَد َحّقػػاً يُرِيػػُد َذلِػػَك اْلُمْبِطػػُل َأْن يُِعػػنَي بِػػِه َِب ِ،َلػػُه  َْػَتْجَدػػَد َذلِػػَك ا ػػوَن لَػػُه َوَل ُْ َاَْػػَة َأْن َي ََ ْْلَػػ َّ 
ِْتػْ  َُ ِمْنػػُه  َْػػَذِلَك َحػػَراٌم َعَلػػى ِشػػيَعِتَنا َأْن َيِصػػريُوا  َلػػ ُْ ػػٌة  أِلَنَّػػَك اَل تَػػْدِري َكْيػػَف اْلَم ِْيػػِه ُحجَّ ػػَعَفاِء َعَلْيػػَك  ُُ َنػػًة َعَلػػى 

ْْ  َوَعَلى اْلُمْبِطِلنَي: َأمَّا اْلُمْبِطُلوَن َْػَيْجَعُلونَ  ُِ   ِإْخَواِعِ ػْعَف َمػا يف يَػِد َُ ْْ ِإَذا تَػَعػا َ،ى ُدَاَدَلَتػُه  َو ُْ ػْعَف الََّّػِعيِف ِمػْن َُ
َُْعِف اْلُمِد ِّ يف  ْْ ِلَما يَػَرْوَن ِمْن  ُّْ قُػُلوبُػُه ْْ َْػتُػَغ ُْ  َيِد اْلُمْبِطِل.ُحجًَّة َلُه َعَلى َِب ِ،ِلِه  َوَأمَّا الََُّّعَفاُء ِمْن

ََُػػاِدَل بِػػِه َمػػْن َجَدػػدَ  ُ تَػَعػػاىَل بِػػِه نَِبيَّػػُه َأْن  ْعػػَب بَػْعػػَد اْلَمػػْوِت  َوَأمَّػػا اْْلِػػَداُل ِِبلَّػػيِت ِهػػَي َأْحَسػػُن  َْػُهػػَو َمػػا َأَمػػَر اّللَّ  اْلبػَ
ُ تَػَعاىَل َحاِكياً َعْنُه:  ُُ َلُه  َْػَقاَل اّللَّ ََُرَب َلٰنا َمَثاًل َوَنِسَي َخْلقَ )َوِإْحَياَء ٌْ َو ُ (ُه ٰقاَل َمػْن َُيْػِي اْلِعٰظػاَم َوِهػَي َرِمػي ؟ َْػَقػاَل اّللَّ

ػُد  (قُػلْ )يف الرَّدِّ َعَلْيِه:  ػَجِر )ََي ُُمَمَّ ْْ ِمػَن الشَّ ػ ُْ ٌْ ي اَلَّػِذي َجَعػَل َل ػلِّ َخْلػٍ  َعِلػي ُْ َُيِْييَهػا الَّػِذي َأْنَشػَرٰها َأوََّل َمػرٍَّة َوُهػَو ِب
َِْإٰذا أَ  ْْ ِمْنُه ُتوِقُدونَ اأْلَْخََِّر اٰنراً   ِإىَل آِخِر السُّورَِة. (نْػُت

ُِ اْلِعظَػػ ُ َهػػِذ َعػػَب اّللَّ ُػػوُز َأْن يَػبػْ ََ ََُػػاِدَل اْلُمْبِطػػُل الَّػػِذي قَػػاَل: َكْيػَف  ُ ِمػػْن نَِبيِّػػِه َأْن  ُ َْػَررَاَد اّللَّ ٌْ؟ َْػَقػػاَل اّللَّ اَم َوِهػػَي َرِمػػي
َلػى؟ بَػْل ابِْتػػَداُؤُُ (ا َأوََّل َمػرَّةٍ قُػْل َُيِْييَهػا الَّػِذي َأْنَشػَرهٰ )تَػَعػاىَل:  ُُ بَػْعػَد َأْن يَػبػْ ُُ اَل ِمػْن َشػْيٍء َأْن يُِعيػَد ْعِجػُز َمػِن ابْػَتػَدَأ َػيػَ   أَْ

ْْ ِمْن ِإَعاَدتِِه.  َأْصَعُب ِعْندَُك
ػَجِر اأْلَْخََّػِر اٰنراً )ُثَّ قَػاَل:  ْْ ِمػػَن الشَّ ػ ُْ ػَجِر اأْلَْخََّػػِر   َأْي ِإَذا َكػاَن قَػْد أَ (اَلَّػِذي َجَعػَل َل ْكَمػػَن النَّػاَر اْْلَػارََّة يف الشَّ

َلػػى َأْقػػَدُر  ُثَّ قَػػاَل:  ْْ َأنَّػػُه َعَلػػى ِإَعػػاَدِة َمػػا يَػبػْ ُْ َْ رُِجَها  َْػَعػػرَّ ُْ ػػٰماٰواِت َواأْلَْرَ  )الرَّ ،ْػػِب  َيْسػػَت َأَولَػػْيَس الَّػػِذي َخَلػػَ  السَّ
ْْ بَلػػٰى وَ  ْلُػػَ  ِمػػثْػَلُه َُ ُْ ِبٰقػػاِدٍر َعلػػٰى َأْن  َػػالُّٰؽ اْلَعِلػػي َْ َْ َوَأبْػَعػػَد يف (ٕ)(ُهػػَو ا ػػَماَواِت َواأْلَْرِ  َأْعظَػػ   َأْي ِإَذا َكػػاَن َخْلػػُ  السَّ

ْيػَف َجػوَّْزَُْ ِمػَن اّللَِّ َخْلػَ  َهػَذا  َْ َْ ْْ َأْن تَػْقػِدُروا َعَلْيػِه ِمػْن ِإَعػاَدِة اْلَبػاَِ   ْْ َوَقْدرُِك ُْ ْْ َأْوَهاِم َواأْلَْصػَعِب اأْلَْعَجػِب ِعْنػدَُك
؟ َْػَقػػاَل الصَّػػاِدُؽ  ْْ ِمػػْن ِإَعػػاَدِة اْلَبػػاَِ ْْ  َوََلْ ُُتَػػوُِّزوا َمػػا ُهػػَو َأْسػػَهُل ِعْنػػدَُك ُْ : َْػَهػػَذا اْْلِػػَداُل ِِبلَّػػيِت ِهػػَي عليػػه السػػالملَػػَدْي

ِْرِينَ  ػا َْ ِْيِه اْنِقطَاَع ُعَرى اْل ْْ  َوَأمَّػا اْْلِػَدا(ٖ)َأْحَسُن  أِلَنَّ  ُل ِبغَػرْيِ الَّػيِت ِهػَي َأْحَسػُن  َْػَرْن َُتَْدػَد َحّقػاً اَل   َوِإزَالَػَة ُشػَبِهِه
َػػا َتْدَْػُعػػُه َعػػْن َِب ِ،ِلػػِه ِبَِْن َُتَْدػػَد اْْلَػػ َنػػُه َوبَػػػنْيَ َِب ِ،ػػِل َمػػْن ُُتَاِدلُػػُه  َوِإهَّ ِْنُػػَك َأْن تُػَفػػرَِّؽ بَػيػْ  َّ  َْػَهػػَذا ُهػػَو اْلُمَدػػرَُّم  أِلَنَّػػَك مُيْ

                                                             

 .111سورة البقرة: آية  (1)
 .81سورة يغ: آية  (2)
ِْيِه اْنِقطَاَع ُعَرى)): عليو السالمالح  قولو  (3) ْْ  أِلَنَّ  ِْرِيَن  َوِإزَاَلَة ُشَبِهِه ا َْ  فهخه فائدة اجلدال ابليت ىي أحسن، ال سبهم ونتمهم! ((اْل



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

6 
 

 .(1)((ّقًا  َوَجَدْدَت َأْنَت َحّقًا آَخرَ ِمثْػُلُه  َجَدَد ُهَو حَ 
 وىهنا احتماالن كالمها  ليل لنا على الطرف ا خر:

َأمَّا اْلَِْداُل ِبغَػرْيِ الَّػيِت ِهػَي َأْحَسػُن  ِبَِْن ُُتَػاِدَل ُمػْبِطاًل  ْيُػوِرَد َعَلْيػَك )): عليو السالمقولو  األول: انو قد يقال: ابن
ػػٍة قَػػ ُُ ِقُجَّ ِْػػْن َُتَْدػػُد قَػْولَػػُه  َأْو َُتَْدػػَد َحّقػػاً يُرِيػػُد َذلِػػَك اْلُمْبِطػػُل َأْن يُِعػػنَي بِػػِه َِب ِ،َلػػهُ َِب ِ،ػػاًل  َْػػاَل تَػػػُردَّ َها اّللَُّ  َوَل   ْد َنَصػػبػَ

َُ ِمْنػهُ  َلػػ ُْ ػػٌة  أِلَنَّػَك اَل تَػْدِري َكْيػَف اْلَم ِْيػِه ُحجَّ ػػوَن لَػُه َعَلْيػَك  ُْ َاَْػَة َأْن َي ََ َْػَذِلَك َحػَراٌم َعَلػػى   َْػَتْجَدػَد َذلِػَك اْْلَػ َّ 
ولهه ن نههه يف انههو  واحملههرم ىههو  طلههق اجلههدال بغههري األحسههن، حهه   هه  الههخين ظلمههوا، ىههو عفسههري ابدلصههدا  ((... ِشػػيَعِتَنا

 َواْْلِػػَداُل ِبغَػػرْيِ الَّػػيِت ِهػػَي َأْحَسػػُن ُُمَػػرٌَّم  َحرََّمػػُه اّللَُّ ))حتديههد أو عفسههري ابدلصههدا  فههادلر   عمههوم قولههو الواضههن قبههل  لههه 
 .((تَػَعاىَل َعَلى ِشيَعِتَنا

ابنو أرا  احلصر لكان أنفى لقول الطرف ا خر إ  انو يريد إثبات  واو السهباب هبهخا االسهتثناء  ه   الثاين: ان يقال:
يف اجلدال ابل ىان واجلدال ابلباطل فغاية  ا عدل عليو  واو اجلدال ابلباطل  –بناء على اهنا زلد  ة  –ان الرواية ظاىره 

 فتدبر  يداً ا  ن رعاك هللا. و!الظاا  نهم ال سب     
 املؤمنني الرواَيت الدالة على ثبوت التعزير يف سبِّ 

الكالم كلو يدور حول سباب ةري ادلهو نني وان األيلهل األو  العهام فيهو احلر هة وانهو خيهر   ها خيهر  ابلهدليل بعهد تنبيه: 
 أب بعهه  النههاب  ههن سههبو عليههو كمهها  ههرى   –ادلههو نني   هها سههب  إحههراو نههروطو وضههوابطو الشههديدة الههيت سههبق بعضههها، وا

أو عشهائري أو  ر عهي أو حه يب سائر ادلو نني لدى أ ىن اختالف فكهري أو عقائهدي أو إ اري أو سياسهي أو ن صهي 
بعضههاً  ههن العقوبهههة أي  هها يصههطلن عليهههو ابلتع يههر حسهههب   عهههم، فانههو ال نهههه يف حر تههو بههل وانهههو يو ههب علههى السهههاب  

 وإليه بع  الرواات:  ن بع  الرواات،ادلستفا  
َعػْن رَُجػٍل  عليػه السػالمَعْن َعْبِد الػرَّْمَِن بْػِن َأِ  َعْبػِد اّللَِّ قَػاَل َسػَرْلُت َأَِب َعْبػِد اّللَِّ ))الشهرياي:  فقد ور  يف الكايف

ََُْلػدُ  دلقصهو  انهو ا يقخفهو ابله ان  هثاًل يلهراحة بهل كهان وا (2)((َعَلْيػِه تَػْعزِيػرٌ  :قَػالَ  ؟َسبَّ رَُجاًل ِبَغرْيِ قَػْذٍؼ يُػَعػرُِّ  بِػِه َهػْل 
 .فان القخف الصرين فيو احلد ا ا القخف ععريضاً ففيو التع ير ععريضاً بو

ه  -19ويف الوسائل ) ا ل هو  ن س  هخ  ل ق خ ف  ف ال  ح دَّ ع ل ي و  و ع ل ي و  التهَّع   يُر و ك  ُب أ نَّ   ن  س بَّ و ع رَّل  و ا   ُيص ر  ح  اب  ب ُو إ ىل  ة هري   اب 
م    ن  ق ال  ال  أ ب  ل ه  و ال  أُمَّ  ا يف  اذل  ج اء  و ُحك   ال   ان  و الل  و اط  و ك خ 

يم  )ع هن  أ ب يهو ( ع هن  زُل مَّهد  ب هن  ع يس هى ع هن  يُهوُنغ  ع هن  ع ب هد  اله َِّ   رَّْح  ن  ب هن  أ يب  زُل مَّهُد ب هُن يه ع ُقهوب  ع هن  ع ل هي   ب هن  إ به هر اى  ع ب ههد  ا

                                                             

 .324-323ص 4السيد ىانم الب راين، ال ىان يف عفسري القرآن، النانر:  وسسة البعثة،   (1)
 .242ص 7طهران،   –ثقة اإلسالم الكليا، الكايف،  ار الكتب اإلسال ية  (2)
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 : ََُْلدُ  عليه السالمَسَرْلُت َأَِب َعْبِد اّللَِّ ))ق ال    ((َعَلْيِه تَػْعزِيرٌ  :َقالَ  ؟َعْن رَُجٍل َسبَّ رَُجاًل ِبَغرْيِ َقْذٍؼ يُػَعرُِّ  ِبِه َهْل 
ههٍد ع ههن  ُ ع لَّهه ههني   ب ههن  زُل مَّ س  ثه ل ههُو و ع ههن  احلُ  ههن ا  ه  ع ههن  يُههوُنغ     ههي ُ  هللا  س  نٍ و ر و اُه الشَّ ههاء  ع ههن  أ اب  ههٍد ع ههن  ال و نَّ ع ههن  ع ب ههد    ى ب ههن  زُل مَّ

ثه ل ُو.      َِّ  الرَّْح  ن  ب ن  أ يب  ع ب د  ا
ههر  ب هن  ُسه ههع يٍد ع هن  النَّض  س هني   ب هن  س  اب ن ا ع هن  أ ْح  ههد  ب هن  زُل مَّههد  ب هن  ع يس هى ع ههن  احلُ  ههن  أ يل ه   ٍة    هو ع هن  ع هدَّ م  ب ههن  و ي ٍد ع ههن  ال ق اس 

  َِّ ائ ا    ع ن  أ يب  ع ب د  ا :  عليو السالمُسل ي م ان  ع ن    رَّاٍح ال م د  َأنْػَت َخِبيػٌب َأْو َأنْػَت ِخْنزِيػٌر َْػَلػْيَس  :ِإَذا قَػاَل الرَُّجػلُ ))ق هال 
ِْيِه َمْوِعَظٌة َوبَػْعُض اْلُعُقوبَةِ  ِْْن     ((ِْيِه َحدّّ َوَل

يم  ع ههن   ههرَّا   و ع هن  ع ل هي   ب ههن  إ به هر اى  ء  ع ههن  أ يب  سل  ل هٍد السَّ س هني   ب ههن  أ يب  ال ع هال  هرٍي ع ههن  احلُ  هن د ي   ع ههن    ع ف هر  ب ههن  ب ش  يل هال ن  ب ههن  الس  
  َِّ :  عليههو السههالمع هن  أ يب  ع ب ههد  ا يف رَُجػػٍل َدَعػػا آَخػػَر ابْػػَن اْلَمْجنُػػوِن َْػَقػػاَل لَػػُه  عليػػه السػػالمَقََّػػى َأِمػػرُي اْلُمػػْؤِمِننَي ))ق هال 

ْْ َأنَُّه ُمْستػَْعِقبٌ اآْلَخُر:  ََْرَمَر اأْلَوََّل َأْن ََِْلَد َصاِحَبُه ِعْشرِيَن َجْلَدًة َوَقاَل اْعَل ػا  َأْنَت اْبُن اْلَمْجُنوِن  ِمثْػَلَها ِعْشػرِيَن َْػَلمَّ
ُِّْل ِِبَِما ااًل يُػَن َْ ُُ َن ََْجَلَد ُُ َأْعَطى اْلَمْجُلوَد السَّْوَط     (1)((َجَلَد

ثه ل ُو. و ر و اُه الصَُّدو  رٍي    ن ا  ه  ع ن    ع ف ر  ب ن  ب ش   ُ  هللا  س 
م  ع هن  أ يب   هان  ب هن  ع ب ههد  السَّهال  ( ع ههن  النهُّع م  نه ق هر ي   ههٍد ع هن  ال م  هم  ب هن  زُل مَّ : و ع ن هُو ع هن  أ ب يهو  ع ههن  )ال ق اس  ههة  ق هال  ن يف  َسػػَرْلُت َأَِب )) ح 

َْاِسُ  َقاَل اَل َحدَّ َعَلْيهِ  َعْن رَُجٍل َقاَل آِلَخرَ  عليه السالمَعْبِد اّللَِّ    ((َويُػَعزَّرُ   ََي 
هاين    ع هن   هن ا  ه  ع هن  زُل مَّهد  ب هن  ع ل هي   ب هن  زل  بُهوٍب ع هن  ع ل هي   ب هن  زُل مَّهٍد ال ق اس  هم  ب هن  زُل مَّهٍد ع هن  ُسهل ي م ان  و ر و اُه الشَّي ُ  هللا  س  ال ق اس 

ههان  ب ههن   ههن ا  ه  ع ههن  أ   ب ههن    اُو   ع ههن  النهُّع م  هها هللا  س  يم  و الَّههخ ي قه به ل ُهم  ههن ا  ه  ع ههن  ع ل ههي   ب ههن  إ به ههر اى  م  و الَّههخ ي قه به ل ههُو هللا  س  ْح  ههد  ب ههن  ع ب ههد  السَّههال 
ثه ل ُو.   زُل مَّد  ب ن  ع يس ى   

ههٍر و ع ن ههُو ع ههن  أ ب يههو  ع ههن  اب ههن  ف ضَّههاٍل ع ههن  يُههوُنغ  ب ههن  يه ع ُقههوب  ع ههن  أ يب    ههر   :  عليههو السههالمًن   ع ههن  أ يب    ع ف  َقََّػػى َأِمػػرُي ))ق ههال 
 (2)( ((يف اْلَِْجاِء التػَّْعزِيرَ  عليه السالماْلُمْؤِمِننَي 

 األدلة األخرى على أصالة حرمة سب اآلخرين
و لهه اسهتنا اً إىل احهدى الو هوه ا عيهة والهيت  ؛مث انو قد يستدل على حر ة السباب كأيلل أو  عام، أبيلهالة احلظهر

  باحث األيلول، ونخكر ىهنا عناوين بعضها: فص لناىا يف
 بشرانهر و هو ىم هلل ععهاىل واأليلههل يف ادلملهوك ان ال اهوو لهو فعههل ون، فهان النههاب شللوكهةاألول: حهق ادلملوكيهة الخاعيه

                                                             

 يف عع يرمها )حق ادلعتدى عليو الرا ( انو سب أابه ولو كان سبو فسبو ا يست ق الرا  العقوبة.والسبب  (1)
 .224-222ص 28ىه،  1429قم،  –دمحم بن احلسن احلر العا لي، وسائل الشيعة،  وسسة آل البيت  (2)
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 .(1)(ءٍ  َشيْ   َعْبداً ََمُْلوكًا ال يَػْقِدُر َعلى)أي نيء إال بعد ويلول إ ن  ن  واله  أو قول أو
لكة فان التصرف يف شللكة الغري بدون ويلول إ ٍن  نو ورضى ةري  ائ ، وكما ال اهوو لهه إ ا كنهت الثاين: حق ادلم

لغ ىنا وىناله إال هللا ن  نو كخله يف شللكة البهاري  هل وعهال ال اهوو ان ديف بيت ةريك ان عت رك ىهنا وىناله أو 
 أي قول أو فعل إال هللا نو.

والشههبهة  بههل وا  علينهها يقتضههي  نج يهة االحتمههال يف الشههبهة الت ر يههةالثالهث: حههق الطاعههة، فههان عظههيم حهق  ههوىل ادلهه
 .   و ب الست قا  العقاب ابدل الفةالو وبية أيضاً، فكل  ا يفتمل حر تو فان نفغ احتمالو  نج   

تهو نعم لو احتمل و هوب أ هر )لكونهو  هن االسهتثناء( أو حر  ،عن األيلل ال عن االستثناء –كما  كران   –كلو   والكالم
يف خرو هو كهان األيلهل عهدم  ه  )لكونو  ن ادلستثل  نو( كان  ن  وران األ ر بني احملخورين فان كان  اخاًل يف األيلل ونُ 

 وعدبر. عساقطا ور   لأليلل الفوقاين وىو حق ادلملوكية الخايت. فتأ ل –فرضاً  –اخلرو ، وإن ععارضا بدواً 
وأخههخ ور   كههرانه يف علههه  لكههل النقههاط السههابقة والالحقههة عفصههيل انكمهها   ،الرابهه : االسههت قا  الههخايت. ولههو عفصههيل

 .(2)ادلباحث فرا  
اخلا غ: أيلالة حر ة إيخاء الغري، و ن الواضن ان السباب إيخاء نوعاً، ويدل على ىخا األيلل الكثري  ن األ لة النقلية 

 أيضاً.
وقههد نتطههر  ذلهها يف  ههث  ،كأيلههل أو  عههاممث ان ىنالههه أ لههة أخههرى عا ههة قههد يسههتند إليههها يف أيلههالة حر ههة السههباب  

ْْ ِمػػَن الطَّيِّبػػاِت   َوَلَقػػْد َكرَّْمنػػا بَػػين)قهها م إ ا نههاء هللا ععههاىل و نههها قولههو ععههاىل:  ػػرِّ َواْلَبْدػػِر َوَرزَْقنػػاُه ْْ يف اْلبػَ آَدَم َوَمَْلنػػاُه
ْْ َعلى ْْ  الَّػذي َوُهوَ )وقولو:  (3)(َكثرٍي َمَّْن َخَلْقنا تَػْفَّيالً    َوَََّّْْلناُه ػ ُْ ْْ  َورََْػعَ  اأْلَْر ِ  َخالئِػفَ  َجَعَل ُْ  بَػْعػضٍ  َْػػْوؽَ  بَػْعََّػ

ْْ  َدرَجاتٍ  ُلوَُك بػْ ْْ  ما  يف ِليػَ ٌْ  َلَغُفػورٌ  َوِإنَّػهُ  اْلِعقػابِ  َسريعُ  رَبَّكَ  ِإنَّ  آاتُك ْْ َخالئِػَف يف اأْلَْرِ  )و (4)(رَحػي ػ ُْ ُهػَو الَّػذي َجَعَل
ْْ ِإالَّ َخسػاراً ََْمْن َكَفػَر َْػَعَلْيػِه ُكْفػُرُُ  ِْريَن ُكْفػُرُه ْْ ِإالَّ َمْقتػاً َوال َيزيػُد اْلْػا ِػ ْْ ِعْنػَد َرِبِّ ِْريَن ُكْفػُرُه و لهه  (5)(َوال َيزيػُد اْلْػا

 ا ن هللا ععاىل ويس ر.إ ا  واألخخ والر  فيو قبواًل أو رفضاً، على أحد عفسريي ا ية الكر ة شلا سيأيت عفصيلو
  رب العاملني وصلى اّلل على  دمح واله الطيبني الطاهرينوآخر دعواان ان اْلمد ّلل
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