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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 الدائمة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
ون َِّ
(وال تَسبُّوا الَّذين ي ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
اّلل)
ْ
ََ
َ ُ
()7
يل رواايت (السباب) متعارضة أو متزامحة؟
سبق ان طوائف الرواايت حول السباب أربعة:

اب ا خارين ،أصاال أوع عااام ،ويتهاامن ىااآلا بعاار ا ايت والاارواايت
(الطائفةةة األوى :مااا ياادل علااى حرمااة سا ّ
الشريفة والقواعد أو األصول العملية العامة.
سب مجاعات خاصة من الناس نظري أىل البدع أو ادلخالفني.
الطائفة الثانية :ما يدل على جواز ّ
سب تلك اجلماعات اخلاصة يف بعر الصور ،ببعر القيود ،وا ية الكرمياة
الطائفة الثالثة :ما يدل على حرمة ّ
ون َِّ
(وال تَسبُّوا الَّذين ي ْد ُعو َن ِمةن ُد ِ
اّللَ َعة ْدواً بِرَ ِْ
سةبُّوا َّ
ةري ِع ْة ٍ ) تقا ضامن ىاآله الطائفاة ،وىاآله الطائفاة اماا
ْ
ََ
اّلل َةيَ ُ
َ ُ
ىااي سلصصااة للطائفااة الأانيااة أو ىااي حا مااة عليهااا ،أو ىااي ابألساااس خارجااة عاان ابب التعااار وداخلااة يف ابب
التزاحم الآلي يق ضمن الطائفة الرابعة.

الطائفة الرابعة :ما يدرج األمر يف ابب التزاحم)(.)1
واحلديث اليوم يدور حول الطائفة الأانية وىي الرواايت الدالة على االستأناء من األصل العام ،وىو ان ادلشاكلة
اليت تعرت ىآله الرواايت ىي اهنا متعارضة ،حسب النظرة البدوية:
ِ
ي))
تعارض ((أَ ْكثِ ُروا م ْن َسبِّ ِه ْ )) م ((إِِّّن أَ ْك َروُ لَ ُك ْ أَ ْن تَ ُكونُوا َسبَّابِ َ
الري ِ ِ ِ
ِ
ِ
اء َة
ةل َّ ْ
ةب َوالْبة َد ِم م ْةن بَة ْعةدي َةرَوْ ِه ُروا الْبَة َةر َ
فقد ورد قول رسول هللا صلى هللا عليو والو وسلم ((إ َذا َرأَيْةتُ ْ أ َْي َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ةوي َك ةةي َي يطْسع ةةوا ِيف الَْفس ة ِ
ةاد ِيف ِْ ِ
مة ة ْهة ُه ْ َوأَ ْكث ة ُةروا م ة ْةن َس ةةبِّ ِه ْ َوالْ َق ة ْةو َف ةةي ِه ْ َوال َْوَ َيعة ة َة َوَميتُة ُ ْ ْ َ َ ُ
ام ْس ة َةي َوَْة ة َذ َرُي ُ
َ
َّاس))(.)2
اله ُ
ِ
ولكن ورد أيهاً قول أمري ادلؤمنني عليو السالم(( :إِِّّن أَ ْك َةروُ لَ ُكة ْ أَ ْن تَ ُكونُةوا َسةبَّابِ َ
ي َولَكةهَّ ُك ْ لَ ْةو َو َ
مة ْفتُ ْ أَ ْع َسةا َهُ ْ
( )1الدرس ( )296بتصرف.
( )2ثقة اإلسالم الكليين ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية – طهران ،ج 2ص.275
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ب ِيف الْ َق ْو ِف َوأَبْة َ َغ ِيف ال ُْع ْذ ِر))( )1و ال ادلصدرين يف أعلى درجات االعتبار ،ما سيأيت.
َوذََك ْرُُْت َحا َهُ ْ َكا َن أ ْ
َم َو َ
والروايتان متعارضتان ،وال ميكن القول ان الأانياة أعام مان األوىل فتخصصاها األوىل( )2وذلاك ألناو يساتلزم إخاراج
ادلااورد القبااي ؛ وذلااك ألن الأانيااة واردة يف مااورد الروايااة األوىل فاهنااا وردت يف معاويااة وصااأبو حيااث ااان أصااأاب
ِ
اإلمام علي عليو السالم ومنهم عمرو بان الا ِ
ي يسابون معاوياة قبال معر اة صافني أو يف
اأم ِق اخلزاعاي ُ
ِ
وحج ُار بان ِعاد ّ
أثنائها ومن الواض ان معاوية اان مان أرهار مصااديق أىال الرياب والبادع إذ ماا أ أار وأساوأ البادع الايت ابتادعها يف
اب أمااري ادلااؤمنني وابب مدينااة علاام رسااول رب العااادلني
اإلسااالم ،وقااد ااان ماان أ أرىااا فجيعااة وفأش ااً ساانوُ س انّ ِة سا ّ
صلوات هللا وسالمو عليهما و على اذلما ،على ادلنابر.

وجوو العيج
وحسب قواعد ابب التعادل والرتاجي فان الالزم الفأ أوالً عن وجوه اجلما العرفياة باني الارواايت الايت تبادو
متعارضااة فااان وجاادان مجع ااً عرفي ااً أو وجاادان مجع ااً أااهدت بااو رواايت أخاارر أو ق ارائن يف احاادر الااروايتني فكلتامهااا
حجااة فيعماال همااا ،وإال فااادلرج قواعااد ابب التعااار ادلسااتقر حينجا ىلاآل ماان الرجااوع إىل ادلرجأااات ادلنصوصااة علااى
ادلش ااهور أو األع اام م اان ادلنصوص ااة حس ااب رأي الش ااي االنص اااري  وم اان تبع ااو ف ااان فق اادت فاألصا اال األوع
التساقط واألصل الأانوي التخياري أصال عملاي علاى رأي و اماارة نوعياة علاى رأي خار ،وذلاك لاو علاى راري رأي
ا خوند قدس سره الآلي يرر الرتجي ابدلرجأات تفهيلياً ال إلزامياً وسيأيت الكالم عن ذلك إبذن هللا تعاىل.

وجى مجع عريف :تعدد إطيَات (السباب)
وَةةد يقةةاف :ان ىناااو وجا ِاو مجا بااني الااروايتني وتاادل عليااو أاواىد ماان الروايااة الأانيااة وماان رواايت أخاارر أيه ااً،
()3
ةب إطيَةي ،أي:
س
ل
ان
ةو
ي
و
،
ووجو اجلم ىآلا يبتين على حتقياق أمار ىاام جاداً مل اجاده فايمن رأيا لماا م
ّ
لى معهيان وليس معىن واحداً يرد الهفي وامثبات يف الروايتي ع ى أمر واحد:
وامطيَان مها:
ةب والةذي يهةاَف يةى أحةد وذلةل كقولةل لزيةد :اي
أوالً :السب مملعىن األخص ويو املتفة ع يةى انةى س ّ
ك ب أو اي محار وما أشبى ذلل.
اثنياً :السةب مملعةىن األعة أو قةل مملعةىن ارخةر ،وىاآلا الاآلي قاد فتلاف العارف والعلمااء يف إطاال الساب
علي ااو وعدم ااو قول ااك للمنأ اارف :اي منأ اارف ،أو اي ض ااال ،و قول ااك للأ ااا م اجل ااائر :اي مس ااتبد اي د ت اااتور أو اي
( )1هنج البالرة  :اخلطبة  ، 206حبار األنوار  :ج  32ص  561ح . 466
( )2أي ليكون مفادمها :إين أ ره لكم أن تكونوا سبابني إال ألىل الريب والبدع.
( )3واالستقراء ليس بتام طبعاً.
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اوليغارأي ،أو قولك عنو :انو يسر أموال بي ادلال أو ما أأبو ،وىآلا الاآلي قاد فتلاف النااس يف صاأة إطالقاو
ويف صدقو وعدمو ما انك لو قل لو أن مستبد رامل فيقول :لقد سببتين أو يقول :ان فالانً سبين ،فتجيب اناين
مل اسبك بل وصفتك بواق حالك ومبا أن عليو من قبي فعالك وخصالك.
والواق ا ىااو ان النفااي واإلثبااات يف المهمااا (عليهمااا السااالم) مل يااردا علااى معااح واحااد باال ادلأب ا يريااد السااب
ابدلعح الأاين والنايف ينفي السب ابدلعح األول.
السب مبعىن ومف حاه
السب األخص واملثبَت
املهفي
ُّ
ُّ
وادلسااتظهر يف اجلم ا بااني الااروايتني (إن مل نقاال – مااا ساايأيت بيانااو – ابهنااا ماان ابب الت ازاحم ولاايس ماان ابب
السب يف رواية الرسول صلى هللا علياو والاو وسالم (( َوأَ ْكثِ ُةروا ِم ْةن َسةبِّ ِه ْ )) ياراد باو
التعار البدوي وال ادلستقر) ان ّ
سبّهم ابدلعح الأاين أي :ومف أعساه املهحر ة وذكر حاه من الضيلة وأنةوام املفاسةد ،ولةيس املةراد السةب
مملعىن األخص.
اب ابدلعااح األول األخ ا فهااآلا ىااو الااآلي رىااو
اب ادلنفااي يف روايااة األمااري عليااو السااالم السا ّ
بينمااا ادل اراد ماان السا ّ
األمري عليو السالم ال ادلعح الأاين فانو صري يف مطالبتو بو.
ب ِيف الْ َق ْوِف َوأَبْة َ َغ ِيف ال ُْع ْذ ِر)) ،شايد مجع
(( َكا َن أ ْ
َم َو َ
ِ
مة ْفتُ ْ أَ ْع َسةةا َهُ ْ َوذََكة ْةرُُْت
وباآللك يظهاار ان تتماة الروايااة تصال أاااىد مجا فانااو صاري يف قولااوَ (( :ولَكةهَّ ُك ْ لَة ْةو َو َ
ب ِيف الْ َق ْةوِف َوأَبْة َة َغ ِيف ال ُْعة ْذ ِر)) فاان أعمااذلم انا سافك دمااء األبارايء وقاد اأاتهر معاوياة بقتال
َحا َهُ ْ َكا َن أ ْ
َم َةو َ
ادلعارضااني ونااود ماان عساال ،وإرأاااء الناااس لقااول الباطاال مااا يف قهااية مساارة ووضااعو نساابة يااة ( َوِمة َةن الهَّة ِ
ةاس َمة ْةن
ل َة ْولُىُ )1()...إىل أمري ادلؤمنني عليو السالم:
يُة ْع ِجبُ َ
َن معا ِوي َة ب َذ َف لِسةسرةَ بة ِن ج ْهة َد ٍ ِ
ِ ِ
اف أَبُو َج ْع َف ٍر ِْ
ي
فقد ورد (( َ َ
ام ْس َك ِ ُّ
َ َُ ْ ُ
ي أ َّ ُ َ َ َ
ب مائَة َة أَلْةف د ْرَية ٍ َح َّةّ يَة ْةر ِو َ
ايفَ :وُر ِو َ
ةل َةولُةى ِيف ا ْةي ِ
أ َّ
ت ِيف َع ِ ٍّي ع يى السةي ( َوِم َةن الهَّ ِ
ةاة ال ُّةدنْيا َويُ ْاة ِه ُد َّ
اّللَ َع ةى مةا
َن َي ِذ ِو ْاريَ َة نَة َزلَ ْ
ةاس َم ْةن يُة ْع ِجبُ َ ْ ُ
َ
اِِ ةةاِ َوإِذا تَ ة َةو َّى َسةةعى ِيف ْاأل َْر ِ
ةل َو َّ
ِيف َة ْبِة ِةى َو ُية َةو أَلَة ُّةد ْ
ةب
اّللُ ال ُِ ة ُّ
ةل ا ْةَة ْةر َ
ض لِيُة ْف ِس ة َد ِيهةةا َويُة ْه ِة َ
ث َواله ْ
َّسة َ
ةات َِّ
ِ ِ
ةاس مةةن ي ْاة ِري نَة ْفسةةىُ ابْتِرةاء مرضة ِ
ةاد) َوأ َّ
َن ْاريَة َة الثَّانِيَة َة نَة َزلَة ْ
الَْفس َ
ْجة ٍ َوي َةي ( َومة َةن الهَّ ِ َ ْ َ
ةت ِيف ابْة ِن ُم َ
َ َْ
اّلل) َة َة ْ
َ
()2
ْف ِد ْرَي ٍ َة َ ية ْقبل َةب َذ َف لَىُ ثََي ََثِائَِة أَل ٍ
ية ْقبل َةب َذ َف لَىُ ِمائَة ََت أَل ِ
ْف َة َ ْ يَة ْقبَ ْل َةبَ َذ َف أ َْربَة َع ِسائٍَة َة َقبِ َل))
ْ ََْ َ
ََْ َ
ْ
مااا ااان ماان أعماااذلم هنااب أم اوال بي ا مااال ادلساالمني واإلس اراف والتبااآلير الاارىيبني وبي ا اخلمااور وأاارها ورااري
( )1سورة البقرة :ية .205-204
( )2إب اراىيم الأقف ااي الكااويف ،الغ ااارات  -ط احلديأااة ،الناأ اار :ارماان ر مل ااى  -طه اران1395 ،ى ا ا ج 2ص ،841-840اب اان أيب
احلديد ،أرح هنج البالرة ،مكتبة ية هللا ادلرعشي – قم1404 ،ىا ،ج 4ص.73
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ذلااك ،فوصاافهم هااآله لهااا ال تعااد سااباابً ابدلعااح األول األخ ا لكنهااا ماان السااباب ابدلعااح األعاام ،و ااالم اإلمااام
صري يف نفي األخ وإثبات ادلعح الأاين ا(الآلي يسميو بعر العرف على األقل ساباً) فا ا ا ((((إِِّّن أَ ْك َةروُ لَ ُكة ْ أَ ْن
ِ
م ة ْفتُ ْ أَ ْع َسةةا َهُ ْ َوذََكة ْةرُُْت َحةةا َهُ ْ )) فهااآلا ىااو ادلعااح الأاااين،
تَ ُكونُةةوا َس ةبَّابِ َ
ي)) فهااآلا ىااو ادلعااح األول (( َولَك ةهَّ ُك ْ لَة ْةو َو َ
وقولو صلى هللا عليو والو وسلم (( َوأَ ْكثِ ُروا ِم ْن َسبِّ ِه ْ )) حيمل على ادلعاح الأااين أي وصاف أعمااذلم الفاسادة وحااذلم
من الفساد والهالل فان ىآلا ىو األصوب يف القول واألبلغ يف العاآلر بال الساباب ابدلعاح األخا لايس مان العاآلر
يف أاايء أبااداً فااان اإلنسااان إذا ذ اار بكاال موضااوعية وبطريقااة علميااة وجااوه احناراف الطاارف ا خاار وضاااللو وفساااده
اان ((أَبْة َ َغ ِيف ال ُْعة ْذ ِر)) اماا إذا سابو ابدلعاح األخا فاناو ال يشاكل إعاآلاراً وال تبليغااً للرساالة ،ماا ان ذ ار حااذلم
السب فاما انو ليس بصائب أصالً أو انو أقل صواابً وأضعف.
وأعماذلم أصوب يف القول عكس ّ
ب ِيف الْ َق ْوِف َوأَبْة َ َغ ِيف ال ُْع ْذ ِر))
احتساالن يف (( َكا َن أ ْ
َم َو َ
ب ِيف الْ َق ْوِف َوأَبْة َ َغ ِيف ال ُْع ْذ ِر)) حيتمل فيو معنيان:
ومن ىنا يظهر ان قولو عليو السالم (( َكا َن أ ْ
َم َو َ
جتريدمها من معىن األ ض ية
األوف :ان يكون عليو السالم قاد ج ّارد أفعال التفهايل مان معنااه وىاو التفهايل (و اون اال الطارفني واجاداً دلبادأ
ِ
االأاتقا ما رجأااان أحاادمها علااى ا خاار ،نظااري (َُة ِةل َّ
َحة ُّ أَ ْن يُةتةَّبَة َةع
ْحة ِّ أَ َ َسة ْةن يَة ْهةةدي إِ َى ا ْةَة ِّ أ َ
اّللُ يَة ْهةةدي ل َ
ةف َحْ ُك ُسةو َن)( )1فاان (احاق) أفهال تفهايل وقاد ج ّارد مان ادلفاضالة وأرياد
أ ََّم ْن ال يَ ِه ِّدي إِالَّ أَ ْن يُة ْهدى َسا لَ ُك ْ َك ْي َ
بو أصلو أي انو حقيق أبن يتب وال ياراد التفهايل حقيقاة إذ ال وجاو ألن يقاال :الباطال حقياق ابن يتبا واحلاق أحاق
ان يتب !).
وعلااى ىااآلا ادلعااح يكااون ادلاراد ان وصااف أعماااذلم وذ اار حاااذلم ىااو الصاواب ماان القااول وان سااباهم لاايس صاواابً
أصاالً فعلااى ىااآلا تتعااار الروايااة م ا روايااة الرسااول صاالى هللا عليااو والااو وساالم (( َوأَ ْكثِة ُةروا ِمة ْةن َسةةبِّ ِه ْ )) فيجم ا مبااا
ساالف ماان ان م اراد الرسااول ىااو م اراد األمااري عليااو السااالم ،أي أ أااروا ماان وصااف أعماااذلم وذ اار حاااذلم؛ فااان ضاام
الااروايتني بعهااهما إىل بعاار يفيااد ذلااك فااان ااالم أوذلاام كااالم خاارىم و ااالم خاارىم كااالم أوذلاام صاالوات هللا
وسالمو عليهم امجعني ،والكالماان الصاادران مان معصاومني (عليهماا الساالم) ك ىل
اس واح ىلاد ص ىل
االم واح ىلاد يف رلل ىل
اادر
ِ
ماان معصااوم واحااد ،وبااآللك يظهاار بوضااوح وجااو اجلم ا بااني الااروايتني عناادما نهاام احاادامها إىل األخاارر ونفرتضااهما
صاادرتني يف رللااس واحاد ماان الرسااول صالى هللا عليااو والااو وسالم نفسااو أو األمااري نفساو فانااو ما حلااي اجلما الااآلي
ذ رانه ال يرر العرف تعارضاً أبداً بل يرر التكامل احملر.
( )1سورة يونس :ية .35
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عد التجريد

جرده مان معاح التفهايل فيكاون ادلعاح :ان الساب ابدلعاح الأااين (وىاو ذ ار
الثاّن :ان ال يكون عليو السالم قد ّ
أعماااذلم وحاااذلم) أصااوب وأبلااغ ،ولكاان السااب ابدلعااح األول أيهااً صااائب وبليااغ ،ولكاان ىااآلا ادلعااح ال ينسااجم م ا
ي)) اما بناءاً على ان الكراىة – ما قد قيال –
قولو عليو السالم يف صدر الرواية ((إِِّّن أَ ْك َروُ لَ ُك ْ أَ ْن تَ ُكونُوا َسبَّابِ َ
يف لسان الرسول واألئمة علايهم الساالم تعاين احلرماة ،ومل تكان الكراىاة ادلصاطلأة (الايت ىاي أحاد األحكاام اخلمساة
ادلعروفاة) مسااتعملة يف لمااا م علاايهم الساالم أبااداً ف األن (أ ااره) يفياد احلرمااة فكيااف عما ما ااون السااب ابدلعااح
األخ صواابً من القول وعآلراً؟
و اما بناءاً على :ان (أ ره) يراد ها الكراىة ادلصطلأة فالنو ال عتم م ون السباب صواابً وبالرااً وعاآلراً إذ
ال أيء من الصواب والعآلر يف التبليغ مبكروه ،سلّمنا لكناو ما ذلاك تبقاى الرواياة معارضاة لرواياة الرساول صالى هللا
عليو والو وسلم (لوال اجلم الآلي ذ رانه) إذ ال عتم ون السب مكروىاً حسب رواياة اإلماام ما أمار النا صالى
هللا عليو والو وسلم بو (( َوأَ ْكثِ ُروا ِم ْن َسبِّ ِه ْ )) الآلي يفيد وجوبو أو على األقل اساتأبابو ،ومان الواضا ان الكراىاة
ال جتتم م االستأباب فهالً عن الوجوب ،فتدبر تعرف.
شايد مجع آخر بي الروايتي
فكاال ذلااك ااان ىااو القرينااة ماان روايااة اإلمااام عليااو السااالم علااى وجااو اجلم ا الااآلي ذ ارانه ،وام اا الق ارائن ماان
الرواايت األخرر فكأرية نكتفي ىنا بآل ر أحداىا فقط:
ِ
َولى ع يى السي (( ِأل َّ
ين))
َن ِ ِيى انِْقطَ َ
ام ُع َرى الْ َكا ِر َ
ِ
ِ
َح َس ُنِ ،أل َّ
ين،
اف ال َّ ِاد ُق ع يى السي َ :ة َه َذا ا ْْلِ َد ُ
فقد ورد انو (( َ َ
َن ِي ِةى انِْقطَ َ
اف ِملََِّت ي َي أ ْ
ةام ُع َةرى الْ َكةا ِر َ
َوإِ َزالَة ة َة ُش ةةبَ ِه ِه ْ ))( )1وم اان البااديهي ان السااب ابدلع ااح الأاااين ادلااآل ور يف رواي ااة األمااري عليااو الس ااالم (( َولَ ِكة ةهَّ ُك ْ لَ ة ْةو
ب ِيف الْ َقة ْةوِف َوأَبْة َة َغ ِيف ال ُْعة ْذ ِر)) ىااو الااآلي يفصام عاارر الكااافرين ويزياال
مة ْفتُ ْ أَ ْع َسةةا َهُ ْ َوذََكة ْةرُُْت َحةةا َهُ ْ َكةةا َن أ ْ
َمة َةو َ
َو َ
أاابههم ،امااا السااب ابدلعااح األول األخا ( قولااك عنااو انااو لااب مسااعور مااأالً) فانااو ال يزياال أاابهتهم باال يؤ اادىا
لادر الكأاري ماانهم إذ حيتجاون ابناك حيااث فقادت احلجاة وادلنطااق جلاأت للساباب والشااتيمة! ماا ان وصاف حاااذلم
وأعماذلم ىو الآلي يقط عراىم اما سبهم ابدلعح األخ فانو يقاوي – عاادة – عاراىم ويوثقهاا إذ ان ذلاك يساتأري
فيهم القوة الغهبية والعصبية اجلاىلية فيزدادون عناداً وجلاجاً وإنكاراً وجأوداً.
ومان ذلااك لاو يعلاام ان ادلطلاوب ماان (( َوأَ ْكثِة ُةروا ِمة ْةن َسةةبِّ ِه ْ )) ىاو نفااس ادلطلااوب مان روايااة األماري عليااو السااالم
( )1السيد ىاأم البأراين ،الربىان يف تفسري القر ن ،الناأر :مؤسسة البعأة ،ج 4ص.324-323
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ِ
م ْفتُ ْ أَ ْع َسا َهُ ْ َوذََك ْةرُُْت َحةا َهُ ْ )) وان ىاآلا ىاو الاآلي حيقاق اذلادفني اللاآلين ذ رمهاا الرساول صالى هللا
(( َولَكهَّ ُك ْ لَ ْو َو َ
عليااو والااو وساالم متام ااً أو مبااا ال قياااس م ا السااباب ابدلعااح األخ ا  ،واذلاادفان مهااا (( َكةةي َي يطْسعةةوا ِيف الَْفسة ِ
ةاد ِيف
ْ َ َُ
َ
ِْ ِ
ةاس َوَال يَةتَة َع َّ ُسةةوا ِمة ْةن بِ ة َد ِع ِه ْ )) فااان الناااس إذا عرف اوا ضااالذلم واهناام س ارا ادلااال العااام واهناام
ام ْسة َةي َوَْ ة َذ َرُي ُ الهَّة ُ
مرابااون وساافا ون للادماء ومااا أأاابو احرتساوا ماانهم ،امااا لااو سااببتهم ابدلعااح األخا فااان الناااس – عااادة – يبتعاادون
عنااك وال حيااآلرون ماانهم أص االً خاصااة م ا رلبااة الباطاال وأىلااو يف عامااة األزمنااة خاصااة يف ىااآلا الاازمن ،نعاام لااو ااان
اب ابدلعاح األخا ألىال البادع سابباً حلاآلر بعار النااس
الصالح ىو احلاا م يف الابالد والعاام علاى العبااد لكاان الس ّ
ااد ىاو الغالاب فاان الطرياق الوحياد – عاادة – لقطا طمعهام
منهم وقط طمعهم يف الفسااد يف اإلساالم ،أ ِماا والفس ُ
يف الفساااد يف اإلسااالم ىااو (( َوأَ ْكثِة ُةروا ِمة ْةن َسةةبِّ ِه ْ )) ابدلعااح االثااين أي ذ اار أفعاااذلم الساايجة وحاااذلم ادلنأرفااة ابحلجااج
والرباىني مبا يزيل أبها م ويردىا عليو ويقط عراىم.
ي)) َضية خارجية؟
يل ((إِِّّن أَ ْك َروُ لَ ُك ْ أَ ْن تَ ُكونُوا َسبَّابِ َ
ي)) ىااو بنأااو القهااية اخلارجيااة ،لشااهادة
ال يقةةاف :ان قولااو عليااو السااالم ((إِِّّن أَ ْك ة َةروُ لَ ُكة ة ْ أَ ْن تَ ُكونُةةوا َسة ةبَّابِ َ
(لَ ُكة ْ ) فاخلطااب خااص أبصاأابو علياو الساالم؟ فتكاون أخا مطلقااً مان رواياة الرساول صالى هللا علياو والاو وسالم
فتخصصها؟
إذ يقاف :ال؛ ألن األصل يف ل ما يصدر منهم عليهم السالم انو بنأاو القهاية احلقيقياة ال اخلارجياة ،إضاافة

إىل اناو ال أااهادة لاا(لَ ُكة ْ ) أبااداً يف ااون القهااية خارجيااة؛ وإال للازم ان تكااون سلتلااف ا ايت والاارواايت الاواردة فيهااا
(لَ ُكة ) قهاية خارجياة وىاو باديهي الابطالن؛ أال تارر ان قولاو تعاااىل (أ ِ
الرَ ُ ِ ِ
ةل لَ ُكة ْ لَْية َةةَ ال ِّ ةياِ َّ
ُح َّ
ةل إِى نسةةائ ُك ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
باس َهُ َّن َع ِ َ َّ
وي َّن
تاب َع َْي ُك ْ َو َعفا َع ْه ُك ْ َ ْةار َن َمش ُةر ُ
اّللُ أَنَّ ُك ْ ُك ْهةتُ ْ ََتْتانُو َن أَنْة ُف َس ُك ْ َ َ
باس لَ ُك ْ َوأَنْةتُ ْ ل ٌ
ُي َّن ل ٌ
ةب َّ
اّللُ لَ ُكة ْ )( )1يفيااد قهااية حقيقيااة وليسا خارجياة رراام وجااود لكاام فيهاا ورراام انااو ااان قااد جاارر
َوابْةتَةرُةةوا مةةا َكتَة َ
ِ
وي َّن)
منعهم قبل ذلك من الرفث ليلة الصيام؟ واهنم خانوا انفسهم مث عفى هللا عنهم وقال ( َ ْار َن َمش ُر ُ
()2
ةيت لَ ُكة ُ ِْ
ام ْسةي َ ديهةاً)
ةت َع َ ْةي ُك ْ نِ ْع َسةةَت َوَرض ُ
ةت لَ ُكة ْ ديةهَ ُك ْ َوأ َْتَ ْس ُ
وأال تارر ان قولاو تعااىل (الْيَة ْةوَ أَ ْك َس ْ ُ
ِ
َّ
اّللَ َو َذ ُروا ما بَِقي ِم َن ِّ
آمهُوا اتَّة ُقوا َّ
هي
الرم إِ ْن ُك ْهةةتُ ْ ُم ْةمم َ
ذين َ
قهية حقيقية ال خارجية ،وان قولو تعاىل( :اي أَيُّة َها ال َ
َ
ب ِمن َِّ
ِ
ِِ ِ
س أ َْمةوالِ ُك ْ ال تَظِْ ُسةو َن َوال تُظَْ ُسةو َن)( )3قهاية
َِإ ْن َْ تَة ْف َع ُوا َرْ َذنُوا ِبَ ْر ٍ َ
اّلل َوَر ُسولى َوإ ْن تُة ْبةتُ ْ َة َ ُكة ْ ُرُؤ ُ
( )1سورة البقرة :ية .187
( )2سورة ادلائدة :ية .3
( )3سورة البقرة :ية .279-278
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حقيقية ال خارجية ...وىكآلا وىلم جرا.
ِ
ي)) فاارتج
ال يقااال :روايااة (( َوأَ ْكثِة ُةروا مة ْةن َسةةبِّ ِه ْ )) أقااور ساانداً ماان روايااة ((إِِّّن أَ ْكة َةروُ لَ ُك ة ْ أَ ْن تَ ُكونُةةوا َس ةبَّابِ َ
عليها؛ إذ سيأيت اجلواب عن ذلك بوجوه عديدة فأنتظر.
إدراج الروايتي يف مب التزاح

مث ان ىااآلا لااو علااى ادلساالك ادلعااروف ماان ان أمأااال ذلااك مناادرج يف ابب التعااار (الباادوي أو ادلسااتقر) ولكاان
ِ
ي)) ليس ا التعااار (ال
قااد يقااال :ابن النساابة بااني (( َوأَ ْكثِة ُةروا مة ْةن َسةةبِّ ِه ْ )) و((إِِّّن أَ ْكة َةروُ لَ ُك ة ْ أَ ْن تَ ُكونُةةوا َس ةبَّابِ َ
بدوايً وال مستقراً) بل ىي التزاحم ،وتوضي ذلك يتوقف على بيان أمور:
األول :ان التزاحم على قسمني:

التزاح امليكي والتزاح االمتثايل

األوف :التزاحم ادلال ي.

والثاّن :التزاحم االمتأاع.
و(التزاحم ادلال ي) يعين ان يكون يف متعلق التكلياف ماالو مصالأة وماالو مفس ىل
ادة معااً ،وحسام األمار يف ىاآلا
الت ازاحم يع ااود للمااوىل ادلش ا ّارع فانااو يالح ااا ماادر ق ااوة ادلصاالأة وادلفس اادة فااان وج اادمها متساااويتني حك اام ابإلابح ااة

(االقتهائية) وإن رجأ أحدامها علاى األخارر قلايالً حكام ابلكراىاة أو االساتأباب ،أو أارياً بدرجاة ابلغاة حكام
لسةوا ِ
ِ
ابحلرمة أو الوجوب ،ومن مصاديقو قولو صالى هللا علياو والاو وسالم ((لَ ْةو َال أَ ْن أَ ُشة َّ َع َةى أ َُّم ِةَت َأل ََم ْةرتُة ُه ْ ِم ّ َ
م َي ٍة))( )1فان مصلأة التيسري ان رالبة على مصلأة الفعل نفسو لآلا ان مستأباً فقط.
َم َع ُك ِّل َ
وساايأيت إبذن هللا تعاااىل تفصاايل الكااالم عاان تطبيااق ذلااك علااى ادلقااام وعاان التاازاحم االمتأاااع وعاان حلقااة ال اربط
بينهماا مبااا ينفا يف حاال االعهااال يف الكأااري ماان الاارواايت الايت تباادو متدافعااة والاايت اعتربىااا القااوم ماان ابب التعااار
بينما نرر اهنا من ابب التزاحم فأنتظر.
مناذج من آايت ُع ّدت متعارضة والظاير اهنا متزامحة
الثاّن :ان ىنالاك الكأاري مان ا ايت والارواايت الايت عا ّدىا األعاالم أو بعهاهم مان التعاار  ،بينماا ميكان القاول
اهنا من التزاحم ولنمأل ذلك أبمألة – من رري ّىل
تب فعالً ذلا بال رارد العار والطارح ولعلاو صيت تفصايل األخاآل والارد
فيها يف حبأنا يف تاب التزاحم.
م ٍةد َةِإ ْن
كي َح ْي ُ
ْع ُدوا َهةُ ْ ُك َّ
اح ُ ُر ُ
وي ْ َو ُخ ُذ ُ
ل َو َج ْد ُتُ ُ
وي ْ َو ْ
أوالً :قولو تعاىل ( َاَْةتُة ُوا ال ُْس ْا ِر َ
ةل َم ْر َ
وي ْ َو اَة ُ
( )1ثقة اإلسالم الكليين ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية – طهران ،ج 3ص.22
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اّلل غَ ُفور رحي )( )1م قولاو (وإِ ْن جهَحةوا لِ
ََاموا ال َّي َة َو آتَة ُوا َّ
ِ
ه
ةاج
ة
س
ْ
َ
َّ
َ
ْ ْ
َ َ ُ
اتبُوا َو أ ُ
الزكا َة َ َخ ُّوا َسبي َ ُه ْ إِ َّن ََّ ٌ َ ٌ
هَا)( )2وعلى التعار قال البعر بناسخية األوىل للأانية ،لكن قد يقال ابهنا من التزاحم وان لكل مال اً فاال معاح
ىل
حينجآل.
للقول ابلنس
ِ
ِِ
ِ
ام ةةٌ)( )3ما قولااو ( َوابْةتَة ِغ يسةةا آات َ َّ
اّللُ الة َّةد َار
نيااً :قولااو تعاااىل ( َويُة ْةمث ُرو َن َع ةةى أَنْة ُفس ة ِه ْ َولَة ْةو كةةا َن خ ة ْ َخ َ
ِ
الدنْيا)( )4وقولو (وال َجتْعل ي َد َ مرْ ُولَةً إِى ُعهُِ
ل ِم َن ُّ
ةل الْبَ ْسة ِ َةتَة ْق ُعة َد
ب
ة
ت
ال
و
ل
ق
سطْها ُك َّ
َ
َ
س نَ يبَ َ
ْ
َ ََْ َ
َ
ُ
ْارخ َرةَ َوال تَة ْه َ
سوراً)( )5فاننا نراىا من التزاحم وقد توىم من ر ىا من التعار فبأاث عان وجاو اجلما إذ ياف يعتارب هللا
َم ُوماً ََْم ُ
تعاىل اإليأار فهيلة مث يردع نبيو صلى هللا عليو والو وسلم عنو؟
َّ
اّللَ َحة َّ تُقاتِ ِةى)( )6ما قولاو تعااىل (يُرية ُد َّ
آمهُةوا اتَّة ُقةوا َّ
اّللُ بِ ُكة ُ الْيُ ْس َةر َوال يُرية ُد
ذين َ
لأاً :قولو تعاىل (اي أَيُّة َها ال َ
()7
ةف َّ
اّللُ نَة ْفس ةاً إِالَّ ُو ْسة َةعها)( )8فااان تقااور هللا حااق تقاتااو تسااتلزم العساار الشااديد باال
بِ ُك ة ُ ال ُْع ْسة َةر) وقولااو (ال يُ َك ِّة ُ
أعلى درجات العسر (ولآلا مل يبلغ ىآله ادلرتبة إال ادلعصومون عليهم السالم مث أمأاال سالمان احملمادي فقاط) فكياف
عتم ا األماار بااو وطلبااو م ا ( َوال يُري ة ُد بِ ُكة ة ُ ال ُْع ْس ة َةر)؟ وتفسااري ذلااك حسااب مقتهاايات ابب التاازاحم ،أرج ا ماان
البأث عن وجو مج حلل مشكلة التعار ادلتوىم.
ي)) و(( َوأَ ْكثِة ُةروا ِمة ْةن َسةةبِّ ِه ْ ))
رابعااً :مااا حناان فيااو ماان التعااار ادلتااوىم بااني ((إِِّّن أَ ْكة َةروُ لَ ُك ة ْ أَ ْن تَ ُكونُةةوا َس ةبَّابِ َ
حيث نرر انو من ابب التزاحم ما سيأيت .وللبأث صلة إبذن هللا تعاىل.
تهبيى :ان نتائج ىآلا البأث مهما ان ( )9فاهناا تقا لهاا – ماا سابق – ضامن الطائفاة الأانياة مان الارواايت،

وىي – ما سبق أيهاً – زلكومة أو سلصصة ابلطائفة الأالأاة( )10ومبقتهايات قواعاد ابب التازاحم ،ماا ان اإلطاار
( )1سورة التوبة :ية .5
( )2سورة األنفال :ية .61
( )3سورة احلشر :ية .9
( )4سورة القص  :ية .77
( )5سورة اإلسراء :ية .29
( )6سورة ل عمران :ية .102
( )7سورة البقرة :ية .185
( )8سورة البقرة :ية .286
( )9جواز سباب أىل الريب والبدع ،ابدلعح األول أيهاً أو ابدلعح الأاين فقط.
ون َِّ
( )10قولو تعاىل (وال تَسبُّوا الَّذين ي ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
سبُّوا َّ
اّللَ َع ْدواً بِرَ ِْري ِع ْ ٍ ) (سورة األنعام :ية .)108
ْ
ََ
اّلل َةيَ ُ
َ ُ
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العام الآلي تدور فيو افاة ادلباحاث ىاو ان الواجاب ،مهماا انا سلرجاات البأاث ،ىاو ان يقا ذلاك لاو يف إطاار
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
م إِى َس ِ
َح َس ُةن)( )1واالساتأناء مشاروط
بيل َربِّ َ
قولو تعااىل (ا ْد ُ
ل ِم ْةِ ْك َسة َو ال َْس ْوعظَة ا ْةَ َسةهَة َو جةاد ْهُ ْ ِملَّةَت ي َةي أ ْ
ابلشااروط الأالثااة وىااي :ان ادلرجعيااة يف حتقيااق حااال الكااربر وتشااخي حااال الصااغرر ىااو للمراج ا العظااام؛ ألن

()2
ي
ةر
َم
أ
و
(
تعاىل
لو
و
لق
الشورر
أىل
و
اخلربة
أىل
ية
ر
أ
أ
اء
ر
حتكيم
ا
أيه
فيها
اجب
و
ال
و
العامة،
الشؤون
من
القهية
ً
ُ
ْ
َ ُ ْ
( َوأ َْم ُرُي ْ ُشورى بَة ْيةهَة ُه ْ )( )3ما فصلناه يف موض خر.
وآخر دعواان ان اةسد ّلل رب العاملي وم ى اّلل ع ى دمحم والى الطيبي الطايرين

( )1سورة النأل :ية .125
( )2فيما ان منها على ادلأل العام.
( )3سورة الشورر :ية .38
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