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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 إذل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
ون َِّ
(وال تَسبُّوا الَّذين ي ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
اّلل)
ََ
ْ
َ ُ
() 8

تزاحم املالكات يف السباب على ضوء اآلايت والرواايت
ون َِّ
ِ
واس حسووااً)( )1وقااال اال ا ااو (وال تَس وبُّوا الَّووذين ي و ْد ُعو َن ِموون ُد ِ
س وبُّوا ََّ
اّلل
و
و
ُ
اّلل
َ
ََ
ْ
قااال هللا العظاايم ( َوقُولُوووا للاَّو ِ ُ ْ
َُ
َ ُ
َع و ْدواً بِْيَو ِْ
وري ِع ْلو ٍوم)( )2ولكاان ور يف احلااديث عاان رسااول هللا صاالى هللا عليااو والااو وساالم ((أَ ْكثِو ُوروا ِمو ْون َِّووبِّ ِ ْم))( )3ويف
ي))(.)4
ادلقابل ((إِِّّن أَ ْك َرهُ لَ ُك ْم أَ ْن تَ ُكونُوا َِّبَّابِ َ
وقد سبق ان األصل العاام حرةاة ساباب ال ار ويسات ىم ةناو بعاص الصاور ساباب أىال الرياب والبادل ،ولكان لا
خاضع دلقاييس ابب التزاحم ولرت يح ي ادلالك األىم على ي ادلالك ادلهم .وقد سبق:
(إدراج الروايتي يف ابب التزاحم
مث ان ىذا لو على ادلسل ادلعارو ةان ان أة ىاال لا ةنادرج يف ابب التعاارد (البادوي أو ادلساتقر) ولكان قاد
ِ
ي)) ليسا التعاارد (ال بادووال وال
يقال :ابن النسابة باني (( َوأَ ْكثِ ُوروا م ْون َِّوبِّ ِ ْم)) و((إِِّّن أَ ْك َورهُ لَ ُك ْوم أَ ْن تَ ُكونُووا َِّوبَّابِ َ
ةستقراال) بل ىي التزاحم ،وتوضيح ل يتوقف على بيان أةور:
األول :ان التزاحم على قسمني:
التزاحم املالكي والتزاحم االمتثايل

األول :التزاحم ادلال ي.

والثاّن :التزاحم االةت ىارل.
و(التازاحم ادلال ااي) يعااك ان يكااون يف ةتعلاق التكليااف ةااالك ةصاال ة وةااالك ةفساادة ةعااال ،وحساام األةاار وبَاتّااو يف
ىااذا الت ازاحم يعااو للمااوذل ادل ا ّارل حااني يالحاام ةاادة قااوة ادلصاال ة وادلفساادة مااان و اادما ةتساااويتني حكاام اببإلابحااة
( )1سورة البقرة :آية .83
( )2سورة األنعام :آية .108
( )3ثقة ابإلسالم الكليك ،الكايف ،ار الكتب ابإلسالةية – طهران ،ج 2ص.275
( )4هنج البالغة  :اخلطبة  ، 206حبار األنوار  :ج  32ص  561ح . 466
1

دروس يف التفسري والتدبر (ٖٖٓ)  .........................................................األربعاء ٗ شعبان ٔٗٗٓ /ه

(االقتطااائية) وإن ر ا أحااداما علااى األخاارة قلاايالال حكاام ابلكراىااة أو االساات باب ،أو  ى اراال بدر ااة ابل ااة حكاام
ابحلرةة أو الو وب ،وةن ةصا يقو قولو صلى هللا عليو والو وسلم ((لَو َال أَ ْن أَ ُش َّوَّ َعلَوى أ َُّم ِوَل َألَمورتُو م ِاب ِ ِ
لس َوواك َمو َ
ْ
َْ ُْ ّ
ص َالةٍ))( )1مان ةصل ة التيسر ان غالبة على ةصل ة الفعل نفسو لذا ان ةست باال مقط.
ُك ِّل َ
وسيأيت إب ن هللا تعاذل تفصيل الكالم عن تطبيق ل علاى ادلقاام وعان التازاحم االةت ىاارل وعان حلقاة الاربط بينهماا
مبا ينفاع يف حال االعطاال يف الك ىار ةان الارواوت الام تبادو ةتدامعاة والام اعتمىاا القاوم ةان ابب التعاارد بينماا نارة
اهنا ةن ابب التزاحم مأنتظر)(.)2
التزاحم من أصعب األمور وأخطرها
وتوضيح ل  :ان التزاحم يف ال بعدي العقل النظري والعقل العملي َذلو ةن أىم األةور وأخطرىا وأصاعبها ،ماا
انو ةن أ  ىار األةاور الام ههلهاا عاةاة الناا بال حاا الك ىار ةان اخلاصاة ،وىاو إذل لا ةان أ  ىار األةاور الام يقات م
ميها  ىر ةن النا – حا بعص األماضل – بدون راسة وامية عا ة.
ُشل الااس يف امتحان التزاحم
مث بعد ل مان الك ىر الك ىر داال ةان الناا يف الون يف اةت اان التازاحم العملاي وان عرماوا و او األمياة وةاا ىاو

األىم على ةستوة العقل النظري ،ولنم ىل لذل مب ىالني:
األول :ان الك ىر ةان الناا يف الون يف اةت اان التازاحم باني وا باات العمال وباني ةتطلباات إ ارة األسارة مارتاه اةاا
ةفرطاال ائماال أو ةتأر اال بينهما :ماةا ىو رل اف حباق األسارة ةهمال حلا اتاا وتطلعاتاا ورغباتاا واةاا
ةفرطاال ائماال أو ّ
ىو ةهمل ل ؤون العمل والوظيفة أو الدراسة وةقتطياتا.
ال ىاين :ان الك ىر داال ةن النا يف لون يف اةت ان التزاحم العملي بني ةتطلبات الروح ةن هاة وباني ةقتطايات

اجلسااد ةاان هااة أخاارة ،أو بااني تطلعااات العقاال وبواعااث الفكاار ةاان انااب وبااني ن اوالل الاانفس ورغبااات اجلساام ةاان
انااب آخاار ،مقااد تاارة بعطااهم ما االال يف االخالقيااات ويف ادلعنااووت ان ااال يف العلاام والفكاار وال ىقامااة أو ةتعالي ااال يف
ةراتب القرب والعروج الروحاين صفر اليدين خارل الوماد ةن ةدارج العلم والكمال.
مناذج ُق وة م مة من تزاحم الواجبات
مذل لو على الصعيد العملي ،واةا على الصعيد النظري ،مان ةب ث التزاحم بني ادلال ات وادلصاحل أو ادلفاساد
الفر ياة ،والعائلياة ،واال تماعيااة ،اخلاصاة والعاةاة ،يعا ّد ةان أ ّ ادلباحاث وأصااعبها وأ  ىرىاا إلرة للواال واالخااتال
أو ىي ةن أ  ىر ةا ههلو النا  ،ولنم ىل لذل ببعص األة ىلة:
( )1ثقة ابإلسالم الكليك ،الكايف ،ار الكتب ابإلسالةية – طهران ،ج 3ص.22
( )2الدر (.)302
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أ -الت ازاحم بااني نفقااة الزو ااة ونفقااة األم ،مااا لااو دل يكاان لااو إال ةااا يكسااو بااو احااداما أو ةااا ي اابع بااو َ وعتهااا،

مايهما ادلقدم؟
ب -التزاحم بني إنقا األم وإنقا الزو ة ،ميما لاو ار األةار بينهماا وعجاز عان اجلماع ماا لاو غرقاا ةعااال ودل كناو
إال إنقا أحداما ،مأيهما ادلقدم؟
ج -التازاحم بااني التااوقي عاان إياذاء األم أو إيااذاء الزو ااة ،مااا لاو اان ساافره ةو بااال بإلياذاء األم ولكنااو ااان ةرضااياال
للزو ة أو العكس ابن ان سفره ةو باال بإليذاء الزو ة وةرضياال لألم مأيهما ادلقدم؟

وةاان ال يعاار آراء الفقهاااء يف تلا ادلسااائل قااد ءاابط خاابط ع اواء مقااد يتااوىم تاار يح األم وتقاادح حقهااا يف اال
تل الصور أو قاد يار ي تار يح الزو اة ميهاا مجيعااال أو قاد يقاول مباا للاو لاو ،ةاع ان احلكام يف الصاور ال ىالثاة سلتلاف،
مفااي األوذل :نفقااة الزو ااة ةقدةااة ،ويف ال ىال ىاة :التااوقي عاان إيااذاء األم ىااو ادلقاادم ،ويف الصااورة ال ىانيااة :التوياار علااى ةااا
صرح بو مجع.
 التزاحم بني الوضوء للصالة وبني سقي اذلرة العط ى ة ىالال؟ مايهما ادلقدم؟ى ا -التازاحم بااني التايمم وبااني التصاار يف ةلا ال اار ون رضاااه ماا لااو اضلصاار الارتاب يف ادل صااوب ،ودل يكاان لااو
ةاء ،مهل يتمم ابدل صوب أو ال يتمم؟ مهل عليو حينئذ صالة أو ال لكونو ماقد الطهورين؟
و -التزاحم بني إنقا عادل واحد ( أستا حولة أو اةعة) وبني إنقا اىلني أو أ  ىر؟
ل -التزاحم بني أ اء الز اة أو اخلمس وبني أ اء الدين؟.
ح -التزاحم بني احلج ادلستقر وأ اء الدين ،لو دل كنو هبذا ادلال إال أحدما.

ط -التازاحم بااني النهااي عاان ادلنكاار وبااني قطااع الاارحم ،مااا لاو ااان هنيااو لرنااو عاان ادلنكاار ،نظااره لأل نبيااة ،ةو بااال
حلدوث صرال يف األسرة وقطع الرحم؟ مايهما ادلقدم؟
وقد مصلنا يف ةباحث التزاحم الب ث عان لا وأ اباىو ،و اان شلاا أ اران اناو قاد تكاون لكال ةان ادلال اني ةراتاب
و ر ات وان احلكم قد ءتلف حسب اختال الدر ات يف ل ةنها.
ول

لو شلا يلقي الطوء على خطورة ةباحث التزاحم سواء على ادلستوة النظري أم على ادلستوة العملي.

تزاحم مالكات السباب بي امللصلحة واملفسدة
اب يف الصااورة ادلااذ ورة يف الروايااة ةال ااال ،مااا ان لرت ااو
وةباحااث السااباب ةندر ااة يف ىااذا الباااب ل ا ان للسا ّ
ةال اال ،ولو ةصل ة ولو ةفسدة أو ةفاسد مايهما األر ح؟
ان ادلتسا ّارل وحااده ىااو الااذي قاد ينظاار إذل و ااو بعااص األرابح وادلكاسااب الاام اققهااا ال ااتائم مااي كم ،ابر اليااة،
بلزوم السباب ور انو غفلة عن هات ةر وحيتو ومسا ه.
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ولكن حيث ان ةال ات األحكام شلا دل ت رل أبواهبا إلينا ماهنا أن ادلوذل ال وعاال ،لاذل

اان الااللم االعتماا

على ادلال ات الم يذ رىا ال ارل االقد بنفسو و علها ادلدار لل كم ابلتعا ل أو الرتا يح والتقدح والتوير.
طوائف اآلايت والرواايت
وعن ااد الر ااول إذل اآلوت وال اارواوت ال اام تص اارح مبال ااات ادلص اال ة أو ادلفس اادة يف الس ااباب صل ااد لت ااا الط ااائفتني
اآلتيتني:
بعضَ (( :كو َال يطْمعوا ِيف الْ َفس ِ
ٔ -امللصلحة يف ِ
ِّباب ٍ
اد))
ْ َ َُ
َ
الطائفووة األو  :الاارواوت الاام تصاارح مبااالك ادلصاال ة يف سااباب ة ىاال أىاال الريااب والباادل ،وىااذه الطائفااة رواوتااا
ِ
الريْ ِ
وب
ول َّ
قليلة ،ولكن أمها على ابإلطال ىي الرواية ادلعرومة عن رساول هللا صالى هللا علياو والاو وسالم ((إ َذا َرأَيْووتُ ْم أ َْه َ
ِ
والْبِ و َد ِ ِموون بوعو ِودي َُووَ ْ ِ روا الْب وور ِ
ِ
ووه ْم َكو ْوو َال يَط َْم ُعوووا ِيف
اءةَ م و ْاو ُ ْم َوأَ ْكثِو ُوروا مو ْون َِّووبِّ ِ ْم َوالْ َقو ْوو َل ُِووو ِ ْم َوال َْوقِ َوع وةَ َوَابهتُو ُ
ْ َْ
َ
ُ َََ
ِ ِ
ات ويورَُ و لَ ُكووم بِ و ِ
الْ َفسو ِ
ِ
واس َوَال يَوتَو َعلَّ ُموووا ِمو ْون بِ و َد ِع ِ ْم يَ ْكتُو ِ
واد ِيف ِْ
وب َّ
سوواَ َ َ ْ ْ ْ
اِ ِّْو َوالِم َوََْ و َذ َرُه ُم الاَّو ُ
اّللُ لَ ُكو ْوم ب و َذل َ ا َْ َ
َ
ات ِيف ْاآل ِخورةِ))( )1ماادلالك ادلصارح بااو ىاو (( َكوو َال يطْمعووا ِيف الْ َف ِ
ال َّودرج ِ
واس َوَال يَوتَو َعلَّ ُمووا ِمو ْون
ْ َ َُ
ََ
سوواد)) و(( َوََْو َذ َرُه ُم الاَّ ُ
َ
َ
بِ َد ِع ِ ْم)).
واةا اآلوت مقولو تعاذلَ َُ( :م ِن ا ْعتَدى َعلَْو ُك ْم َُا ْعتَ ُدوا َعلَْو ِ ِِبِثْ ِل َما ا ْعتَدى َعلَْو ُك ْم)( )2مان اعتداءه علينا ةالك
ةص ح العتدائنا عليو ابدل ىل ،لكن ىل ت مل اآلية الكر ة إضامة إذل ال ؤون الفر ية ( ماا لاو ضارب أو ساب ماان
لا ان تطاربو أو تسابو مب ىاال ةاا ضارب أو سااب باو) ال ااؤو َن ادلذىبياةَ ( مااا لااو ساب ةااذىب متساب ةذىبااو)؟ مفيااو
حبث!
ٕ -املفسدة يف السباب عموماً أو خلصوصاً
الطائفة الثانوة :اآلوت والرواوت الم تصرح ابدلفسدة يف ساباب اآلخارين ،وعلاى عكاس الطائفاة األوذل ماان ىهناا
آوت ر ااة ورواوت  ىاارة وقااد اارت ميهااا ةفاسااد ةنوعااة لسااباب اآلخارين وىااي تارتاوح بااني ةااا يعا ّد انتها ااال حلااق هللا

تعاذل وةا يكون ىتكاال حلرح الرسول واألئمة عليهم السالم وةا يكون علّة لتطعيف احلق وأىلو وةا يكون سبباال لتطييع
حقو ادلؤةنني وظلمهم.

ردود أُعال اآلخرينِّ :ب هللا عدواً بْيري علم
ون َِّ
ممنها :قولو تعاذل (وال تَسبُّوا الَّذين ي ْد ُعو َن ِمون ُد ِ
اّللَ َعو ْدواً بِْيَ ِْ
سوبُّوا َّ
وري ِع ْل ٍوم) وقاد ةطاى الب اث عنهاا
ََ
ْ
اّلل َُووَ ُ
َ ُ
اب أىال الرياب والبادل شلاا يار ل
ةفصالال ،وةاوطن الكاالم ىاو اناو لاو ار األةار بينهماا مايهماا األىام؟ أي اناو لاو اان س ّ
( )1ثقة ابإلسالم الكليك ،الكايف ،ار الكتب ابإلسالةية – طهران ،ج 2ص.275
( )2سورة البقرة :آية .194
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أولئ ادلبطلني ويقطي على (أو يقلل) طمعهم يف ابإلمساا يف ابإلساالم ولاذرىم الناا وال يتعلماون ةان بادعهم لكناو
ان شلا يستلزم سبهم هلل تعاذل ،مايهما األىم؟ مهل علينا ان ال نسبهم ي ال يسابوا هللا تعااذل وان اساتلزم عادم سابهم
طمعهم يف ابإلمسا يف الدين؟ أو العكس علينا ان نسبهم وان استلزم ل سبهم هلل تعااذل ،دلاا يرتتاب علاى سابهم ةان
مائاادة ان ال يطمعاوا يف الفسااا يف الاادين؟ مايهمااا األىام؟ ان ت ااويذ لا لاايس للعاااةي باال ال بااد للفقيااو ان يرا ااع
سلتلف النصوص وي ربلها لكي يصل إذل نتيجة ةمئة للذةة حقاال.
ولكي ال يتسرل وذ ميقول ان األىام ىاو األول( )1نقاول :ابن ةان ةر اات ال ىااين( )2ةا ىالال ان ادلالحام ان هللا
تعاااذل اعتاام حر ااو أىاام ةاان أي اايء آخاار يف ة ىاال قولاو تعاااذل (إِ َّن َّ
اّللَ ال يَوْيْ ِفو ُور أَ ْن يُ ْشو َور َك بِو ِ َو يَوْيْ ِفو ُور مووا ُدو َن ذلِو َ
لِ َم ْن يَشاءُ)( )3ممع ان ال ارك ابهلل تعااذل ال يطاره ايئاال أباداال وةاع ان ادل ارك قاد يكاون شلان قادم أ ام خدةاة للب ارية،
ان تاين أو ا يسون ة ىالال ،لكنو إ ا ان مرضاال ة ر اال عن تقصر أو عن علم وعمد ماناو تعااذل ال ي فار لاو ار و أباداال
ولكن استقراء ل الو وه عم التادبر يف سلتلاف ساائر
ولكنو ي فر ةا ون ل دلن ي اء ،مهذا و و ةن ىذا الطر ّ ،
النصوص مبا ءرج األةر – يف ال الطرمني – عن االست سان أو القيا حبا اة إذل راساة ةساتوعبة ،ولاذل قلناا ان
ادلر ااع ى ااو الفقي ااو وان ااو ال يص ااح ان ي اارة الع اااةي أو الفاض اال رواي ااة رواي ااة (( َك ووو َال يطْمع وووا ِيف الْ َفس و ِ
واد ِيف ِْ
اِ ِّْ و َوالِم
ْ َ َُ
َ
َّاس َوَال يَوتَو َعلَّ ُموا ِم ْن بِ َد ِع ِ ْم)) ميسارل إذل األخذ هبا ويت امل عن سائر اآلوت والرواوت وعن ةقتطيات
َوََْ َذ َرُه ُم الا ُ
التزاحم بينها وترا ي ها.
((وَال تَ ُكونُوا َعلَوواَا َشوااً ...واح َفظُوا أَل ِ
ْساَوتَ ُك ْم))
َ ْ
ْ ْ
َ
ِ ِ
ووع ِة ُكونُوووا لَاَووا َزيْا واً َوَال تَ ُكونُوووا َعلَْوواَووا َشو ْووااًس قُولُوووا لِلاَّو ِ
اح َفظُوووا
واس ُح ْسووااً َو ْ
وةنهااا :قولااو عليااو السااالم (( َم َعاشو َور ال ّشو َ
أَل ِ
َو ِ
وح الْ َقو ْوو ِل))( )4مهااذا ةااالك آخاار ةصاارح بااو ،وىااو ةااالك ةاان ائاارة حقااو االئمااة
وول َوقَبِ و ِ
وهووا َع و ِن الْ ُف ُ
ْس واَوتَ ُك ْم َوُك ُّف َ
علايهم الساالم ،وىااو ةاالك ةازاحم دلاالك (( َكوو َال يطْمعوووا ِيف الْ َفسو ِ
واد ِيف ِْ ِ
اب أىال الباادل
ْ َ َُ
َ
اِ ِّْ َوالم)) ماذ ا تزانااا :ابن اان سا ّ
والرياب يساتلزم بعاص ال اني علاى الرساول صالى هللا علياو والااو وسالم وأىال بيتاو األطهاار علايهم الساالم ويساتلزم أيطااال قطااع
طمعه اام يف الفسا ااا يف ابإلسا ااالم مأيهما ااا ادلق اادم؟ إن ل ا ا شلا ااا ال كا اان اجل ا اواب عنا ااو بسا ااهولة إال للجربا اازي (ادلقا اات م يف
الفتوة ون ت ىب ) أو القائل ابالست سان أو القيا !
(إِ َّن َّ
غ بَو ْوواَو ُ ْم)
الش ْوطا َن يَو ْاو َز ُ
( )1قطع طمعهم يف الفسا يف ابإلسالم.
( )2رعاية حرح هللا تعاذل.
( )3سورة النساء :آية .116 ،48
( )4ال يخ الصدو  ،األةارل ،ادلكتبة ابإلسالةية – قم1404 ،ىا ،ص.400
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َّ ِ
ِِ
س ُون إِ َّن َّ
غ بَو ْو واَو ُ ْم)( )1وقاد سابق ان ةعام يناز
الش ْووطا َن يَو ْاو َوز ُ
وةنها :قولو تعاذلَ ( :وقُ ْل لعبادي يَو ُقولُووا الوَل ه َوي أَ ْح َ
سب اآلخرين ي ىار مايهم القاوة ال طابية مياز ا ون إمساا اال علاى
ىو يفسد وىو قريب ةن ةعم َ
ينوس ،وةن البديهي ان ّ
إمسا و قاقاال على قا  ،مايهما األىم؟ وىذا ادلالك ما ال ءفى ىو ةالك ةن ائرة حقو النا .
ِ
ين َوإِ َزالَةَ ُشبَ ِ ِ ْم))
اجلدال ابألحسن يسبّب ((قَطْ َ ُع ْذ ِر الْ َكاُ ِر َ
ِ
اللص ِ
س ُون ِأل َّ
َن ُِو َ وا قَطْو َ ُعو ْذ ِر
اد ُق علو السالمَُ :و َ و َذا ا ْجلِو َد ُ
وةنها :الرواية الم سبق ((((قَ َ
ال َّ
ال ِابلَّ ِوَل ه َوي أ ْ
َح َ
ِ
ِ
ِ
وي َاب ِط ِول َم ْون
ين َوإِ َزالَةَ ُشبَ ِ ِ ْم َوأ ََّما ا ْجلِ َد ُ
س ُن ِِبَ ْن ََتْ َح َد َح ّقاً َال ُيُْكاُ َ أَ ْن تُو َف ِّر َق بَو ْوواَ ُ َوبَو َْ
ال بِْيَ ِْري الََِّل ه َي أ ْ
الْ َكاُ ِر َ
َح َ
َُتَ ِ
ت أَنْو َ َح ّقواً
ادلُ ُ َوإِ َّمنَوا تَ ْدَُو ُعو ُ َع ْون َاب ِطلِو ِ ِِبَ ْن ََتْ َحو َد ا َْ َّوَّ َُو َ و َذا ُه َوو ال ُْم َح َّورُم ِألَنَّو َ ِمثْولُو ُ َج َحو َد ُه َوو َح ّقواً َو َج َحو ْد َ
آ َخ َر))( )2وةن الواضح ،ما ىو صريح الرواية أيطاال ،ان ابحلجج والماىني واأل لة وادلوعظة احلسانة واجلادال ابلام ىاي
أحسان تنقطااع أعاذار وعاارة الكااامرين وتازول اابههم ال ابدل الطااة الام رتااا الروايااة وال ابلساباب وال ااتائم (ال لتنقاايح
ادلناط ،على انو قطعي ،بل لبداىة ل ( )3وو دانيتو) ،ملاو مارد ان الساباب اان السابب يف قطاع طماع ادلبطال ماا
أما تو الرواية األوذل (( َكو َال يطْمعوا ِيف الْ َفس ِ
اد ِيف ِْ
اِ ِّْ َالِم)) ماان ىاذا ي اكل ةال ااال ةزانااال دلاالك إلالاة ال ابهة وقطاع
ْ َ َُ
َ
عااذر الكااامرين وعاراىم عاام اجلاادال ابلاام ىااي أحساان مانااو يت قااق ابجلاادال ابالحساان ال ابلسااباب لبداىااة انااو ال تاازول
بهة الطر اآلخر وال ادلساتمع اااياد وال ضاعيف ابإل اان ابلساباب وال يكاون قاطعااال لعاذر الكاامر بال ال لا إ اا
يت قق ابحلجة وادلنطق واجلدال ابلم ىي أحسن ،وةع ل مايهما الرا ح؟
ِ
ِ
ينس َوإِ َزالَوةَ ُشووبَ ِ ِ ْم)) ةااالك ةاان ائاارة حقااو
مث ان ةاان الواضااح ان ى اذا ادلااالك ((انْقطَووا َ عووذر أو ُعو َورى الْ َكوواُ ِر َ
الدين وال ريعة علينا ما ان ةقابلو ذل .
وه ْم َعلَى ِرقَابِ ُك ْم))
(( َوَال ََتْ ِملُ ُ
ِ
اع وةَ َربِّ ُكو ْوم َوإِ َّاي ُكو ْوم
ووه ْم َعلَووى ِرقَووابِ ُك ْم ََتْ َم ُع ووا َم و َ َذلِو َ طَ َ
واس َوَال ََتْ ِملُو ُ
وةنهااا :قولااو عليااو السااالم (( َو َجوواملُوا الاَّو َ
ب أَ ْع َد ِاء َِّ
سبُّوا َّ
اّللَ َع ْدواً بِْيَ ِْري ِعل ٍْم))( )4وةن الواضح ان نال الناا علاى رقااب ال ايعة
َو َِّ َّ
اّلل َح ْو ُ
ث يَ ْس َم ُعونَ ُك ْم َُووَ ُ
أبغ ارائهم هباام ليقتل اوىم أو يسااجنوىم أو ي اار وىم أو يطااار وىم أو لاصااروىم أو يق ااطعوىم ،ةااالك ةهاام ااداال (باال ان
الروايااة صاارلة يف ان طاعااة الاارب ىااي بااذل ) مهااذا ادلااالك ي ازاحم ل ا ادلااالك اآلخاار (( َكووو َال يطْمعوووا ِيف الْ َفسو ِ
واد ِيف
ْ َ َُ
َ
ِْ
اِ ِّْ َالِم)) ،ولكن ايهما األىم؟ أو على حسب ر ات ل ةنهما؟.
ِ
ف يَ َدهُ َع ِن الا ِ
(( َم ْن َك َّ
ي َكثِ َريًة))
َّاس ...يَ ُك ُّفو َن َع ْا ُ أَيْد َ
( )1سورة ابإلسراء :آية .53
( )2أبو ةنصور ،أند بن علي الطمسي ،االحتجاج ،ن ر ادلرتطى – ة هد ادلقدسة1403 ،ىا ،ج 1ص.21
( )3انو ال تنقطع أعذار الكفار وال تزول بهاتم ،ابلسباب.
( )4ثقة ابإلسالم الكليك ،الكايف ،ار الكتب ابإلسالةية – طهران ،ج 8ص.7
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وس و ْاا َِّ
(ٔ) ِ
واس قَولَّو ْ ُمو َد َاراتُو ُ ْم لِلاَّو ِ
وةنهااا :قولااو عليااو السااالم ((إِ َّن قَو ْومواً ِمو َون الاَّو ِ
اّلل َمووا َكووا َن
واس َُووُنُِفوا مو ْون قُو َوريْ ٍ َ ُ
َح ِِ
ِ
والَ :م ْون َك َّ
ْسس َوإِ َّن قَو ْوماً ِم ْن غَ ِْري قُو َوريْ ٍ
وال َُّ :قَ َ
الرُِوو ِ س قَ َ
سواَ ْ ُمو َد َاراتُو ُ ْم َُووُ ِْ ُقوا ِابلْبَو ْوو ِ َّ
وف يَو َدهُ
ساِب ْم َِب ٌ
و َح ُ
ِب ْ َ
()2
ف ع ْاو م يداً و ِ
اح َدةًس وي ُك ُّفو َن َع ْا ُ أَيْ ِود ِ
َع ِن الا ِ
اف أيادي الناا – وادلارا باو يف ةصاطلح
وريةً)) و ّ
ََ
َّاس َُِإ َّمنَا يَ ُك ُّ َ ُ ْ َ َ
َ
ي َكث َ
الاارواوت عااا الة :العاةااة – ةااالك ىااام زلبااوب لإةااام وعكسااو ةب ااود لااو – وقااد ساابق الكااالم عاان الروايااة والاارواوت
السااابقة والالحقااة بتفصاايل أ  ىاار مرا ااع ،مهااذا ةااالك ة ازاحم دلااالك (( َكووو َال يطْمعوووا ِيف الْ َفسو ِ
واد ِيف ِْ
اِ ِّْو َوالِم)) ،وىااذا
ْ َ َُ
َ
ف النا أيديهم اترة يكون عنّاا أ اواص أي
ادلالك يرتبط بكلتا الدائرتني :حقو هللا والدين وحقو النا إ ان ّ
عن ةائنا وأعراضنا وشلتلكاتنا ،وقد يكون عن ةذىبنا و عائران وحسينياتنا وةسا دان وأئمتنا عليهم السالم.
(( َوَال ََتِولُوا َعلَْو ِ ْم َُووَظْلِ ُموُك ْم))
ِ
ِ
ِ
وار ِج َ واراًس َوَال ََتِولُووا َعلَ ْوو ِ ْم َُووَظْلِ ُمووُك ْم))( )3وىاذه
وةنها :قولو عليو الساالم َخوالطُوا ْاألَبْو َور َار ِّ ّوراًس َو َخوالطُوا الْ ُف ََّ َ
الرواية سوابقها صرلة يف النهي عما يسابب ظلام أىال العاةاة لل ايعة ،وقاد اعتام ابإلةاام علياو الساالم ظلمهام لل ايعة
العلة للرل والنهي عن ةيلناا علايهم ،وادليال علايهم أناوال وأقساام وةان أبرلىاا سابّهم حبياث يسامعوننا ،مهاذا ةاالك ،وىاو
ةالك ةن ائرة حقو النا .
َّاس َُوتَ ْكتَ ِسبُوا ال َْع َد َاوَة بَو ْوواَو ُ ْم))
سبُّوا الا َ
(( َال تَ ُ
واس َُوتَ ْكتَ ِسو ووبُوا ال َْع و و َد َاوةَ
س و وبُّوا الاَّو و َ
وةنه ااا :ق ااول ابإلة ااام الب اااقر ع اان رس ااول هللا ص االى هللا علي ااو وال ااو وس االم (( َال تَ ُ
بَو ْوواَو ُ ْم))( )4وىو ةالك ةن ائرة حقو النا ما ىو واضح.
انقض هلا
حنن يف زمن هدنةس والسباب ٌ
وةنها :ان سباب ال ر ةناقص دلصل ة (اذلدنة) الم صارح هباا الارواوت ،وقاد سابق بعطاها ،وشلاا دل ننقلاو الرواياة
ادلفصلة الرائعة اآلتية الكا فة عن اةتدا لةن اذلدنة إذل لةان ظهاور ابإلةاام عجال هللا تعااذل مر او ال اريف و َ َعلَناا ةان
ي َع ْون ُم َعلَّوى بْو ِن ُُمَ َّم ٍود َع ْون
وي بْ ُون ُُمَ َّم ٍود ْاألَ ْش َوع ِر ُّ
س ُْ
أنصااره وأعواناو واهاىادين وادلست اهدين باني يدياو مقاد روة ((ا ُْ َ
صو ْف َوا َن بْو ِن ََْو َ َو ا َْسو ِن بْو ِن َُْمبُ ٍ
َعلِ ِّي بْ ِن ِم ْر َد ٍ
وااب ِط ِّي قَ َ
ش ِوام بْو ِن َِّواٍِ َع ْون َع َّموا ٍر َّ
ووب َع ْون ِه َ
وال :قُو ْلو ُ
اس َع ْن َ
الس َ
َ
ِألَِب عب ِود َِّ
اِم ِوام ِمو ْا ُكم الْمسوتِ ِ ِيف َدولَو ِوة الْب ِ
ِ
وادةُ ِيف
اّلل علوو السوالم :أَُُّيَووا أَُْ َ
اط ِول أَ ِو ال ِْعبَو َ
َو ُل ال ِْعبَو َ
ُ ُ َْ
َْ
ْ َ
الس ِّور َمو َ ِْ َ
وادةُ ِيف ّ
الس ِر و َِّ
اِم ِام ِم ْا ُكم الظَّ ِ
ِ
ِِ
اللص َدقَ ِة ِيف ال َْع َالنِوَ ِوة
اه ِرس َُو َق َ
َ ُل ِم َن َّ
ار َّ
اّلل أَُْ َ
ُ ُ وِر ا َْ َِّّ َو َد ْولَت َم َ ِْ َ
اللص َدقَةُ ِيف ّ ّ َ
الَ :اي َع َّم ُ
ُ
( )1ادلستظهر اهنا (منافوا).
( )2ثقة ابإلسالم الكليك ،الكايف ،ار الكتب ابإلسالةية – طهران ،ج 2ص.117
( )3ثقة ابإلسالم الكليك ،الكايف ،ار الكتب ابإلسالةية – طهران ،ج 2ص.117
( )4ثقة ابإلسالم الكليك ،الكايف ،ار الكتب ابإلسالةية – طهران ،ج 2ص.360
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ِ
وَك َذلِ َ و َِّ
اط ِول وََتَ ُّووُُ ُكم ِمون َعو ُد ِوُكم ِيف َدولَ ِوة الْب ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اط ِول َو َح ِ
وال
اّلل ِعبَ َ
ْ َ
ْ ْ ّ ْ
الس ِّر َم َ إِ َمام ُك ُم ال ُْم ْستَ ِ ِيف َد ْولَوة الْبَ َ
َ
ادتُ ُك ْم ِيف ّ
َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ُل ِِمَّ ْن يَو ْعبُ ُد َّ
ا ْهلُ ْدنَِة أَُْ َ
سو ِ ال ِْعبَ َ
وادةُ َمو َ
اّللَ َع َّز َو َج َّل ذ ْك ُرهُ ِيف ُ ُ وِر ا َْ َِّّ َم َ إ َمام ا َْ َِّّ الظواه ِر ِيف َد ْولَوة ا ْ وَ َِّّ َول َْو َ
ف ِيف َدول َِة الْب ِ
اْلَو ِ
ادةِ َو ْاأل َْم ِن ِيف َد ْول َِة ا َْ َِّّ
اط ِل ِمثْ َل ال ِْعبَ َ
ْ َ
ْْ
َوةً ِيف ََج ٍ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َوا ْعلَ ُموا أ َّ
وب َّ
ص َوالةً َُ ِري َ
ََ
اّللُ لَو ُ
صولَّى مو ْا ُك ُم الْوَو ْووَم َ
َن َم ْن َ
اعوة ُم ْسوتَ ٍ ِبَوا م ْون َعو ُد ِّوه ِيف َوقْت َ وا َُوَََتََّ وا َكتَ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َةً ِيف ََجَ َ ٍ
ِ
ِ
وب
ص َالةً َُ ِري َ
ص َالةً َُ ِري َ
ََخْس َ
صلَّى م ْا ُك ْم َ
اعة َوَم ْن َ
ي َ
َةً َو ْحو َدهُ ُم ْسوتَ اً ِبَوا م ْون َعو ُد ِّوه ِيف َوقْت َ وا َُوَََتََّ وا َكتَ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ب َّ
َّ
ص َالةً َُ ِري َ
اّللُ لَو ُ
صلَّى م ْا ُك ْم َ
َةً َو ْح َدانوَّةً َوَم ْن َ
ين َ
ص َالةً َانُلَةً ل َوقْت َ ا َُوَََتََّ ا َكتَ َ
اّللُ َع َّز َو َج َّل ِبَا لَ ُ ََخْساً َوع ْش ِر َ
َِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ف َّ
ول
اّللُ َع َّز َو َج َّ
اع ُ
ساَةً َويُ َ
ِِبَا َع ْش َر َ
ب ا َّّللُ َع َّز َو َج َّل لَ ُ ِبَا ع ْش ِر َ
ساَةً َكتَ َ
ين َح َ
صلَ َوات نَو َواُ َل َوَم ْن َعم َل م ْا ُك ْم َح َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
حسوواَ ِ
ضو َوعاُاً
سووانِِ أَ ْ
ات ال ُْمو ْومم ِن م و ْا ُك ْم إِذَا أ ْ
س و َ مو ْون ل َ
سو َون أَ ْع َمالَو ُ َو َدا َن ابلتَّقوَّووة َعلَووى ديا و َوإ َمام و َونَو ْفس و َوأ َْم َ
َح َ
ََ
اع َفةً إِ َّن َّ
اّللَ َع َّز َو َج َّل َك ِراٌ
ُم َ
ََ
َكوون أ ِ
اك قَو ْد و َِّ
ِ ِ
ِ ِ
وف ِ
صو ْورَان َْحنو ُون الْوَ و ْووَم
ُحو ُّ
وب أَ ْن أَ ْعلَو َوم َك ْوو َ
اّلل َرغَّْبوتَو ِ ِيف ال َْع َمو ِول َو َحثَوثْوتَو ِ َعلَْوو َول ْ
قُو ْلو ُ ُجع ْلو ُ ُ و َد َ َ
اه ِر ِم ْا ُكم ِيف َدول َِة ا ْ َِّّ وَْحنن علَى ِدي ٍن و ِ
ِ
اِم ِام الظَّ ِ
َص َح ِ
اح ٍد؟
أَُْ َ
ْ َ َ ُ َ
َ َل أَ ْع َم ًاال م ْن أ ْ
اب ِْ َ
َ
ْ
اللصو َوالةِ و َّ ِ
ول ِيف ِديو ِن َِّ
وري وُِ ْقو ٍ
وه ْم إِ َ الو ُّود ُخ ِ
ِ
َُو َقو َ
اّلل َعو َّوز َو َجو َّ
وال :إِنَّ ُكو ْوم َِّوبَو ْقتُ ُم ُ
ول َخو ٍْ َ
ول َوإِ َ َّ َ
اللصو ْووم َوا َْو ِّ َوإ َ ُكو ِّ
ِ
وادةِ َِّ ِ ِ ِ
ِ
ِ
وي لَو ُ َ ِ
ين لِ َد ْولَو ِوة ا َْو َِّّ
َوإِ َ ِعبَو َ
اّلل َعو َّوز ذ ْكو ُورهُ ِّو ّوراً مو ْون َع و ُد ِّوُك ْم َم و َ إِ َمووام ُك ُم ال ُْم ْسووتَِ ِ ُمط ِوعو َ
ين َم َع و ُ ُم ْاوتَظ و ِر َ
صوواب ِر َ
ووك الظَّلَمو ِوة تَو ْاوت ِظوورو َن إِ َ ح و َِّّ إِمو ِ
ِ
وام ُكم وأَنْو ُف ِس و ُكم ِموون الْملُو ِ
ِ
وام ُك ْم َو ُح ُقوووقِ ُك ْم ِيف أَيْو ِودي الظَّلَ َم و ِة قَو ْد
َخووائِف َ
َ َ
ْ َ ُ
ي َعلَووى إِ َمو ْ َ
َ َ ُ
وادتِ ُكم وطَاعو ِوة إِمو ِ
ِ
ِِ
ض وطَُّروُكم إِ َ حوور ِ
ث الو ُّودنْووَا َوطَلَو ِ
وب ال َْم َعو ِ
وام ُك ْم
واش َم و َ َّ
َماَو ُعوووُك ْم ذَلِو َ َوا ْ
اللص و ِْ َعلَووى ديووا ُك ْم َوعبَو َ ْ َ َ َ
ْ َْ
اْلَو ِ
ف َّ
ال َُو َ اِوئاً لَ ُك ْم
اّللُ َع َّز َو َج َّل لَ ُك ُم ْاألَ ْع َم َ
اع َ
ف َم َ َع ُد ِّوُك ْم َُبِ َذلِ َ َ
ضَ
َو ْ ْ
ِ
َص َح ِ
قُو ْل ُ ُ :ج ِع ْل ُ ُِ َد َ
اعتِو َ
اب الْ َقائِِم َويَظْ َ َر ا َْ َُّّ َوَْحن ُون الْوَو ْووَم ِيف إِ َم َامتِو َ َوطَ َ
اك َُ َما تَو َرى إِذاً أَ ْن نَ ُكو َن م ْن أ ْ
ِ
َص َح ِ
اب َد ْول َِة ا َْ َِّّ َوال َْع ْد ِل؟
أَُْ َ
َ ُل أَ ْع َم ًاال م ْن أ ْ
والِّ :وبحا َن َِّ
وار َك َوتَو َعووا َ ا َْ َّوَّ َوال َْعو ْد َل ِيف الْوبِ َال ِد َوََْي َمو َ َّ
اّلل أَ َموا َُِتبُّووو َن أَ ْن يُظْ ِ َور َّ
وف
اّللُ الْ َكلِ َموةَ َويُو َملِّو َ
َُو َق َ ُ ْ َ
اّللُ تَوبَ َ
ِِ
اّلل بوي قُولُ ٍ ِ ٍ
ودهُ ِيف َخل ِْقو ِ َويَو ُور َّد َّ
لصو َن َّ
اّللُ ا َْ َّوَّ إِ َ أ َْهلِو ِ َُووَظْ َ َور
اّللَ َع َّز َو َج َّ
وام ُحو ُد ُ
َُّ َ َْ
ول ِيف أ َْرضو َوتُو َق َ
وب ُُمْتَل َفة َوَال يَو ْع ُ
اْلَْل ِوَّ أَموا و َِّ
شوي ٍء ِمون ا ْ و َِّّ َُمَاَُوةَ أ ٍ ِ
ووت ِمو ْا ُك ْم َموِّو ٌ َعلَوى ا َْ ِ
وال الَّو ِوَل
وار َال َُيوُ ُ
َ
َح َّوّ َال يُ ْسوتَ ْْ َفى بِ َ ْ َ َ
اّلل َاي َع َّم ُ
َحود م َون ْ َ َ
()1
ِ
َل ِع ْا َد َِّ ِ ِ ِ
َِّ
ُح ٍد َُوَبْ ِش ُروا))
اّلل م ْن َكث ٍري م ْن ُش َ َداء بَ ْد ٍر َوأ ُ
أَنْوتُ ْم َعلَْوو َ ا إال َكا َن أَُْ َ َ
اب عن جع َف ِر ب ِن ب ِش ٍري و ُُمَ َّم ِد ب ِن عب ِد َِّ
ِ
سِْ
اّلل
ي بْ ِن أَِب ْ
س ِن َّ
ْ َْ
اْلَطَّ ِ َ ْ َ ْ ْ َ َ
اللص َّف ُ
ار َع ْن ُُمَ َّمد بْ ِن ا ُْ َ
وعن (( ُُمَ َّم ُد بْ ُن ا َْ َ
ِ
ول َّ
بْ ِن ِه َال ٍل َع ِن ال َْع َال ِء بْ ِن َرِزي ٍن الْ َق َّال ِء َع ْن ُُمَ َّم ِد بْ ِن ُم ْسلِ ٍم قَ َ
اّللُ
ال َِّوَلْ ُ أ ََاب َج ْع َف ٍر علوو السوالم َعو ِن الْ َقوائ ِم َع ََّ َ
( )1ثقة ابإلسالم الكليك ،الكايف ،ار الكتب ابإلسالةية – طهران ،ج 1ص.335-333
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َُورج ُ إِ َذا قَام ِِب ِ ِ ٍ ِ
ري ِيف الا ِ
َّاس؟
ََ
َ ّ
َي ِّ َرية يَس ُ
ول َِّ
َُو َق َ ِ ِ
اّلل صلى هللا علو وال وِّلم َح َّّ يُظْ ِ َر ِْ
اِ ِّْ َال َم
ار بِ ِ َر ُِّ ُ
ال بِس َرية َما َِّ َ
ول َِّ
قُو ْل ُ َ :وَما َكانَ ْ ِِّريةُ َر ُِّ ِ
اّلل صلى هللا علو وال وِّلم
َ
اهلِوَّ ِة واِّتو ْقبل الاَّاس ِابلْع ْد ِل وَك َذلِ َ الْ َقوائِم علوو السوالم إِذَا قَ ِ
ال :أَبطَل ما َكا َن ِيف ا ْجل ِ
ول َموا َكوا َن ِيف
َ
َ
قَ َ ْ َ َ
ُ
َ َْ َ َ َ َ َ
وام يُو ْبط ُ
ا ْهلُ ْدنَِة ِِمَّا َكا َن ِيف أَيْ ِدي الا ِ
َّاس َويَ ْستَو ْقبِ ُل ِبِِ ُم ال َْع ْد َل))(.)1
وةن الواضح ان للهدنة ةال اال بل ةال ات ةزانة دلالك السباب.
مهااذا لااو علااى الت ازاحم ،اةااا علااى التعااارد مهاال لياال اذلدنااة حااا م؟ أو لياال السااباب سلصااذ؟ أو ىااو خاااص
ابلزةان بعد النيب صلى هللا علياو والاو وسالم ةبا ارة قبال ىدناة األئماة علايهم الساالم ةعهام؟ أو غار لا ىاذا ةاا لعلناا
سو ضلققو الحقاال.
ي))
((إِِّّن أَ ْك َرهُ لَ ُك ْم أَ ْن تَ ُكونُوا َِّبَّابِ َ
ِ
ص و ْفتُ ْم أَ ْع َمووا َهلُ ْم َوذَ َكو ْورُْ َحووا َهلُ ْم َكووا َن
وةنهااا :قولااو عليااو السااالم ((إِِّّن أَ ْكو َورهُ لَ ُكو ْوم أَ ْن تَ ُكونُوووا َِّ وبَّابِ َ
ي َولَك واَّ ُك ْم لَو ْوو َو َ
ب ِيف الْ َقو ْوو ِل َوأَبْولَ و َا ِيف ال ُْع و ْذ ِر))( )2مانااو ص اريح يف ان ااوهنم ساابّابني ةب ااود لااو عليااو السااالم ،مايهمااا أر ااح لااو
أْ
َصو َوو َ
تزانااا :ارتكاااب ةااا يب طااو ابإلةااام عليااو السااالم أل اال ان ال يطمع اوا يف الفسااا يف ابإلسااالم ،أو العكااس :نّ اب ةااا

يب طو عليو السالم وإن طمعوا يف الفسا يف ابإلسالم؟

ب ِيف الْ َق ْوو ِل َوأَبْولَو َا ِيف ال ُْعو ْذ ِر)) ماناو يازاحم ةاالك الساباب الاذي
وةنها :ادلالك ادلصرح بو يف يل الرواية (( َكا َن أ ْ
َص َو َ
ال ىو أصوب يف القول وال ىو أبلغ يف العذر.
َن إمارتاا ِاب ِلرُْ َِّ والتَّوَلُّ ِ
(( َوأ َّ
اْلُْلطَ ِة))
ف َوال َْوقَا ِر َوالت َِّقوَّ ِة َو ُح ْس ِن ْ
ّ َ
ِ
ِِ
ف وال َْعسو ِ
َن إِ َمووارةَ بَ و ِ أ َُموَّ وةَ َكانَو ْ ِاب َّ ِ
وف
وةنهااا( :عوون اللصووادق علو و السووالمَُ :و َوال ََتَْرقُوووا ِبو ْوم أ ََمووا َعل ْم و َ أ َّ َ
لسو ْوو َ ْ
ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
ف والْوقَا ِر والت َِّقوَّ ِة وحسو ِن ْ ِ
ُّ ِ
َوا ْجلَْوِرس َوأ َّ
وموا
واس ِيف ديوا ُك ْم َوُ َ
َن إمارتاا ِاب ِّلرُْ َِّ َوالتَّوَل َ َ َ
َُ ْ
اْلُْلطَوة َوالْ َووَرِ َواال ْجت َ وادس َُو َرغّبُووا الاَّ َ
ِ ِ ()3
الرُْ ِوَّ والتَّووَلُّ ِ
ف َوال َْوقَوا ِر َوالت َِّقوَّ ِوة َو ُح ْسو ِن
أَنْوتُ ْم ُوو )) وىاذه صارلة يف السياساة الام تبتاك عليهاا أةاارتم علايهم الساالم (( ِّ َ
اْلُْلطَ ِة والْورِ )) مهو ةزاحم لتل ادلصل ة يف سباب أىل الريب والبدل (( َكو َال يطْمعوا ِيف الْ َفس ِ
اد ِيف ِْ
اِ ِّْ َالِم)).
ْ َ َُ
ْ َ ََ
َ
(( َوأَ ْ ِ ْر ِيف َع َالنِوَتِ َ ال ُْم َد َارا َة َع ِّ لِ َع ُد ِّوي َو َع ُد ِّو َك))
والِ :يف التو ِ
وةنها( :ةا رواه الكليك يف الكايف َعن حبِ ٍ ِ
ووب
اّنّ َع ْن أَِب َج ْع َف ٍر علو السوالم قَ َ
الس َِ ْستَ ِِ
َّووَراة َم ْكتُ ٌ
ْ َ
ْ
وب ّ
( )1ال يخ الطوسي ،التهذيب ،ار الكتب ابإلسالةية – طهران ،ج 6ص.154
( )2هنج البالغة  :اخلطبة  ، 206حبار األنوار  :ج  32ص  561ح . 466
( )3ال يخ الصدو  ،اخلصال ،ةؤسسة الن ر ابإلسالةي – قم1403 ،ىا ،ج 2ص.354
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ِ
اّلل َع َّوز وج َّ ِ
ِ
ووم ِِّ ِّوري ِيف َِّو ِر َيرتِ َ َوأَ ْ ِ و ْور ِيف
وِّوى ا ْكوتُ ْم َم ْكتُ َ
وِّوى بْ َون ع ْم َورا َن علوو السوالمَ :اي ُم َ
ول بِو ُم َ
وموا َان َجوى َُّ َ َ
َُ
وب ِيل ِعاودهم مِِ ْ وا ِر م ْكتو ِ
ووم ِِّ ِّوري َُوتُ ْشو ِر َك َعو ُد َّو َك
َع َالنِوَتِو َ ال ُْمو َد َاراةَ َعو ِّ لِ َعو ُد ِّوي َو َعو ُد ِّو َك ِم ْون َخل ِْقووي َوَال تَ ْستَ ِس َّ
َُْْ َ َ ُ

َو َعو ُد ِّوي ِيف َِّ وِّ ))( )1وادلااداراة للعادو ةااالك ةصاارح بااو يف ىااذه الروايااة ،أو مقاال ىااو ةااأةور بااو ميهااا والسااباب يناقطااو
متاةاال.
((هذا أبلصر اب َ وأرَُّ ما ))

وةنها( :ان روي عا علو السالم أنو ىوى رجوال عون الكوالم وأمور آخور بو س ُقوال لو بعوض أصوحاب  :جعلو

ُووداكس ىو و ُووالانً عوون الكووالم و أموورت هووذا بو ؟ ُقووال :هووذا أبلصوور اب َ و وأرُووَّ ماو ))( )2مهااذا ةااالك ص اريح

(أرَُّ ما ) مقد أةر ابإلةام أحدما ابلكالم ألنو أرمق وهنى اآلخر عنو ألنو غر أرمق مبما ابل ابلسباب؟.

خالصة القول يف مالكات السباب
واحلاصاال :ان ىااذه ةال ااات عدياادة  ىاارة صاارح هبااا الاارواوت ،وىااي تتنااول بااني ةااا ىااو حااق هللا تعاااذل (الااذي
ينتهكو السباب) وةا ىو حق الرسول وابإلةام (والذي يهتكو السباب) وةا ىو حاق ال ايعة والناا – وىاو علاى أناوال
– (و لها يطيّعو الساباب) – مكياف يتجارأ اوذ ةاا ابن يقاول بو اوب أو اوال ساباب أىال البادل هار ةالحظاة
ِ ِ
ِ
ووهم َكووو َال يطْمعوووا ِيف الْ َفسو ِ
ِ
ِ
واد ِيف ِْ
اِ ِّْو َوالِم َوََْ و َذ َرُه ُم
تل ا الروايااة َوأَ ْكثو ُوروا مو ْون َِّووبِّ ِ ْم َوالْ َقو ْوو َل ُووو ِ ْم َوالْ َوق َوع وةَ َوَابهتُو ُ ْ ْ َ َ ُ
َ
َّاس)) بدون ان ير ع لفقهاء يستفرغون وسعهم يف راسة سلتلف الرواوت على ضوء ةعطيات قواعد ابب التزاحم؟
الا ُ
وما هي املرجعوة؟
رة وعلااى صااعيد الت ااويذ ادلوضااوعي مقااد ساابق ان ت ااويذ
امة وعلااى صااعيد العقاال النظااري ،واةااا صا ال
مهااذا ا ال
ادلوضول (وانو َةن يقوم بذل ؟ و يف؟ وةا؟ وةا ىي احلدو  ..اخل) يعو إذل الفقهاء العظام ابلتعاون ةع أىال اخلامة
ويف إطار ال ورة الم صرح هبا تعاذل يف قولو ( َوأ َْم ُرُه ْم ُشورى بَو ْو واَو ُ ْم)( )3مبعاد لا لاو تكاون الذةاة ارعاال بريئاة ةان
اختا ادلوقف النظري العام مث تطبيقو يف الزةان ادلناسب وادلكان ادلناسب وعم الفر الكفاوء احلكايم ادلناساب وابلطريقاة
ادلناسبة الم متوط عن راسة سلتلف ةقتطيات ةال ات ابب التزاحم ادلتوالفة.
وتل املالكات حقائَّ تشكوكوة
وةن اجلدير التأ يد علاى ان اماة ادلال اات الساابقة ىاي حقاائق ت اكيكية ات ةراتاب معلاى الفقياو ان يالحظهاا
يفصل على ضوئها يف أهنا و ل شلا قد ينتج صوراال عديدة  ىرة ةنوعة.
مبراتبها مث قد ّ
( )1ثقة ابإلسالم الكليك ،الكايف ،ار الكتب ابإلسالةية – طهران ،ج 2ص.117
( )2ال يخ ادلفيد ،تص يح االعتقا  ،ادلؤمتر لل يخ ادلفيد – قم1413 ،ىا ،ص.71
( )3سورة ال ورة :آية .38
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مااا ان ةاان الطااروري التأ ي ااد علااى ان ل ا

ل ااو بناااء علااى ااون األة اار ةاان ابب الت ازاحم م ااا ىااو ةفااا

اار

ادلال ااات يف تلا الاارواوت ،واةااا بناااءال علااى ونااو ةاان ابب التعااارد مقااد ساابق بعااص الكااالم وسااتأيت تتمتااو إب ن هللا
تعاذل عند تفصيل الكالم عن أ -تعد إطالقات السباب ،ب -و و اجلمع باني الارواوت ،ج -ةقتطاى أ لاة التعاا ل
والرتا يح ،وللب ث صلة إب ن هللا تعاذل.
وآخر دعواان ان ا مد ّلل رب العاملي وصلى اّلل على دمحم وال الطوبي الطاهرين
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