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

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

(9) 
 وجوه اجلمع بني الرواايت املتعارضة يف السباب

: عليو الشالالمادلؤمنني ان طوائف الرواايت يف الشباب قد تبدو متعارضة إذ ىناك ما يدل على حرمتو كقول أمري  :سبق
ََْكبْرُاْ َمباَ ُْم َكباَن أَ )) بْفُتْم َأْعَمباَ ُْم َو َْ بْوِ  َوَأبْبغَبَِف يف اْلُعبْذرِ ِإّّنِ َأْكَرُه َلُكْم َأْن َتُكونُوا َسببَّاِبنَي َوَلِكبكَُّكْم لَبْو َو ََ بَوَب يف اْل ْْ))(ٔ) 

َْا رَأَيْبتُ )) صلى هللا عليو والو وسلميف بعض الصور، كقول رسول هللا  وجوبووىناك ما يدل على  ْم َأْهَل الرَّْيِب َواْلِبدَِع ِمبْن ِإ
ِهتُبوُهْم َكبَْ  ََبْوَ  ِفبَِهْم َواْلَوِ ََعبَة َوَُ ُهْم َوَأْكرِبُروا ِمبْن َسببِِّهْم َواْل ْسبََلِ  بَبْعِدي فََأْظِهُروا اْلبَببَراَءَة ِمبكبْ ََل َيْطَمُعبوا يف اْلَفَسباِد يف اِِْ

 بالل ىالم مالن أجلالى مصالالاهيقها، أىالل الريالب والبالالدع –وىالو معاويالة  –وىل مورهىالالا وحيالث ان الروايالة األ (ٕ) ((َوََيْبَذرَُهُم الكَّباسُ 
 فتتعارض مع الثانية وال ميكن ختصيص األوىل ابلثانية وإال استلزم خروج ادلوره القبيح.

 :وقد سبق ان ىاتني الطائفتني اما مندرجتان يف ابب التزاحم واما مندرجتان يف ابب التعارض
وىالالالو الالالالراجح منهمالالالا ابدلرج الالالات  اذب الالالالدليلني شلالالالا ينالالالتت عالالالدم  بالالالوت ادلالالالالك إال يف أحالالالد اوالتعالالالارض يبتالالالت علالالالى تكالالال

 (ٖ)(أو جهالالة صالالدوره أو إراهتالالو اباراهة ا ديالالةاآلخالالر )ووجالالوه اخللالالل يف صالالدور  –علالالى مبالالش ال الالي   –ادلنصوصالالة أو األعالالم 
ا معالاً الثالانوي شلالا يك الف عالن عالدم توفر الواما لدى التشالاوي فالتشالاقه ىالو األصالل األول والت)يالري )الظالاىري( ىالو األصالل 

 ادلالك  بواتً، بل احد ا فقه أو ال شيء منهما. فتأمل.
والتالزاحم يبتالت علالى تشالليم صالدور ا واحتالواء كالل منهمالا علالى ادلالالك ولكالن حيالث ضالاقع قالدرة العبالد عالن ا مالع بينهمالا 

عهالدة ادلكلالف يف التالزاحم االمتثالال وبعهالدة ادلالوىل ب وذلال  شلالا يقالعحدث التدافع العرضالي والتالزاحم وعليالو تالب تقالدم األىالم 
 يف التزاحم ادلالكي.

 الشالالابع يف وجالالو ا مالالع بالالني طالالائفي كمالالا سالالبق عالالرض وجالالو احلالالل علالالى كالالال ادلبنيالالني، واآلن سالالنزيد مالالا حققنالالاه يف الالالدرس
د بالالالالو الروايتالالالالان ت الالالالهوانالالالو ان التعالالالالارض بالالالدوي وان وجالالالالو ا مالالالالع  بالالالع وانالالالالو عالالالالريف  :الالالالرواايت بنالالالالاء علالالالالى التعالالالارض، وصالالالالفوتو

 وتوضي و يف ضمن مطالب: وبنفشهما، وذل  مبت على تعده إطالقات الشباب ومزيد حتقيق
                                                             

 . ٙٙٗح  ٔٙ٘ص  ٕٖوار : ج ، حبار األن ٕٙٓهنت البالغة : اخلطبة   (ٔ)
 .ٕ٘ٚص ٕطهران، ج – قة ااسالم الكليت، الكايف، هار الكتب ااسالمية  (ٕ)
 فتأمل، ألهنا ليشع على مشاق واحد. (ٖ)
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 اِطَل ات املتعددة واملعاّن املتكوعة
ان اللفظ الواحد قد يطلق على معنيني أو أكثر، أو فقل أنالو يشالتعمل يف معنيالني أو أكثالر ب الكل عالريف املطغب األو : 

 ويالالراه بالالو يف اسالالتعمالٍ  ،يف آيالالة أو روايالالة أو يف كالالم العالالر ، معالالش أيضالالاً، وقالد يالالراه منالالو، يف اسالالتعمالٍ ومبالا تشالالاعد عليالالو الل الالة 
وحيالث قالد ال يلتفالع ادلشالتمع إىل وجالوه إطالقالني أو معنيالني  ،آخر يف آية أو رواية أخرى أو يف كالم العالر  مالع معالش آخالر

ولنضالالالرب لالالال ل  أمثلالالالة مالالالن  اخرا الالالا،النافيالالة أحالالالدا ا وادلثبتالالالة  الت)الالالالف أو التعالالالارض بالالالني الالالالروايتنيذلالال ه الكلمالالالة، فقالالالد يتالالالوىم 
 الرواايت ومن العر  مجيعاً:

 إطَل ات )الكفر( الستة
فان ذلالا إطالقالات متعالدهة، فقالد يالراه  الا مالا يقابالل ااسالالم وقالد يالراه  الا مالا يقابالل ااميالان وقالد يالراه  الا مالا  (الكفر)كلمة   -ٔ

كالالافر ابهلل تعالالاىل أو ابلنبالالوة انالالو  ويالالراه  (كالالافر)فقالالد يقالالال  :وقالالد يالالراه  الالا األمالالر التكالالويتالالالءاءة أو يقابالالل النعمالالة وقالالد يالالراه  الالا الالال ك 
ويالالراه بالالو الكالالافر ابامامالالة وىالال ا لالالو  (كالالافر)وقالالد يقالالال  ،النجاسالالة مالالثالً أو عالالدم جالالواز زواجالالو مالالن مشالاللمة :وىالال ا لالالو أحكالالام منهالالا

ال يصالالالح ان يكالالالون إمالالالام مجاعالالالة لل الالاليعة مالالالثاًل، وقالالالد يقالالالال  أحكالالالام أخالالالرى فمالالالثالً لالالاليز بالالالنجز وتالالالوز زواجالالالو مالالالن ال الالاليعية لكنالالالو
غُبببَوّن)ويالالالراه بالالالو الكالالالافر ابلنعمالالالة ااذليالالالة، قالالالال تعالالالاىل:  (كالالالافر) اْعَمغُبببوا  َ  )علالالالى رأي، وقالالالال تعالالالاىل:  (ٔ)(َأ َأْشبببُكُر َأْ  َأْكُفبببرُ   لََِبببْ

 ذكران يف بعض الكتب: وقد ع كافرًا ألنو يش .لل يء تكوينًا ول ا مسي ادلزار  (رتالشا)وقد يراه ابلكافر  (ٕ)(داُوَد ُشْكراً 
عنالالوان )الكفالالر( فالالـن لالالو ال كمالالا يشالالتفاه مالالن عالالده مالالن اآلايت والالالرواايت ال إطالقالالات  :)ومالالن األمثلالالة الكالميالالة والفقهيالالة

اآلتيالالة، وكالالل منهالالا رالالتص   ر  عليالالو الشالالالم، بالالل إن ىالال ه ااطالقالالات اخلمشالالة ىالالي صالالريح روايالالة اامالالام الصالالاهق (ٖ)مخشالالة
القياس إال بعد حتديد ادلعش ادلراه بو لو أخ  كأوسه يف كل من الص رى والكءى، فقد وره عن اامالام  وأحكام، فال يصح

 ال:(ٗ)إن الكفر على مخشة أوجو ال ن كرىا بتوضيح أو تصر  وإضافات عليو الشالم الصاهق
 .(٘)(الدَّْهرُ َوَما يُبْهِغُكَكا ِإالَّ )األول: كفر ا  وه ابلربوبية وأنو ال جنة وال انر، كما يف من قالوا: 

بَرًة  َباُلوا َهبَذا )الثاين: كفر ا  وه مبا ىو احلق الثابع عنده، كما يف ما جاء يف قولو تعالاىل:  َِ فَبَغمَّبا َجباَءتْبُهْم  اَيتُبكَبا ُمْب
َها أَنْبُفُسُهْم ظُْغمًا َوُعغُبّواً  *ِسْحٌر ُمِبنٌي  كَبتبْ ََ ت الالي جالاء  الا موسالى كالطوفالان إذ ادلالراه ج الدوا ابآلاي (ٙ)(َوَجَحُدوا ِِبَا َواْستَبَبْ

 .(ٚ)وا راه والقمل والضفاهع والدم واليد البيضاء، وعلى أي فمطلق ج وه ما  بع أنو حق لدي  ىو كفر
                                                             

 .ٓٗسورة النمل: آية  (ٔ)
 .ٖٔسورة سبأ: آية  (ٕ)
 بل أكثر كما ظهر. (ٖ)
 لب ار ورلمع الب رين.والرواايت ورهت بوجوه سلتلفة، فراجع تفشري النعماين وا (ٗ)
 .ٕٗسورة ا ا ية:  (٘)
 .ٗٔالٖٔسورة النمل:  (ٙ)
 كـنكار است الة الدور والتشلشل، أو إنكار ا اذبية، أو إنكار سلتلف البديهيات ومطلق ما  بع لديو ابحلز أو غريه.  (ٚ)
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َذا ِمببْن َهب)وقولالو:  (ٔ)(لَبِِْن َشبَكْراُْ أَليِيببَدنَُّكْم َولَبِِْن َكَفبْراُْ ِإنَّ َعبَذاِد َلَ بِديدٌ )الثالالث: كفالر النعمالة، كمالا يف قولالو تعالاىل: 
ُغَوّن أََأْشُكُر َأْ  َأْكُفرُ  ُْْكرُْكْم َواْشُكُروا ِل َوال َتْكُفُرونِ )و (ٕ)(َفْضِل َردِّ لََِبببْ ُْْكُروّن َأ  .(ٖ)(فَا

ْْ َأَخببْذَ  ِمَرَبباَ ُكْم ال َتْسببِفُكوَن ِدَمببباءَُكمْ )الرابالالع: الكفالالر مبعالالش الالال ك، فالتالالارك شالاليباً ىالالو كالالالافر بالالو، كقولالالو تعالالاىل:  َوال  َوِإ
َّ َأ ْبببَرْراُْ َوأَنْبببُتْم َتْ ببَهُدوَن  تُبغُببوَن أَنُفَسببُكْم َوُُتْرُِجببوَن َفرِيَببًا ِمببْكُكْم ِمببْن  *ُُتْرُِجببوَن أَنُفَسببُكْم ِمببْن ِداَيرُِكببْم  َْ َّ أَنْبببُتْم َهببُ الء تَب
ِْْ َواْلُعببْدَواِن َوِإْن مَْتُببوُكْم  ِِ ُِ َِْهْم  َُْكْم ِإْخببَراُجُهْم َأفَبتُبْ ِمكُببوَن بِبببَبْعِ  ِداَيرِِهببْم َتاَبباَهُروَن َعغَبب َببرٌَّ  َعغَبب ٌُ ُأَسبباَرى تُبَفبباُدوُهْم َوُهببَو 

ىهنالالا ىالالو: وت كالالون العمالالل بالالبعض  عليالالو الشالالالموادلالالراه ابلكفالالر حشالالب نالالص اامالالام الصالالاهق  (ٗ)(اْلِكتَبباِب َوَتْكُفببُروَن بِبببَبْع ٍ 
ادلالالراه الكفالر النظالري أو العقالالدي ال العملالي، إضالالافة  الكتالاب، وكالالم اامالالام يف حالد ذاتالو حجالالة يف التفشالري، فالال يالالره أنالو لعالل

إىل أن الظاىر أهنم كانوا يؤمنون حبرمة سف  الدماء وااخراج لكنهم عماًل كانوا رالفون، بل إن ظاىر اآليتني بتمامها ىالو 
 .(٘)الكفر العملي ال فالحظ ال بل لعل صرحيها ىو ذل 

 اسية واالقتصاهية واحلقوقية وغريىا، فهو كافر   ا ادلعش. وعليو: فـن كل من ال يعمل بقوانني ااسالم الشي
ََاَمِة َيْكُفُر )أي تءأان منكم وك ل  األمر يف:  (ٙ)(َكَفْرَ  ِبُكمْ )اخلامز: الكفر مبعش الءاءة، كما يف قولو تعاىل:  َِ يَبْوَ  اْل

 (ٛ()ٚ)(َيْكُفُر بَبْعُضُكْم بِبَبْع ٍ 

ثالالالرية مالالالن كفالالالر ادل)الالالالف، فـنالالالو ال يالالالراه بالالالو ااطالالالالق األول بالالالل الثالالالاين يف ومالالالن ذلالالال  يتضالالالح معالالالش مالالالا وره يف الالالالرواايت الك
  عنالالدما سالالبل عالالن قالالول هللا عالالز وجالالل: عليالالو الشالالالمبعضالالهم، بالالل يالالراه الثالالالث أو الرابالالع فالاليهم مجيعالالاً، كقالالول اامالالام الصالالاهق 

ُْببْغِب  َدَ  ِبَواَليَِتكَببا وَ   ِإميَببانَبُهمْ   اّللَُّ   َعببَر َ ))،فقالالال:  (َفِمببْكُكْم كبباِفٌر َوِمببْكُكْم ُمببْ ِمنٌ ) َِْهُم اْلِمَرَبباَ  يف  ُكْفببَرُهْم ِِبَببا يَبببْوَ  َأَخببَذ َعغَبب
َْر   عغَه السَل   .(ٜ)((َوُهْم 

وقالالد يقالالال: ان جالالامع ادلعالالاين اخلمشالالة ىالالو الشالال ، وأنالالو ادلوضالالوع لالالو، ولالال ا يقالالال للالالزارع: إنالالو كالالافر، ألنالالو يشالال  البالال رة يف 
 .(ٔٔ)( (ٓٔ)(نَبَباتُهُ  َكَمَرِل َغٍَْث َأْعَجَب اْلُكفَّارَ )األرض، قال تعاىل: 

                                                             

 .ٚسورة إبراىيم:  (ٔ)
 .ٓٗسورة النمل:  (ٕ)
 .ٕ٘ٔسورة البقرة:  (ٖ)
 .٘ٛال  ٗٛ: سورة البقرة (ٗ)
 .(َّ َأ ْبَرْرُاْ َوَأنْبُتْم َتْ َهُدونَ )لقولو تعاىل:  (٘)
 .٘سورة ادلمت نة:  (ٙ)
 .ٕ٘سورة العنكبوت:  (ٚ)
وم لالو، ى ا، وقد يضا  ذلا معش ساهس وىو الش ، وسيأيت يف ادلنت أنو ا امع، وكالم اامام )عليو الشالم( ال مفهوم لو، والعده ك ل  ال مفه (ٛ)

  ينفي ادلعاين األخرى.لو، فال
 .ٖٔٗص ٔالكايف: ج (ٜ)
 .ٕٓسورة احلديد:  (ٓٔ)
 .ٚ٘ٔ-ٗ٘ٔمن كتاب )أحكام اللهو واللعب والل و وحدوهىا( ص (ٔٔ)
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 واالرتداد
َْرٍّ اْلِ َفبباِريُّ ))وكال ل  كلمالة )االرتالداه( وقالد وره  -ٕ بَداُد بْببُن اأْلَْسبَوِد َوأَبُبو  َْ ِّ ِإالَّ َةََلةَبَة نَبَفبٍر اْلِم ارْتَببدَّ الكَّباُس بَبْعبَد الكَّببِِ

َّ ِإنَّ الكَّاَس َعَرُفوا َوَلََُِبوا بَبْعبدُ  وىنالا قالد يتصالور ا اىالل بتعالده ااطالقالات ان ادلقصالوه اهنالم كفالروا  (ٔ)((َوَسْغَماُن اْلَفاِرِسيُّ، 
على ضوء ذل  تبالني وتنفصالل مالنهم وان إر هالم  –ابهلل العظيم أو ابلرسول الكرم واهنم مرتدون ابدلعش األخص وان زوجاهتم 

لالو التفالع إىل ان االرتالداه لالو  لكنو –بنوعيو  –يقشم وان بدهنم قد تنجز وانو قد وجب احلد على مرتدىم الفطري وادللي 
ابن األحكالام الشالابقة ال  َعلالم لَ إطالقات وىو رتلف ابختال  ادلتعلَّق وان ادلراه االرتداه عن اامامالة وعالن حكالم هللا فيهالا، 

 ى خلفو وما أشبو ذل .صلّ يُ ت تب بل أحكام أخرى فرعية ككونو ال يشت ق الزكاة الواجبة وال 
 واِمامة

 .عليو الشالم طلق على اامام ادلعصومتإمام ا معة و و على إمام ا ماعة،  اهنا تطلقف)اامامة(  -ٖ
 واملغكَة

 الشرقفلية( وان منو ادلل  ادلبّعض ذااتً وآ راً. –عديدة كما أوض ناه يف حبث )حق اخللو  اتلو إطالق )ادلل ( فان -ٗ
 واجلنّ 

في المل ادلكالروب  ( وقالد يالراه بالو كالل مالا جالّن واسالت ( فانو قد يطلق ويراه بو الكائن ادلعرو  )ادل)يف للبعضن)ا  -٘
 .والفايروس مثالً 

 والعرفان
)العرفان( فقد يراه بو ادلعش الل الوي األعالم جالداً وىالو مصالدر عالر  يعالر  معرفالة وعرفالاانً، وقالد يالراه بالو ادلعالش الضاليق  -ٙ

علاليهم ش آخالر ىالو عرفالان أىالل البيالع جداً ادلصطلح عليو لدى البعض وادلقصوه بو عرفالان أمثالال ابالن عالريب، وقالد يالراه بالو معال
حيث يشتدل على ص ة العرفالان ابدلعالش  –مثاًل  –كما فيما يف الص يفة الشجاهية، وىهنا تتجلى م الطة البعض   الشالم

ولالاليز  علالاليهم الشالالالماألخالالص ابن بعالالض العلمالالاء كادلقالالدس االرهبيلالالي فرضالالاً مالالدح العرفالالانف مالالع ان مالالراهه عرفالالان أىالالل البيالالع 
 عرفان فصوص احلكم والفتوحاتف.

 شب( فان لو إطالقات متعدهة كما سيأيت.)ال -ٚ
 الوجه يف تعدد اِطَل ات

 ان الوجو يف تعده ااطالقات ىو أحد األمور التالية:املطغب الراّن: 
فقالد يتعالده ااطالالق ويتنالالوع ادلعالش نظالراً لالشال اك اللفظالالي بالني ادلعالاين العديالدة، نظالالري العالني ادلوضالوعة لشالبعني معالالش،  -أ

فهالال ه ااطالقالالات كلهالالا  ،ركبالالو والالال ىب وغالالري ذلالال الا: النبالالع ا اريالالة، ومنهالالا: ا اسالالوس، ومنهالالا: عالالني منهالالا: الباصالالرة، ومنهالال
 .اً حقيقية وضلتاج حينبٍ  إىل القرينة ادلعينة، وليز الشباب من ى ا القبيل ظاىر 

                                                             

 .ٙىال، صٖٔٗٔقم،  –ال ي  ادلفيد، االختصاص، ادلؤدتر لل ي  ادلفيد  (ٔ)
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د ىجالالران ادلعالالش وقالالد يتعالالده ااطالالالق ويتنالالوع ادلعالالش لكالالون أحالالد ا موضالالوعاً لالالو واآلخالالر رلالالازاً غالبالالاً لكالالن ال إىل حالال -ب
 احلقيقي وإال كان من ادلنقول، وحينبٍ  ي هه ادلعش بينهما.

عند قوم أو يف مكان أو  –وقد يتعده ادلعش نظراً لالش اك ادلعنوي بني احلصص مع االنصرا  اترة إىل ى ا ادلعش  -ج
د يكون االنصرا  دلناسبات احلكم ، كما قواترة إىل معش آخر، عند قوم آخرين أو يف زمان أو مكان آخر –زمان خاص 

 .(ٔ)وادلوضوع أو غري ذل 
عنالالواٍن علالالى  وقالالد يتعالالده ااطالالالق نظالالراً لكالالون ادلوضالالوع لالالو حقيقالالة ت الالكيكية ذات مراتالالب فقالالد ينفالالي أحالالد ا صالالدق -ه

النفالالي  ، وىالو يريالالد ادلرتبالة األعلالى، وقالالد يثبالع اآلخالالر الصالدق، وىالو يريالالد ادلرتبالة األهه، وال تعالارض بينهمالالا إذ انصالبموضالوع
واا بات على مرتبتني، لكن ا اىل بوجوه مرتبتني قد يتصور التناقض بني النفي واا بات إذ توىم وروه ا علالى أمالر واحالد 

 .فارهومعش 
ومن ذل  مثاًل )احللالو( أو )ادلالا ( فالان أحالد ا قالد ينفالي احلالالوة عالن ال الاي أو العصالري بينمالا يثبتهالا اآلخالر، وقالد يقالول 

فالالان لالو مراتالالب وقالالد ينفالالى إطالقالالو  (النالالور)وكالال ل   ،  وينفالالي اآلخالر، وال هتافالالع إذ يريالالد كالالل منهمالالا مرتبالةأحالد ا الطعالالام مالالا
 .، وك ل  )البياض( أيضاً على ادلراتب النازلة جداً 

أيالن بالل إذ ايالن عدالالة اامالام ادلعصالوم مالن عدالالة مرجالع التقليالد   بنالاًء علالى اهنالا ادللكالة، وكال ل  )العدالالة( فالان ذلالا مراتالب
، – (ٕ)علالالى رأي – مالالن عدالالالة إمالالام ا ماعالالة  فالالان لكالالل مالالنهم مرتبالالة م الال طة أوة مرجالالع التقليالالد مالالن عدالالالة ال الالاىدين عدالالال

عالالن مراتبهالالا وان بعالالض الالالرواايت تعالالرِّ  مرتبالالة وبعضالالها تعالالرِّ  مرتبالالة  ،وقالالد تالالوىم مالالن رأى ان رواايت العدالالالة متعارضالالة غفلالالة
 اهنالا ال ختالالف بينهالا ومجالع حالول العدالالة وبالنّي  –وكثالري منهالا طوائالف  –ة أخرى، وقد ذكر الشيد العم )هام ظلو( أربعني رواي

 ى ا. بينها وحصر الت)الف يف عده زلدوه منها جداً فراجع بيان الفقو / االجتهاه والتقليد.
 اِطَل ات املتعددة يف )السباب(

قيالل ابلوضالع  اوالثالاين بالل واألول إذ أو للوجالو الثالالث األخالريوادلشتظهر، ان للشباب إطالقالات متعالدهة وقالد تعالوه للوجالو 
لبعض إطالقات، وال يهمنا اآلن حتقيق حال ان تعده ااطالقالات الشالباب ىالو مالن أي ابب، بالل ادلهالم إ بالات أصالل  تالتعيّ 

 تعده إطالقات الشباب وذل  على ضوء الل ة، وكلمات الفقهاء والعر  أيضاً:
 معاّن السباب يف كغمات الغ ويني

: الّ التم الوجيالع) :ففي مفرهات الراغب وىالو كمالا تالرى تفشالري ابدلعالش األخالص ويف معجالم مقالاييز الل الة: )ان  (ٖ)(الشَّبُّ
سالالباً امالالا ألنالالو يقطالالع عالقتالال  ابآلخالالر ادلشالالبوب وامالالا ألنالالو تالالرح عرضالالو وررقالالو  الشالالبّ  أصالالل ىالال ا البالالاب القطالالع( أقالالول: ومسالاليّ 

                                                             

 فصلنا يف بعض الكتب ان مناشئ االنصرا  سبعة. (ٔ)
 فيو أتمل. (ٕ)
 .ٜٖٔص ٔلراغب األصفهاين، ادلفرهات يف غريب القران، جا (ٖ)
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وعلالى ىال ا  (ٔ)ار الشب شتما أِلَن الشالب خالرق اأْلَْعالرَاض()وأصل الشب اْلقطع مثَّ صَ  :الل ة( مجهرةول ا قال يف ) ،ويقطعو
 فالشب لو معش واسع أعم.

ُضالوٌع َعَلْيالِو. ِمالْن َذلالَ  ويف معجم مقاييز الل ة أيضاً )َأنَّ َأْصَل َىَ ا اْلَباِب اْلَقْطُع، مُثَّ اْشُتقَّ ِمْنُو ال َّالْتُم. َوَأْكثالالُر اْلبالاِب َموْ 
: اخلَِْمالالاُر، أِلَ  الالبُّ ْبَشالالُب، َوِىالالَي اْلَمَفالالاَزُة اْلَواِسالالَعُة(الشِّ أقالالول: ألن اانشالالان  (ٕ)نَّالالُو َمْقطالالوٌع ِمالالْن ِمْنَشالالِجِو... َوِمالالْن َىالالَ ا اْلبالالاِب الشِّ

 ينقطع فيها عن آ ر العمران أو عن اخللق أو ينقطع فيها األمل ابلنجاة لو ضاع.
: الَقْطعُ ويف لشان العرب: )  اً: َقَطعو؛ قَاَل ُذو اخِلَرِق الطَُّهِويُّ:. َسبَّو َسبّ (ٖ)سبب: الشَّبُّ

ُهْم ُغالٌم، َفَشبْ   َفَما َكاَن َذْنُب َبت ماِلٍ ، ... َاْن ُسبَّ ِمنالْ
: ال َّْتم : التَّقاُطُع. والشَّبُّ َذلالَ .  ، َوُىَو َمْصالَدُر َسالبَّو َيُشالبُّو َسالّباً: َشالَتَمو؛ وَأصاللو ِمالنْ (ٗ)وَسْبَشَب ِإذا َقَطع َرِِحو. والتَّشابُّ

 وَسبَّبو: َأكثر َسبَّو.
َُصلِّني. والشُّبَّ 

َشبَِّ ُة ِعْنَد ادل
ُ
ة: العاُر؛ َوياُلَقالاُل: َصالاَر َىالَ ا والشَّبَّابُة: اِاْصَبُع الَِّي بالنْيَ اِا ام والُوْسطى، صفٌة َغالَِبٌة، َوِىَي ادل

، َأي َعالالالارًا ُيشالالالبُّ بالالالوِ  : اأَلمالالالر ُسالالالبًَّة َعلالالالْيِهْم، اِبلضَّالالالمِّ الالالنالُهْم ُأْسالالالبوبة يالَتشالالالابُّوَن ِ اَلالالا َأي َشالالالْيٌء يَت الالالادَتُوَن بالالالِو. والتَّشالالالابُّ . َوياُلَقالالالاُل: باليالْ
: الَِّ ي ُيشابَُّ .  التَّ اُُت. وَتشابُّوا: َت ادَتُوا. وسابَّو ُمشابًَّة وِسباابً: شادَتو. والشَِّبيُب والشَّبُّ

، باِب. ورجٌل ِمَشبٌّ : كثرُي الشِّ الباِب. َوَرُجالٌل ُسالبَّة َأي َيُشالبُّو النالاُس؛ وُسالبالَبة َأي َيُشالبُّ  َوَرُجٌل ِسبٌّ ِبَكْشالِر اْلِماليِم: كثالرُي الشِّ
 الناَس.

: ُشقَّة َكتَّاٍن رِقيقة. بُّ : الِعمامة. والشِّ بُّ : اخلماُر. والشِّ بُّ ُر. والشِّ تالْ : الشِّ بُّ  والشِّ
يف ُنشالال)ٍة: كالاللُّ شالاليٍء ياُلتالَوسَّالالل بالالِو ِإىل شالاليٍء غالالريِه، َوقالالْد َتَشالالبََّب ِإليالالو، وا مالالُع والشَّالالَبُب: كالاللُّ شالاليٍء ياُلتالَوصَّالالُل بالالِو ِإىل َغالالرْيِِه؛ وَ 

 َأي ُوْصالالاللة َأْسالالباٌب؛ وكالالاللُّ شالاليٍء ياُلَتوّصالالالُل بالالِو ِإىل ال الالاليِء، فالُهالالَو َسالالالَبٌب. وَجَعْلالالُع فالالالالانً ِل َسالالَبباً ِإىل فالالالالٍن يف حالالاَجي َوَوَهجالالالاً 
 .(٘)وَذريَعة

: احلَبْ  بُّ بُّ الَوِتد.والشِّ  ُل، يف لَُ ِة ُىَ ْيٍل؛ َوِقيَل: الشِّ
، َوا َْْمُع َكا َْْمِع، والشُّبوُب: احلِبال. بِّ  والشََّبُب: احلَْبُل كالشِّ

 .(ٙ)سبشب: الشَّباِسُب والشَّْبَشُب: شجٌر ياُلتََّ)ُ  ِمْنُو الشهامُ 
فاَزة. َويف َحِديثِ 

َ
 والشَّْبَشُب: ادل

                                                             

 .ٜٙص ٔابن ُهَرْيد، مجهرة الل ة، ج (ٔ)
 .ٗٙ-ٖٙص ٖابن فارس، معجم مقاييز الل ة، ج (ٕ)
 وى ا معش أعم كما ترى. (ٖ)
 وى ا معش أخص. (ٗ)
 ويشمى الشّب سّباً ألنو يتوصل بو إىل جرح اآلخر وإىانتو. (٘)
 أية سهامفوالشباب سهام و  (ٙ)
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: فبالْينا َأان أَ   ُجوُل َسْبَشَبهاُقزٍّ
َفالالازة. قالالاَل ابالالُن األَ الالري: ويالالالْرَوى َبْشَبَشالالها، قالالاَل: وُ الالا مبَْعالالًش. والشَّْبَشالالُب: اأَلرُض الالال

ُمْشَتِوية اْلَبِعيالالَدُة. ال؛ الشَّْبَشالالُب: الَقْفالالُر وادل
 ليظة وغرَي غليظٍة، اَل ماَء ِ َا َواَل أَنِيَز.اْبُن ُُشَْيٍل: الشَّْبَشب اأَلرض الَقْفُر اْلَبِعيَدُة، ُمْشَتِويًَة وغرَي مشتويٍة، وغَ 

وكمالا ان الشبشالب أرض قفالر بعيالدة غالري مشالتوية وال  (ٔ)(اٌح، ضَلاىالا وْجَهالة الالريِح راكالزُ ُمَشبالََّبة، ُقّب الُبُطوِن، كَأهنا ... رِمال
باله والعبالالاه إىل قفالالر مالالاء  الالا وال انالاليز، فكالال ل  الشالالباب يالالوحا مالالا بالالني األصالال اب، وحيالالول العالقالالات بالالني األانم وبالالني الالال

 ويباب وخراب.
 تعريفات ومعاّن السباب لدى الفَهاء

قالالدس  وامالا الفقهالالاء فقالد تراوحالالع تعريفالاهتم بالالني معالالاين سلتلفالة أوسالالع وأضاليق ومالالن وجالالو، ولكالن جوىرىالالا كالاآليت: العالالاملي
 : مالالا قصالالد فيالالو ااىانالالةقدس سالالره: مالالا تضالالمن اسالالت)فافاً وإىانالالًة، ال الالي)قالالدس سالالره : مالالا تضالالمن ازراء ونقصالالاً، ا لشالاليسالالره

 ما تضمن ااىانة والتعيري. :قدس سره والت قري، اخلوئي
كال ي  وما مل ي ال ط ك الريه، والفالرق كبالري إذ التعالاريف   (فأنع ترى اختال  التعاريف بني ما اش ط فيو )قصد ااىانة

 واتً إىانًة.األخرى تنيه الشب بواقع كونو إىانة واما ال ي  فينيطو بقصده ااىانة فلو مل يقصدىا مل يكن سباً وإن كان  ب
كبالالري بالالني االزراء وااىانالالة والتعيالالري واالسالالت)فا  إذ قالالد يهينالالو مالالن   –سالالعة وضالاليقاً أو عمومالالاً مالالن وجالالو  –كمالالا ان الفالالرق 

 قد يكون إىانة من غري است)فا  عرفاً. فتأملبل غري تعيري 
 قدس سره ال َخ االنَاري

 )مث إّن ادلرجع يف الشّب إىل العر . قدس سرهوإلي  نص ما قالو ال ي  
 ه يف جامع ادلقاصد إبسناه ما يقتضي نقصو إليو، مثل الوضيع والناقص.وفّشر 

 ويف كالم بعض آخر: أّن الشّب وال تم مبعش واحد.
ويف كالم  لث: أّن الشّب أن تصف ال )ص مبا ىو إزراٌء ونقص، فيدخل يف النقص كلُّ ما يوجب األذى، كالق   

 كاألج م واألبرص.  عبري ب يء من بالء اّلّل تعاىلواحلقري والوضيع والكلب والكافر وادلرتد، والت
مث الظالالاىر أناّلالو ال يعتالالء يف صالالدق الشالالّب مواجهالالة ادلشالالبوب. نعالالم، يعتالالء فيالالو قصالالد ااىانالالة والالالنقص، فالنشالالبة بينالالو وبالالني 

 ال يبة عموم من وجو.
لقصالد ااىانالة غيبالة زلرمالة، والظاىر تعده العقاب يف ماهة االجتماع؛ ألّن رلره ذكر ال )ص مبا يكرىو لو مسعو ولو ال 

 .(ٕ)وااىانة زلّرم آخر(
( ل الالال)ص مالالالا ىالالالو سالالالب ابدلعالالالش األعالالالم ولالالاليز سالالالباً ابدلعالالالش  كالالالافركالالالافر( أو )اي  فالالالالن  أقالالالول: وأنالالالع تالالالرى ان مثالالالل قولالالال  )

                                                             

 .ٓٙٗ – ٘٘ٗص ٔابن منظور، لشان العرب، ج (ٔ)
 .ٕٗ٘ص ٔال ي  مرتضى االنصاري، كتاب ادلكاسب، ط تراث ال ي  األعظم، ج (ٕ)
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فاليمن ىالالو   –انال  قالد وصالفع واقالع حالالو ألنالو ابلفعالل كالافر ابهلل  أي الوصالفياألخالص؛ أو فقالل ىالو سالب ابدلعالش الثالاين أي 
ي إذ قالد ال يالالراه الطالر  اآلخالالر نقصالالاً وازراء عليالو بالالل قالالد ِمالاللَ ولكنالالو قالد ال يكالالون سالالباً ابدلعالش األول أي الشالالب العَ  –كال ل  

ال الورى أو يفرحالو إذ يالرى  يراه ف)راً وكماالً، وك ل  عامة من تنشب إليو أمراً فان قول  للمشتبد انالو مشالتبد قالد يؤدلالو وقالد
 ي.مِ لَ ابدلعش العَ  فهو سب ابدلعش الثاين الوصفي وليز بشبِّ  (ٔ)ال كماالً الدميقراطية ضعفاً ووىناً 
 قدس سره العَلمة اجملغسي

ويف اصالالطالح الفقهالالاء ىالالو الشالالب الالال ي مل يكالالن قالال فا ابلالالزان وضلالالوه  يف مالالرآة العقالالول: ) قالالدس سالالره وقالالال العالمالالة ا لشالالي
أو اي آكالل الالراب، أو اي ملعالون، أو اي خالائن، أو اي ِحالار، أو اي كلالب، أو اي خنزيالر، أو اي فاسالق،  كقول : اي شارب اخلمالر

أو اي فاجر، وأمثال ذل  شلا يتضمن است)فافا أو إىانة، ويف ادلصالباح: سالبو سالبا فهالو سالباب، ومنالو يقالال ليتصالبع الالي تلالي 
 (ٕ)مشابة وسبااب أي ابلكشر، واسم الفاعل منو سب(اا ام سبابة ألنو ي ار ا عند الشب، والشبة العار وسابو 

 قدس سره السَد الوالد
ال يقالالال: فلمالالاذا نالالرى كلمالالات اللعالالن والشالالب أو مالالا أشالالبو يف القالالرآن احلكالاليم، مثالالل قولالالو ): قالالدس سالالره وقالالال الشالاليد الوالالالد

ََُب َجَهكََّم أَنْبُتْم َ ا وارُِدونَ )سب انو:  ُعتُبلٍّ بَبْعبَد )وك ل  سالب األشال)اص مثالل :  (ٖ)(ِإنَُّكْم َوما تَبْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ َم
ُأولِِبببَ  َ ُبببُم الغَّْعكَبببُة َوَ ُبببْم ُسبببوُء )وقالالالال سالالالب انو:  (٘)(ُأولِِبببَ  يَبْغَعبببكُبُهُم اّللَُّ َويَبْغَعبببكُبُهُم الَلَِّعكُبببونَ )قالالالال تعالالالاىل:  (ٗ)(ْلِببَ  يَنبببَمٍ 

 .  (ٛ)(َوَ ُُم الغَّْعَكُة َوَ ُْم ُسوُء الدَّارِ )وقال جل  ناؤه:  (ٚ)(ْوِ  الدِّينيبَ   َوِإنَّ َعَغََْ  الغَّْعَكَة ِإىل)وقال عز وجل:  (ٙ)(الدَّارِ 
ألنو يقال: إذا كان النقص واقعياً ورجع األمر إىل إرشاه الطر  أو إرشاه أىلو وع ريتو أو اآلخرين لزم، وى ا ليز مالن 

ريق للضال، فادلنع وا الواز ذلمالا مالورهان وىال ان عقليالان الشباب يف شيء بل هاخل يف إرشاه ا اىل وتنبيو ال افل وإراءة الط
 قبل أن يكوان شرعيني.

ىال ا اباضالافة إىل أن كلمالات اللعالن وشالبهو ادلوجالوهة يف القالرآن الكريالالم كثالرياً منهالا ال توجالو إىل أمسالاء معينالة مال كورة، بالل 
ت واألفكالالالار والعقائالالالد وأنالالالواع الشالالاللوك اىل مالالن حيمالالالل تلالالال  الصالالالفات الرذيلالالالة أو االمالالالم الشالالالابقة، فالالال كيز يكالالالون علالالالى الصالالالفا

ْْ يَبدا َأد)والعمل، ال األفراه انفشهم، أمالا مالا توجالو اىل أمسالاء معينالة كقولالو تعالاىل:  فـنالو يالدخل يف ابب  (ٜ)(َ َبٍب َوتَببَّ   تَببَّب
                                                             

 للي.كما فّصلناه يف كتاب )الشلطات الع ر والءدلاانت ادلزوهجة( وكما صرح بو عده من فالسفة ال رب سابقاً وكما جتده لدى )األمري( دلكياف  (ٔ)
 . ٘ص ٔٔىال، جٗٓٗٔ، ٕالعالمة ا لشي، مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول، هار الكتب ااسالمّية، ط/ (ٕ)
 .ٜٛسورة األنبياء: آية  (ٖ)
 .ٖٔسورة القلم: آية  (ٗ)
 .ٜ٘ٔسورة البقرة: آية  (٘)
 .ٕ٘سورة الرعد: آية  (ٙ)
 .ٖ٘سورة احلجر: آية  (ٚ)
 .ٕ٘سورة غافر: آية  (ٛ)
 .ٔة ادلشد: آية سور  (ٜ)
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 ( التزاحم واألىم وما أشبو كما ال رفى
 )ليز من الشباب يف شيء( أي ابدلعش الَعَلِمي. قدس سرهوقولو 

 قدس سره اخلوئيالسَد 
ري يف مفهالالالوم الشالالالب وكونالالالو يالالال)الظالالالاىر مالالالن العالالالر  والل الالالة اعتبالالالار االىانالالالة والتع: يف مصالالالباح الفقاىالالالة وقالالالال الشالالاليد اخلالالالوئي

تنقيصالا وازرءا علالالى ادلشالبوب وانالالو مت الد مالالع ال التم، وعلالالى ىال ا فيالالدخل فيالو كلمالالا يوجالب اىانالالة ادلشالبوب وىتكالالو، كالقالال   
ب واخلنزيالالر، والكالالالافر وادلرتالالد، واالبالالالرص واالجالال م واالعالالور، وغالالالري ذلالال  مالالالن والتوصالاليف ابلوضالاليع والالالالال شالالئ، واحلمالالالار والكلالال

 .(ٔ)االلفاظ ادلوجبة للنقص واالىانة، وعليو فال يت قق مفهومو اال بقصد اذلت ، وأما مواجهة ادلشبوب فال تعتء فيو(
د ينفالي احالد ا الشالب تعده إطالقات الشب وان لو مراتب سلتلفة شديدة وضعيفة وعلى ذل  قال :وادلشتظهر كما سبق

يف إطالقالالالني  الشالالالبّ  ويثبتالالالو اآلخالالالر مالالالن غالالالري تنالالالاٍ  إذ كالالالل منهمالالالا يثبالالالع أمالالالراً ال ينفيالالالو اآلخالالالر، وإذا ارهان اختصالالالار إطالقالالالات
ي الضاليق والال ي نشالميو الشالب ابدلعالش األول والشالب ابدلعالش الوصالفي ِماللَ عش العَ فنقول: ان أساس ااطالقني  ا: الشب ابدل

 الشب ابدلعش الثاين. الواسع وال ي نشميو
 موار افرتاضي جيسد معكَني لغسباب

 ويرشدك إىل ذل  احلوار التال ادلف ض بني ش)صني خاطب أحد ا اآلخر بقولو:
 أو اي كافر. –كثرياً   ينامإذا كان  –اي شارب اخلمر أو اي كشول  -أ

 أو دلاذا تشبت  فيقول لو اآلخر: لقد سببتتف -ب
 وإمنا وصفع واقع حال  وما أنع عليو وليز ذل  ابلشبابف ف، مل أسب فيجيبو األول: كال -ج
 .فتيبو: كال؛ إذا مل أقصد إىانت  واالزراء ب  أو تعيريك بل قصدت شرح واقع حال  -ه
 عليو: ال علينا بقصدك، لقد سببتت وهللاف فريهّ  -ىال

لشباب على ما قالو من )اي كافر أو اي جبان وعند الرجوع إىل العر  صلد ص ة احلمل وص ة الشلب معاً يف إطالق ا
أو اي كشالالول أو اي شالالارب اخلمالالر( فانالالو يصالالح ِحلالالو عليالالو اباطالالالق الثالالاين )وصالالف الالالنقص الثبالالويت الالال ي ىالالو فيالالو( وال يصالالح 

مل  صالالاهق أيضالالاً يف قولالالو واآلخالالر ،صالالاهق يف قولالالو سالالببتت األولان  :واحلاصالاللي( ِمالاللَ ِحلالالو عليالالو اباطالالالق األول )الشالالب العَ 
الشالب  نفيالواعتمالد يف  و)ج(سب  فان )ب( اعتمد يف ِحلو الشباب وإسناهه لزيد يف ارتكالازه علالى ادلعالش الثالاين الوصالفي، أ

فلاليز ولال ل  نفالاه، على ادلعش األول العلمي و)ه( اعتمد على رتبة مالن الشالباب ي ال ط فيهالا القصالد )وإال مل يكالن سالباابً( 
، و)ىالال( اعتمالد علالى رتبالة منالو ال ي ال ط فيهالا القصالد ولال ل  ف واقالع حالالو سالباً وصالبالل رلالره يقصد ااىانة مل اي كافر ماهام 
 .قال انو سّبو

ج من خطبة ال َ ََة  منْو
                                                             

 .ٔٗٗص ٔقم، ج –الشيد أبو القاسم اخلوئي، مصباح الفقاىة، الناشر: مكتبة الداوري  (ٔ)
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ََبَها فُبََلٌن َوِإنَّبُه ))يف اخلطبالة ال ق القية  عليالو الشالالمولنمثل ل ل  مبثال من هنت البالغة حيث قالال  ََمَّ ََبْد تَب َأَمبا َواّللَِّ َل
َها ٌََغِّي ِمكبْ ًُ َوَطوَ  لَََبْعَغُم َأنَّ  ُْ ُدونَبَها ةَبْو ُر َفَسَدْل بْ َُْل َواَل يَبْرَ ى ِإَِلَّ الطََّ َُْطِب ِمَن الرََّمى يَبْكَحِدُر َعّنِّ السَّ َهبا  ٌََلُّ اْل ُْ َعكبْ ْي

ََبٍة َعْمََباَء يَبْهبَرُ  ِفَ َْ َ َعغَبى َط بَِ ْْ ُْبوَ  بََِبٍد َجبذَّاَء َأْو َأ ُْ َأرْتَِِبي بَببنْيَ َأْن َأ ب َْ ََّبِ رُي َكْ حًا َوَطِف َهبا اْلَكبِبرُي َوَيِ بَُب ِفََهبا ال
ََببَبْرُت َويف اْلَعبنْيِ  َر َعغَبى َهباَح َأْمَجبى َف ََّبببْ ُْ َأنَّ ال ََى رَبَّبُه فَبَرأَيْب  َبًذى َويف اَْلَْغبِق َشبًجا َأَرى َوَيْكَدُح ِفََها ُمْ ِمٌن َمَّتَّ يَبْغ

ََْوِ  اأْلَْعَ ىتُبَراِةي نَبْهبًا َمَّتَّ َمَضى اأْلَوَُّ  ِلَسِبَِغِه فَ  َّ ََتَرََّل ِب  :َأْدىَل ِِبَا ِإىَل ُفََلٍن بَبْعَدُه 
 َشببببببببببببببببببببتَّاَن َمبببببببببببببببببببببا يَبببببببببببببببببببببْوِمي َعغَبببببببببببببببببببببى ُكورَِهبببببببببببببببببببببا

 

 َويَبببببببببببببببببببببببببببببببْوُ  َمَّبببببببببببببببببببببببببببببباَن َأِخببببببببببببببببببببببببببببببي َجبببببببببببببببببببببببببببببباِبرِ  
 

َََدَها ِِلَخَر بَبْعَد َوفَاتِِه َلَ دَّ َما تَ  ْْ َع ََُِغَها يف َمََاتِِه ِإ َكا ُهَو َيْسَت َبََّرَها يف َمبْويٍَة َخْ بَكاَء فَبََا َعَجبًا بَبَبْ ََ َها َف َ طََّرا َضْرَعَبْ
ََّْعَبةِ  ََاِمبُبَها َكَراِكِب ال َها َف    ِإْن َأْشَكَق َ َبا َخبَرَ  َوِإْن َأْسبَغ َ يَبْ ُغُظ َكْغُمَها َوََيُْ ُن َمسَُّها َوَيْكرُبُر اْلِعرَاُر ِفََها َوااِلْعِتَذاُر ِمكبْ

ََحََّم َفُمِّنَ ال بَبْرُت َعَغى ُطوِ  اْلُمدَِّة َوِشدَِّة اْلِمْحَكِة مَ َ َا تَب ََ َْا َمَضبى كَّاُس َلَعْمُر اّللَِّ ِبَْبٍط َوِِشَاٍس َوتَبَغوٍُّن َواْعرِتَاٍض َف َّتَّ ِإ
بْرُت ُأ ْببَرُن  ِلَسِبَِغِه َجَعَغَها يف ََجَاَعبٍة يََعبَم َأّّنِ َأَمبُدُهْم فَبََبا ّلَلَِّ َوِلغ ُّبوَرى َمبََّت اْعتَببَرَض الرَّيْببُ  ِْ ُهْم َمبَّتَّ  يفَّ َمبَع اأْلَوَِّ  ِمبكبْ

ُهْم ِلِضبببْ ِكِه َوَمببا َ  ببَ ا رَُجببٌل ِمببكبْ ََ ْْ طَبباُروا َف ْْ َأَسببفُّوا َوِطبببْرُت ِإ ُْ ِإ ببْهرِِه َمببَع َهبببٍن اِْل  ِإىَل َهببِذِه الكَّاَببائِِر َلِكببّنِّ َأْسببَفْف َِ َخببُر ِل
 (ٔ)((...َوَهن

بببَها... ))وقولالالالو:  ََ ََمَّ بببْد تَب ََ َها( و)َأَرى تُبَراةِبببي نَبْهبببباً و) ((فَبببَأْدىَل ِِبَبببا ِإىَل فُبببََلٍن بَبْعبببَدهُ ))و ((َل ( َلَ بببدَّ َمبببا َتَ بببطََّرا َضبببْرَعَبْ
ببَبََّرَها يف َمببْويٍَة َخْ ببَكاءَ و) ََ لواقالالع احلقالالائق التارريالالة إضالالافة إىل وصالالفاً  لكنالالو ال يعالالدو كونالالو ،يالالراه الوىالالايب شالالتماً وسالالباً ...( َف

بْرُت ُأ ْببَرُن ِإىَل َهبِذِه  )) عليو الشالمقولو  وك اهراسة نفشية سيكولوجية،  ِْ ُهْم َمبَّتَّ  َمََّت اْعتَببَرَض الرَّيْبُب يفَّ َمبَع اأْلَوَِّ  ِمبكبْ
 ْْ ُْ ِإ ْْ طَاُرواالكَّاَائِِر َلِكّنِّ َأْسَفْف  ((...َأَسفُّوا َوِطْرُت ِإ

 جرح ال هود والرواة ونَح املست ري
أي لالالاليز سالالالباً  (اً لالاليز سالالالبّ )اًف وادلالالالراه مالالالن اً وإن كالالان سالالالبّ لالالاليز سالالالبّ ومالالن ذلالالال  أيضالالالاً )جالالرح ال الالالهوه( فالالالان جالالالرح ال الالهوه 

 وىو سب اباطالق الثاين الوصفي. ،يمِ لَ اباطالق األول العَ 
 يف كتب علم الرجال فانو كشابقو. (جرح رواة احلديث)ومن ذل  أيضاً 

مثالً، فانالو  ولنشّمو زيداً  ة فتاةمن عيوب الرجل ادلقبل على خطب (نصح ادلشت ري)ومن ذل : ما يقولو الناصح يف مقام 
كال ا اعال ض عمالرو  لو أطلع على انو قال عنو ادلشمى بزيد الرجل ذل  أيضاً حشب ااطالقنيف فان  وىو سبّ  ليز بشبّ 

   وإمنا عملع بواجب النصي ة ووصفت  مبا ىو في  ال أكثرفمل اسبّ عمرو: فيجيب   بال دلاذا سببتت عند أىل العروس
 ((ِإّّنِ َأْكَرُه َلُكْم َأْن َتُكونُوا َسبَّاِبنيَ ))وبني  ((َوَأْكِرُروا ِمْن َسبِِّهمْ ))وجه اجلمع بني 

مالا ذكالرانه ىنالاك بتصالر  بشاليه  وعلى ضوء ذل  يقع ا مع بني الروايتني، وقد فصلناه يف الدرس الشابع ونقتطف منالو

                                                             

 هنت البالغة: اخلطبة ال ق قية. (ٔ)
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 :مرة أخرى
ف ما م  )فاملكفي السبُّ األخص واملرَبْ السبُّ مبعىن ْو

شالالالتظهر يف ا مالالالع بالالالني الالالالروايتني )إن مل نقالالالل ابهنالالالا مالالالن ابب التالالالزاحم ولالالاليز مالالالن ابب التعالالالارض البالالالدوي وال ادلشالالالتقر( ان وادل
ببف أعمببا م يالالراه بالالو سالالّبهم ابدلعالالش الثالالاين  ((َوَأْكرِببُروا ِمببْن َسبببِِّهمْ )) صالاللى هللا عليالالو والالالو وسالاللمالشالالّب يف روايالالة الرسالالول  أي: ْو

ْكر ما م من الضَللة وأنواع املفاسد، ولَ  ا  .ملراد السب ُملعىن األخصاملكحرفة و
عليالو  الشّب ابدلعش األول األخص فهال ا ىالو الال ي كرىالو األمالري عليو الشالمبينما ادلراه من الشّب ادلنفي يف رواية األمري 

 ال ادلعش الثاين فانو صريح يف مطالبتو بو. الشالم
ََْوِ  َوأَبْبَغَِف يف اْلُعْذرِ ))و َوَب يف اْل ْْ  ، شاهد َجع((َكاَن َأ

ََْكْراُْ َمباَ ُْم َكباَن ))رواية تصلح شاىد مجع فانو صريح يف قولو: وب ل  يظهر ان تتمة ال ْفُتْم َأْعَماَ ُْم َو َْ َوَلِككَُّكْم َلْو َو
ََْوِ  َوأَبْبَغَِف يف اْلُعْذرِ  َوَب يف اْل ْْ فان أعماذلم كانالع سالف  همالاء األبالرايء وقالد اشالتهر معاويالة بقتالل ادلعارضالني  نالوه مالن  ((َأ

إىل أمالري  (ٔ)(َوِمَن الكَّاِس َمْن يُبْعِجُبَ   َبْولُُه...)الباطل كما يف قضية مسرة ووضعو نشبة آية  كي يقولواعشل، وإرشاء الناس  
 :عليو الشالمادلؤمنني 

ْسَكايفُّ: َوُرِوَي َأنَّ ُمَعاِويََة َبَذَ  ِلَسُمَرَة ْبِن ُجْكَدٍب ِمائَبَة أَلْبِف ِدْرَهبٍم َمبَّتَّ ))فقد وره  يَببْرِوَي َأنَّ َهبِذِه   َاَ  أَبُو َجْعَفٍر اِِْ
ْْ يف َعِغيٍّ  مبا يف  َبْغبِبِه َوُهبَو أَلَبدُّ   َوِمَن الكَّاِس َمْن يُبْعِجُبَ   َبْولُُه يف اَْلََاِة البدُّْنَا َوُيْ بِهُد اّللََّ َعغبى) عغَه السَل اِْليََة نَبَزَل

بباِ  * َوِإْا تَببببَوىلَّ َسبببعى َوَأنَّ اِْليَبببَة الرَّانََِبببَة  (ْرَث َوالكَّْسبببَل َواّللَُّ ال َيُِببببُّ اْلَفسبببادَ يف اأْلَْرِض لَُِبْفِسبببَد ِفَهبببا َويُبْهِغبببَ  اَْلَببب  اخلَِْ
ْْ يف اْبِن ُمْغَجٍم َوِهَي  َبْل فَبَبَذَ  َلُه ِمائَبََتْ أَْلِف ِدْرَهبٍم فَبغَبْم  (َوِمَن الكَّاِس َمْن َيْ ِري نَبْفَسُه اْبِت اَء َمْرضاِت اّللَِّ )نَبَزَل َْ فَبَغْم يَب

َبْل فبَ  َْ ََِبلَ يَب َبْل فَبَبَذَ  َأرْبَبَعِماَئٍة فَب َْ  (ٕ)((َبَذَ  َلُه َةََلََثِاَئِة أَْلٍف فَبَغْم يَب
كمالالا كالالان مالالن أعمالالاذلم هنالالب أمالالوال بيالالع مالالال ادلشالاللمني وااسالالرا  والتبالال ير الالالرىيبني وبيالالع اخلمالالور وشالالر ا وغالالري ذلالال ، 

األعالالم، وكالالالم  الوصالالفي الثالالاين مالالن الشالالباب ابدلعالالش األخالالص لكنهالالاالَعَلِمالالي فوصالالفهم  الال ه كلهالالا ال تعالالد سالالباابً ابدلعالالش األول 
ِإّّنِ )))الال ي يشالالميو بعالالض العالر  علالالى األقالل سالالباً( فالالالالالالالوصالالفي وإ بالالات ادلعالالش الثالاين  الَعَلِمالي اامالام صالالريح يف نفالي األخالالص
ببْفُتْم ))فهالال ا ىالالو ادلعالالش األول  ((َأْكببَرُه َلُكببْم َأْن َتُكونُببوا َسبببَّاِبنيَ  َْ ََْكببْراُْ َمبباَ ُمْ َوَلِكببكَُّكْم لَببْو َو فهالال ا ىالالو ادلعالالش  ((َأْعَمبباَ ُْم َو

أي وصالف أعمالاذلم  الوصفي حيمل على ادلعش الثاين ((َوَأْكِرُروا ِمْن َسبِِّهمْ )) صلى هللا عليو والو وسلم، وقولو الوصفي الثاين
ز بالل الشالباب ابدلعالش األخالص لالي ،فان ى ا ىو األصوب يف القول واألبلغ يف الع ر ؛الفاسدة وحاذلم من الفشاه والضالل

من الع ر يف شيء أبداً فان اانشان إذا ذكر بكل موضالوعية وبطريقالة علميالة وجالوه اضلالرا  الطالر  اآلخالر وضالاللو وفشالاهه  
                                                             

 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓسورة البقرة: آية  (ٔ)
، ابالالن أيب احلديالد، شالالرح هنالالت ٔٗٛ-ٓٗٛص ٕج ىالالال ٜٖ٘ٔطهالران،  -  ط احلديثالالة، الناشالر: اصلمالالن آ ر ملالالى -إبالراىيم الثقفالالي الكالويف، ال الالارات  (ٕ)

 .ٖٚص ٗىال، جٗٓٗٔقم،  –البالغة، مكتبة آية هللا ادلرع ي 
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فانالو ال ي الكل إعال اراً وال تبلي الاً للرسالالة، كمالا ان ذكالر حالاذلم  الوصفي اما إذا سبو ابدلعش األخص ((أَبْبَغَِف يف اْلُعْذرِ ))كان 
 .(ٔ)الشّب فاما انو ليز بصائب أصاًل أو انو أقل صواابً وأضعف(وأعماذلم أصوب يف القول عكز 

 عليالالالو الشالالالالمىالالالو نفالالالز ادلطلالالالوب مالالالن روايالالالة األمالالالري  ((َوَأْكرِبببُروا ِمبببْن َسببببِِّهمْ ))ومالالالن ذلالالال  كلالالالو يعلالالالم ان ادلطلالالالوب مالالالن ): و
ََْكببْرُاْ َمبباَ ُمْ )) ببْفُتْم َأْعَمباَ ُْم َو َْ صاللى هللا عليالالو والالالو اللالال ين ذكر الا الرسالالول وان ىال ا ىالالو الال ي حيقالالق اذلالدفني  ((َوَلِكبكَُّكْم لَببْو َو

ْسبََلِ  َوََيْبَذَرُهُم ))، واذلدفان  الا الَعَلِمي دتاماً أو مبا ال قياس مع الشباب ابدلعش األخص وسلم ِِْ َكبَََْل َيْطَمُعبوا يف اْلَفَسباِد يف ا
واهنالم مرابالون وسالفاكون للالدماء ومالا أشالبو فان الناس إذا عرفوا ضالذلم واهنم سالراق ادلالال العالام  ((الكَّاُس َواَل يَبتَبَعغَُّموا ِمْن ِبَدِعِهمْ 

يبتعالالدون عنال  وال حيال رون مالنهم أصالالالً خاصالة مالع غلبالالة  –عالاهة  –اح سالوا مالنهم، امالا لالالو سالببتهم ابدلعالش األخالص فالالان النالاس 
يف ىالال ا الالالزمن، نعالالم لالالو كالالان الصالالالح ىالالو احلالالاكم يف الالالباله والعالالام علالالى العبالالاه لكالالان  خصوصالالاً الباطالالل وأىلالالو يف عامالالة األزمنالالة 

الشّب ابدلعش األخص ألىل البدع سبباً حل ر بعض الناس منهم وقطع طمعهم يف الفشاه يف ااسالم، أَما والفشاُه ىو ال الب 
أي ذكالر  الثالاين الوصالفيابدلعش  ((َوَأْكِرُروا ِمْن َسبِِّهمْ ))لقطع طمعهم يف الفشاه يف ااسالم ىو  –عاهة  –فان الطريق الوحيد 

وراجالالع أيضالالاً ىنالالال  مالالا مل  (ٕ)ادلن رفالالة ابحلجالالت والءاىالالني مبالالا يزيالالل شالالبهاهتم ويرهىالالا عليالالو ويقطالالع عالالراىم( أفعالالاذلم الشالاليبة وحالالاذلم
 نقتبشو اآلن.

 املوجز:  ريكتان يف الروايتني عغى وجه اجلمع
 وب ل  ظهر ان ىهنا قرينتني على وجو ا مع:

ََْكبْرُاْ َمباَ ُْم َكباَن ))والقرينالة ىالي:  ((نيَ ِإّّنِ َأْكَرُه َلُكْم َأْن َتُكونُبوا َسببَّابِ ))األوىل: يف روايالة  بْفُتْم َأْعَمباَ ُْم َو َْ َوَلِكبكَُّكْم لَبْو َو
ََْوِ  َوَأبْبَغَِف يف اْلُعْذرِ  َوَب يف اْل ْْ  .((َأ

ُهْم ))الثانيالة: يف روايالة  َْا رَأَيْببُتْم َأْهبَل الرَّيْببِب َواْلبِبدَِع ِمبْن بَبْعبِدي فَببَأْظِهُروا اْلبَببَراَءَة ِمبكبْ ََبْوَ  ِفببَِهْم ِإ َوَأْكرِبُروا ِمببْن َسببِِّهْم َواْل
ْسََل ِ  ِهُتوُهْم َكَََْل َيْطَمُعوا يف اْلَفَساِد يف اِِْ فان طمعهم إمنا يقطالع عالاهة عالء ا الدال ابلالي ىالي أحشالن وعالء (( َواْلَوِ ََعَة َوَُ

اهىم مثاًل للناس فان ىال ا يقطالع طمعهالم وأرقام عنهم مبوضوعية وبطريقة علمية منهجية وعء ك ف واقع استبد حقائقذكر 
ينتت العكز إذ اهنم سيشتدلون ب ل  على اننا ال  –عاهة  –كالب وحقراء فانو   امثاليف الفشاه يف ااسالم، اما سبهم 

فهالو نقالض لل الرض وىالو شلالا يزيالد  وال التائم، الشالباب مالنهتحجة لنا واننا ال منل  ادلنطق والدليل والءىالان ولال ل   الأان إىل 
 ب الالالدةاتبالالالاعهم ذلالالالم حينبالالالٍ   أو يوجالالالب ان يتعصالالالبأكثالالالر  مطمعهالالالم يف الفشالالالاه يف ااسالالالالم ويوجالالالب التفالالالات الكثالالالريين حالالالوذل

 أكء.. وللب ث صلة إبذن هللا تعاىل.
غى اّلل عغى دمحم واله الطَبني الطاهرين  و خر دعوا  ان اَلمد ّلل رب العاملني ْو

                                                             

 ( بتصر .ٚ/ٕٖٓالدرس ) (ٔ)
 ادلصدر نفشو. (ٕ)


