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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، ابرئ اخلالئق أمجعني، ابعث األنبياء كادلرسلني، مث الصالة كالسالـ على سيدان كحبيب قلوبنا أيب 
ية القاسم ادلصطفى دمحم كعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار ادلنتجبني، سيما خليفة هللا يف األرضني، كاللعنة الدائمة األبد

 على أعدائهم إىل يـو الدين، كال حوؿ كالقوه إال ابهلل العلي العظيم.
 (َوال َتُسبُّوا الَّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ )

(ٔٓ) 
 ُمعِديةسّيالة السباب ظاهرة 

 تعارض الرواايت يف السبابووجوه احلل ل
 يقع يف فصلني: الدرسالبحث يف ىذا 

 : مبحث فقهي أصويل.األكؿالفصل 
 تتعلق ابلشاكلة النفسية.الفصل الثاين: يف اإلشارة إىل موعظة أخالقية 

  :قد سبقك اما ادلبحث الفقهي األصويل فانو يشكل االمتداد للمبحث السابق كاإلكماؿ لو، 
 وجوه العالج)

الػػت تبػػدك عتػػ ة ادلأكالن عػػن كنػػوه اامػػع العرفيػػة بػػني الػػركا ت  كحسػػب قواعػػد ابب التعػػادؿ كالفانػػيال فػػاف الػػالـز الفحػػ 
متعارضة فػاف كنػدان مجعػان عرفيػان أك كنػدان مجعػان شػهدت بػو ركا ت أخػرل أك قػرائن يف احػدل الػركايتني فكلتا ػا حجػة فيعمػل 
هبمػػػا، كإال فػػػادلرنع قواعػػػد ابب التعػػػارض ادلسػػػتقر حينىلػػػذو مػػػن الرنػػػوع إىل ادلرنحػػػات ادلنصوصػػػة علػػػى ادلشػػػهور أك األعػػػم مػػػن 

كاألصػػػل  ،أك التوقػػػ  فػػػاف فقػػػدت فاألصػػػل األكيل التسػػػاق  ،كمػػػن تبعػػػو قػػػدس سػػػرهشػػػيال االنصػػػارم ادلنصوصػػػة حسػػػب رأم ال
الثانوم التخيري كأصل عملي على رأم ككامارة نوعية على رأم آخر، كذلك كلو على غري رأم اآلخوند قدس سػره الػذم يػرل 

 عن ذلك إبذف هللا تعاىل.كسيأيت الكالـ  ،تفضيليان ال إلزاميان كالفتيب بينها الفنيال ابدلرنحات 
 وجه مجع عريف: تعدد إطالقات )السباب(

اف ىنػاؾ كنػوى مجػع بػني الػركايتني كتػدؿ عليػػو شػواىد مػن الركايػة الثانيػة كمػن ركا ت أخػرل أيضػان، ككنػو اامػػع  وقدد يادا :
لدده معايددان ولددي  معدد  وهددو ان لبسددّط إطالقدد    ي: ىػػذا يبتػػى علػػى مقيػػق أمػػر ىػػاـ نػػدان ي انػػده فػػيمن رأيػػ  كلمػػا م، 

 (ُ)(...واحداً فبم يرد الافي واإلثبات يف الروايت  عبى  مر واحد
 اخلطوات األصولية يف معاجلة الرواايت ادلتعارضة 

 كمزيد التحقيق انو:
 البحث عن اجلمع العريف -ٔ

عػن  –األعػم مػن البػدكم كادلسػتقر كادلراد التعارض يف ابدم النظػر  –لدل تعارض الركا ت ادلعت ة  أكالن: ال بد من البحث
                                                             

 ( بتصرؼ.َِّالدرس ) (ُ)
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كنػػوه اامػػع الػػداليل العػػريف أك الػػذم عليػػو شػػاىد مػػن اآل ت اك الػػركا ت، فػػ ف كينػػد ذلػػك فػػال يلتفػػ  بعػػدىا إىل اقوائيػػة سػػند 
 احدل الركايتني من األخرل، كقد سبق كنو اامع العريف بني الركايتني.

 الرتجيح مبوافاة الكتاب -ٕ
ىػػو  ،العػػريف الػػداليل، ككقػػع التعػػارض ادلسػػتقر بػػني الػػركايتني فػػاف الفنػػيال اوافقػػة الكتػػاب أك سلالفتػػو اثنيػػان: فػػ ف فيقػػد اامػػع

كىػػي ككػػوف راكم أك ركاة احػػدل الػػركايتني أعػػدؿ أك أكدػػق أك أصػػدؽ يف احلػػديث أك أكرع )  (ُ)ادلقػػدـ علػػى ادلرنحػػات السػػندية
فقػة الكتػاب كسلالفتػو مرنعػان كلػيح مرنحػان اعػل اف سلػال  الكتػاب ادلقبولة( بل اف بعض األعالـ عػٌد مواادلرنحات األربع يف 

مغلوبػػػة حلجػػة أخػػػرل ىػػي ادلعػػػارض مرنوحػػة فيػػػو اقتضػػاء احلجيػػػة كلػػيح انػػػو حجػػة اقتضػػاء لكنهػػػا  لػػيحلػػيح ةجػػة أصػػػالن أم 
ََطَدَط الاَّد)) :عليػو السػالـكذلك استنادان إىل صػريال األحاديػث الػت تفيػد ذلػك كقولػو  ؛األقول صدبى   عبيدع والده ِبُّ قَداَ : 
ِِّ يُدَواِفدَّلُل ِيتَدداَب اّللَِّ فَدَوَم قُدْبتُددُه َوَمدا َجدداءَُيْم ُ َداِلُ  يِ  وسدبم صػػلى هللا تَدداَب اّللَِّ فَدبَددْم َ قُدْبدهُ مبِددً  فَدَاداَ  َ يدَُّ ددا الاَّداُس َمددا َجداءَُيْم َعدد

دُر ٌ ٍء َمْرُدوٌد ِإََل اْلِكَتاِب  ُيلُّ َشيْ ))ك (ِ)عليو كالو كسلم َْ صػلى هللا عليػو كالػو َوالسُّاَِّة وَُيلُّ َحِديٍث اَل يُدَواِفَّلُل ِيَتاَب اّللَِّ فَدُ َو ُز
ِإنَّ َعبَدى ُيدلِّ َحدَّللٍّ َحِايَادًة َوَعبَدى ُيدلِّ َصدَواٍب فُدوراً َفَمدا َوافَدَّلَل ِيتَداَب اّللَِّ )): صلى هللا عليع كالو كسػلمكقاؿ رسوؿ هللا  (ّ)كسلم

الَ  ََ علػيهم كعػن األئمػة   صػلى هللا عليػع كالػو كسػلمكريًكمى عػن النػ   صلى هللا عليو كالػو كسػلمَ  ِيَتاَب اّللَِّ َفَدُعوهُ َفُخُذوُه َوَما 
اَلَفدُه َّلَل ِيَتاَب اّللَِّ َفُخدُذوُه وَ ِإَذا َجاءَُيْم ِماَّا َحِديٌث فَاْعِرُضوُه َعَبى ِيَتاِب اّللَِّ َفَما َوافَ ))أهنم قالوا:   السالـ ََ فَداْطَرُحوُه َ ْو َمدا 

َاا  (ْ)صلى هللا عليو كالو كسلمرُدُّوُه َعَبيدْ
كال ينظر إىل اف سنده أقول من سند  ،احلائ يضرب عرض ( كي )أقلو( ك)اطرحوه( ك)دعوه( ك زخرؼ)فمخال  كتاب هللا 

ا كػػاف مرنحػػان أك مرنعػػان، ادلوافػػق، كقػػد حقػػق يف األصػػوؿ انػػو لػػو تعارضػػ  ركايتػػاف خاصػػتاف ككػػاف العػػاـ القػػرآين موافقػػان الحػػدا 
احػػدا ا موافقػػة للكتػػاب ابلتسػػاكم كاألخػػرل معارضػػة لػػو  أك ادلرنػػع غػػري خػػاص بتعػػارض ركايتػػنياف ىػػذا ادلػػرنال  :بعبػػارة أخػػرل

ابلتبػاين بػػل قػػد قيػػل بعػػدـ كنػػود مثػػل ذلػػك أصػػالن فػال يعقػػل اػػل ركا ت الفنػػيال ابلكتػػاب علػػى ىػػذا الفػػرد ادلعػػدـك إطالقػػان أك 
أك  ،خصػػوص مػػا نسػػبتها إىل الكتػػاب العزيػػز مػػن كنػػو أك اخلصػػوص ادلطلػػقادلػػراد: بػػل ادلػػراد غػػري ىػػذه الصػػورة أم  ،النػػادر نػػدان 

 كعلى كل التقادير فالكتاب مرنع أك مرنال. ،األعم منها مجيعان 
 ورواايت يراهة السباب موافاة لبكتاب

ُكوفُددوا َسدددبَّاِبَ  َوَلِكدداَُّكْم لَددْو َوَصددْفُتْم َ ْعَمدداذَلُْم َوذََيددْرُاْ َحدداذَلُْم َيددداَن ِإّّنِ َ ْيددَرُه َلُكددْم َ ْن تَ ))فػػاف ركايػػة  كامػػا صػػغرلن  ىػػذا كػػ لن 
 (ٔ)(َوُقولُددوا لِباَّدداِس ُحْسددااً )موافقػػة للكتػػاب إذ توافػق قولػػو تعػػاىل:  (ٓ)صػػلى هللا عليػػو كالػو كسػػلمَ ْصدَوَب يف اْلَاددْوِ  َو َبْدبَددَ  يف اْلعُددْذرِ 

                                                             

لشهرة فحسب ادلقبولة فانو ادلقدـ، إف ي نقل اقالة اآلخوند يف الفتيب، كىهنا كالـ ال بل كعلى الفنيال اوافقة أك سلالفة العامة، كاما الفنيال اب (ُ)
 يسعو ادلقاـ.

 .ٗٔص ُطهراف، ج –دقة اإلسالـ الكليى، الكايف، دار الكتب اإلسالمية  (ِ)
 .ٗٔص ُطهراف، ج –دقة اإلسالـ الكليى، الكايف، دار الكتب اإلسالمية  (ّ)
 .ِٕٓص ٕطهراف، ج –التهذيب، دار الكتب اإلسالمية الشيال الطوسي،  (ْ)
 . ْٔٔح  ُٔٓص  ِّ، ةار األنوار : ج  َِٔهنج البالغة : اخلطبة  (ٓ)
 .ّٖسورة البقرة: آية  (ٔ)
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َسددَاِة َوجدداِدذْلُْم ِْللَّدديَسدبيِل   ادُْع ِإَل)ك َوال َتُسددبُّوا الَّددذيَن يَددْدُعوَن ِمددْن )بػػل كقولػػو  (ُ)(ِهددَي َ ْحَسددنُ   رَبِّددَ  ِْلحلِْْكَمددِة َواْلَمْوِع َددِة احلَْ
َدرْيِ ِعْبدمٍ  َ َعدْدواً بَِ ختػال  تلػك  هللا عليػو كالػو كسػلم صػلىَ ْيثِدُروا ِمدْن َسدبِِّ مْ ))كمػا اف ركايػة   ،يف ااملػة (ِ)(ُدوِن اّللَِّ فَدَيُسبُّوا اّللَّ

 .أم يف مورد مقق تلك العلة اآل ت يف ااملة
 ماارفة الروايت  من حيث قوة اإلسااد -ٖ

ادلركيػة يف هنػج البالغػة لػيح مرنوحػة سػندان عػن ركايػة  صػلى هللا عليػو كالػو كسػلمِإّّنِ َ ْيدَرُه َلُكدْم...))اثلثان: سػٌلمنا لكػن ركايػة 
كذلػك ألف ركا ت هنػج البالغػة ال تقصػر يف احلجيػة عػن  ؛ادلركية يف أصوؿ الكايف صلى هللا عليو كالو كسلمَسبِِّ مْ  َ ْيِثُروا ِمنْ ))

 ركا ت الكايف كألف مراسيل الثقات ادلعتمدة ال تقصر يف احلجية عن مسانيدىم.
 مراسيل الثاات ادلعتمدة حجة - 

ت ادلعتمػدة( كمػػا نقلنػػا ىنالػك أقػػواؿ مجػع مػػن أعػاام األصػػوليني كالشػػيال فلمػػا فٌصػلناه يف كتػػاب )مراسػيل الثقػػا :امدا الثدداّن
مبػل الشػيال االنصػارم كالسػيد الوالػد ككمػا ىػو كالشػهيد الثػاين كالشػيال البهػائي  (بل سبقو إىل ذلك ال قياف)الطوسي يف العدة 

 كغريىم.
مددن الاددا ب  ): (ّ)، فقػد ذكػػران يف الكتػػابذلػػككال أبس بنقػل عبػػارة الشػػيال يف العػدة لتضػػمنها احتجانػػان لطيفػان رائعػػان علػػى 

 مطبااً  مراسيل الثاات حبّجية
فمن الذين ذىبوا اىل حجية مراسيل الثقات بقوؿ مطلق مػن قػدماء االصػحاب دااػد بػن دمحم بػن خالػد ال قػيد كدابػوه دمحم 

دقة سواء كاف ادلرسػل نلػيال مػن الفقهػاء أـ اعل اهنم ذىبوا اىل احلجية مطلقا إذا كاف ادلرسل  (ْ)بن خالدد على ما نقل عنهما
 ال، كسواء أ سىقى  راكو كاحد اك أكثر. ـأـ ال، صحابيان أ

 يالم الشيخ الطوسي يف العدة
 »على ما ىو ااىر عبارتو يف عػدة األصػوؿ، بػل انػو ادعػى إمجػاع الفرقػة ا قػة علػى ذلػك، قػاؿ:  (ٓ)كمنهم الشيال الطوسي

 فأما ما اخفتو من ادلذىب فهو: 
آلػو كسػلم َّلله عليػو ك أف خ  الواحد إذا كاف كاردا من طريق أصحابنا القػائلني ابإلمامػة، ك كػاف ذلػك مػرك  عػن النػ  صػلى ا

أك عن كاحد من األئمة علػيهم السػالـ، ككػاف شلػن ال يطعػن يف ركايتػو، كيكػوف سػديدا يف نقلػو، كي تكػن ىنػاؾ قرينػة تػدؿ علػى 
 -نػ  ىنػاؾ قرينػػة تػدؿ علػى صػحة ذلػػك، كػاف االعتبػار ابلقرينػة، ككػػاف ذلػك مونبػا للعلػػم صػحة مػا تضػمنو اخلػػ ، ألنػو إف كا

                                                             

 .ُِٓسورة النحل: آية  (ُ)
 .َُٖسورة األنعاـ: آية  (ِ)
 .ُْ-ُّ( ص-الصدكؽ ك الطوسي منوذنان  -)حجية مراسيل الثقات ادلعتمدة  (ّ)
، مبحػػث حجيػػة ادلراسػػيل، اذ نقػػل ذلػػك عػػن ااػػد بػػن دمحم بػػن خالػػد، كقػػاؿ ا قػػق القمػػي يف ِْٓ(: ص َُُْالركاشػػال السػػماكية )للمريدامػػاد ـ (ْ)

، اذ َْٗص ُ: )نسبو ابن الغضائرم اىل ااد بن دمحم بن خالد ال قي(. كايضػان: أصػوؿ علػم الرنػاؿ )للشػيال الػداكرم(: جْٖٕص ُالقوانني ج
 ذلك عنهما معا.نقل 

كااٌل فهو مفٌصل، كعلى اية حاؿ فاإلطالؽ كالتفصيل اضافياف، فالحظ «  سواء كاف ادلرسل نليالن...»ىذا إذا فسران االطالؽ كالتفصيل اا سبق  (ٓ)
ل اك ابلعكح على حسب ادلقصود من االطالؽ. فالحظ ك   تدبر.فالحظ ذلك يف مجلة شلا نقلناه من الكلمات فقد يلحق ادلطًلق ابدلفصًٌ
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 ناز العمل بو.  -كضلن نذكر القرائن فيما بعد 
كاٌلذم يدؿ على ذلك: إمجاع الفرقة ا قة، ف ين كند ا رلمعة على العمػل هبػذه األخبػار الػت رككىػا يف تصػانيفهم كدكنوىػا 

ء ال يعرفونػػو سػػألوه مػػن أيػػن قلػػ  ىػػذا  فػػ ذا  ذلػػك كال يتدافعونػػو، حػػا أف كاحػػدا مػػنهم إذا أفػػا بشػػي يف أصػػوذلم، ال يتنػػاكركف
مشػهور، ككػاف راكيػو دقػة ال ينكػر حديثػو، سػكتوا كسػلموا األمػر يف ذلػك كقبلػوا قولػػو،  (ُ)أحػاذلم علػى كتػاب معػركؼ، أك أصػل

لم كمػػن بعػػده مػػن األئمػػة علػػيهم السػػالـ، كمػػن زمػػن الصػػادؽ كىػػذه عػػاد م كسػػجيتهم مػػن عهػػد النػػ  صػػلى اَّلله عليػػو كآلػػو كسػػ
نعفر بن دمحم عليو السالـ اٌلذم انتشر العلم عنو ككثرت الركاية من نهتو، فلو ال أف العمل هبذه األخبار كػاف نػائزا دلػا أمجعػوا 

 على ذلك كألنكركه، ألف إمجاعهم فيو معصـو ال جيوز عليو الغل  كالسهو. 
ك أنػػػو دلػػػا كػػػاف العمػػػل ابلقيػػػاس زلظػػػورا يف الشػػػريعة عنػػػدىم، ي يعملػػػوا بػػػو أصػػػال، ك إذا شػػػذ مػػػنهم كالٌػػػذم يكشػػػ  عػػػن ذلػػػ

عمػػل بػػو يف بعػػض ادلسػػائل، أك اسػػتعملو علػػى كنػػو ا انػة خلصػػمو ك إف ي يعلػػم اعتقػػاده، تركػػوا قولػػو ك أنكػػركا عليػػو ك  (ِ)كاحػد
و دلػػا كػػاف عػػامال ابلقيػػاس، فلػػو كػػاف العمػػل  ػػ  الواحػػد جيػػرم تػػ ءكا مػػن قولػػو، حػػا إهنػػم يفكػػوف تصػػاني  مػػن كصػػفناه ك ركا تػػ

 ذلك اجملرل لونب أيضا فيو مثل ذلك، ك قد علمنا خالفو. 
ف ف قيل: كي  تدعوف اإلمجاع على الفرقة ا قة يف العمل    الواحد، ك ادلعلـو من حاذلا أنو ال ترل العمل  ػ  الواحػد،  

 ترل العمل ابلقياس، ف ف ناز ادعاء أحد ا ناز ادعاء اآلخر.  كما أف ادلعلـو من حاذلا أهنا ال
قيػل ذلػم: ادلعلػـو مػن حاذلػا الٌػذم ال ينكػر ك ال يػدفع أهنػػم ال يػركف العمػل  ػ  الواحػد الٌػذم يركيػو سلػالفهم يف االعتقػػاد، ك 

ذلػك، كبينػا الفػرؽ بػني ذلػك كبػني خيتصوف بطريقو، فأما مػا يكػوف راكيػو مػنهم ك طريقػة أصػحاهبم، فقػد بينػا أف ادلعلػـو خػالؼ 
 ..(ّ)القياس أيضا، كأنو لو كاف معلوما حظر العمل    الواحد ارل رلرل العلم ةظر القياس، ك قد علم خالؼ ذلك(

أقوؿ: الذم ييطعن يف ركا تو كليح سديدان يف نقلو، لػيح بثقػة فيصػال القػوؿ ابنػو ػ ام الطوسػي ػ ذىػب اىل حجيػة مراسػيل 
ىػو الضػاب ، كال خيفػى اشػفاطو يف ادلسػًند ايضػان فػال فػرؽ بينهمػا مػن « السديد يف النقػل»مطلقا، على اف  نيدىمكمسا  الثقات

 ىذه ااهة.
كإذا كػػاف أحػػد الػػراكيني معركفػػا كاآلخػػر ))كال ينػػايف ىػػذا مػػا سػػننقلو عنػػو شلػػا اػػاىره التفصػػيل فػػاف ذلػػك يف ابب الفنػػيال، قػػاؿ: 

                                                             

مػاـ ادلقصود من األصل عند اإلمامية: ىو الكتػاب الٌػذم مجػع فيػو مصػنفو األحاديػث الػت ركاىػا عػن اإلمػاـ ادلعصػـو مباشػرة أك عػن الػراكم مػن اإل (ُ)
، ال منقوال عن كتاب مدكف فيو ركا ت اإلماـ عليو السالـ. ك ي يعرؼ ابلضب  عػدد أصػحاب األصػوؿ ادلػ لفني ذلػا، إال أف ادلشػهور عنػد  ادلعصـو

مامية قدماء اإلمامية أهنم ي يكونوا أقل من أربع مائة رنل ك ىم أصحاب ك تالميذ اإلمامني الصادؽ ك الكاام عليهما السالـ، ك قد اعتمدت اإل
ماميػة أم الكػايف، ك مػن على ىذه األصوؿ يف استنباط األحكاـ الشرعية، ك تعت  ىذه األصوؿ ادلادة األساسية للمػدكانت الركائيٌػة الكػ ل عنػد اإل

 ال حيضره الفقيو، ك التهذيب، االستبصار. رانع: 
 [.ُِٓ - ُّٓ: ِ]الذريعة 

 ق(. ّٕٕشلن نسب إليو العمل ابلقياس ففكوا لذلك العمل بتصانيفو ك آرائو دمحم بن أاد بن اانيد اإلسكايف )تويف قبل  (ِ)
 «.ُّٖ - ِّّ: ُْالمة، رناؿ ادلامقاين، ك معجم رناؿ احلديث رناؿ النجاشي، رناؿ الشيال الطوسي، رناؿ الع»انظر: 

 .ُِٖ-ُِٔص ُالشيال الطوسي، العدة يف أصوؿ الفقو، ج (ّ)



 هٓٗٗٔشعبان /  1ٔ األربعاء .....................................................................( ٖ٘ٓ)والتدبر  التفسريدروس يف 

5 
 

صػػلى هللا ...اجملهػػوؿ، ألنػػو ال يػػ من أف يكػػوف اجملهػػوؿ علػػى صػػفة ال جيػػوز معهػػا قبػػوؿ خػػ ه رلهػػوال، قػػدـ خػػ  ادلعػػركؼ علػػى خػػ 
 .(ُ)انتهى عليو كالو كسلم

كإذا كاف أحد الراكيني مسندا كاآلخر مرسال، نظر يف حاؿ ادلرسل، ف ف كاف شلن يعلم أنػو ال يرسػل كقاؿ الشيال الطوسي: )
، ك (ِ)علػػى خػػ ه، كألنػػل ذلػػك سػػوت الطائفػػة بػػني مػػا يركيػػو دمحم بػػن أيب عمػػريإال عػػن دقػػة مودػػوؽ بػػو فػػال تػػرنيال خلػػ  غػػريه 

كغريىم من الثقات الذين عرفوا أبهنم ال يػرككف كال يرسػلوف إال عمػن يودػق بػو  (ْ)، كأاد بن دمحم بن أيب نصر(ّ)صفواف بن حيىي
  كبني ما أسنده غريىم، ك لذلك عملوا اراسيلهم إذا انفردكا عن ركاية غريىم.

 .(ٓ)فاما إذا انفرد، كنب التوق  يف خ ه إىل أف يدؿ دليل على كنوب العمل بو
فأما إذا انفردت ادلراسيل فيجوز العمل هبا على الشػرط الٌػذم ذكػرانه، ك دليلنػا علػى ذلػك: األدلػة الػت قػدمناىا علػى نػواز 

بمػا يطعػن يف كاحػد منهمػا يطعػن يف اآلخػر، ك مػا العمل أبخبار اآلحاد، ف ف الطائفة كما عمل  ابدلسانيد عمل  ابدلراسيل، ف
 أناز أحد ا أناز اآلخر، فال فرؽ بينهما على حاؿ. 

ك إذا كاف إحدل الركايتني أزيد من الركايػة األخػرل، كػاف العمػل ابلركايػة الزائػدة أكىل، ألف تلػك الػز دة يف حكػم خػ  آخػر 
 ينضاؼ إىل ادلزيد عليو. 

 إبطاؿ اآلخر. نيال، بل ىو دليل قاطع على صحتو ك عمل الطائفة أبمجعها فذلك خارج عن الف ف ذا كاف مع إحدل الركايتني 
 ف ف كاف مع أحد اخل ين عمل أكثر الطائفة، ينبغي أف يرنال على اخل  اآلخر اٌلذم عمل بو قليل منهم. 

اخػػفانه يف الوقػػ  يقتضػػي التوقػػػ  كإذا كػػاف أحػػد ادلرسػػلني متنػػاكال للحظػػر كاآلخػػر متنػػاكال لبابحػػػة، فعلػػى مػػذىبنا الٌػػذم 
 فيهما، ألف احلكمني مجيعا مستفاداف شرعا ك ليح أحد ا ابلعمل أكىل من اآلخر. 

إف قلنػا: إنػػو إذا ي يكػػن ىنػػاؾ مػػا يػػفنال بػػو أحػػد ا علػػى اآلخػػر كنػػا سلػػريين، كػػاف ذلػػك أيضػػا نػػائزا كمػػا قلنػػاه يف اخلػػ ين ك 
 ادلسندين سواء. 

 فتأمل. (ٔ)«لبابكىذه مجلة كافية يف ىذا ا
                                                             

 ما نقلناه من كتاب حجية مراسيل الثقات ادلعتمدة. (ُ)
ك الرضا عليهما السػالـ نليػل القػدر، ىو دمحم بن ز د بن عيسى األزدم البغدادم، من متقدمي شيوخ اإلمامية ك من أصحاب اإلمامني الكاام  (ِ)

ففرج  عظيم ادلنزلة ك من الثقات. كاف نلدا يف تشيعو، حبح أربع سنوات أ ـ الرشيد ك ادلأموف ك عذب ليدؿ على أمساء الشيعة لكنو ص  ك قاـك
تمػػد علػػى مراسػػيلو ك تعت ىػػا مسػػانيد، اَّلله عنػػو، ك قيػػل أف أختػػو دفنػػ  كتبػػو أ ـ حبسػػو فهلكػػ  الكتػػب، فكػػاف حيػػدث مػػن حفظػػو، ك اإلماميػػة تع

 ق. ُِٕكتااب يف سلتل  اجملاالت، ك تويف ببغداد سنة   ْٗصن  
كان    ىو صفواف بن حيىي البجلي، الكويف، من الفقهاء ك ا ددني الثقات، كاف بياعا للسابرم )نوع من الثياب(، عد من أكرع الناس ك أتقاىم ك (ّ)

ري اخلشوع ك الصالة. كاف من أصحاب اإلمامني الكاام ك الرضا عليهما السالـ ك ركل عنهما، صن  دالدني كتااب لو منزلة من الزىد ك العبادة كث
 ق. َُِتويف سنة  -

ـ ك (ْ) ركل  ىو أاد بن دمحم بن عمرك البزنطي الكويف، من الفقهاء ك ا ددني الثقات، صحب اإلمامني علي بن موسى الرضا ك ااواد عليهما السال
 ق. ُِِما، تويف سنة عنه

 الظاىر اف يف ىذا ااملة )فاما إذا انفرد، كنب التوق  يف خ ه إىل أف يدؿ دليل على كنوب العمل بو( خطأ ما، كلعلها زائدة خطأ. (ٓ)
 . ُٓٓ-ُْٓص ُالشيال الطوسي، العدة يف أصوؿ الفقو، ج (ٔ)
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راك ن يسػػأؿ راك ن آخػػر إذا كػػاف دقػػة عنػػده  علػػيهم السػػالـطػػواؿ حيػػاة ادلعصػػومني  (ُ)ي صلػػدإذ  ؛كمػػا قػػاؿ قػػدس سػػرهككالمػػو 
أك انػك تنقلػو ابلواسػطة  كمػن ىػي الواسػطة  بػل  عليػو السػالـ)كي تعارضو ركاية أخرل( انو ىل مسع  ىذا بنفسك من اإلماـ 

ك العامة من سلماف أك أيب ذر أك مالػك أك نػابر أك زرارة أك اػراف أك يػونح ركايػة، اعتمػد عليهػا مػن غػري إذا مسع أحد الركاة أ
د إال أمػر مسػتحدث ي يعهػده معاصػركا ادلعصػومني ل كادلسػنى استفصاؿ عػن كوهنػا مرسػلة أك مسػندةا كمػا طػرح التفريػق بػني ادلرسىػ

الػػراكم عػػن سلسػػلة أسػػانيده  كسػػ اؿو يف ركايػػة ابف عليػػك االستفصػػاؿ ا كلػػو كػػاف فػػرؽ بينهمػػا لونػػب التنبيػػو كلػػعلػػيهم السػػالـ
 كالتحقيق عن حاذلم أيضانا

 الرواية حجية طرق تعدد الوالد عن السيد يالم 
أف احلجيػػة قػػد تكػػوف مػػن نهػػة داميػػة السػػند اقتضػػى بنػػاء العقػػالء  (ِ)كقػػد ذكػػران يف بعػػض ادلباحػػثد: )كقػػاؿ السػػيد الوالػػ

صلى هللا عليػو كالػو ال عذر ألحد من موالينا يف التشكيك فيما يركيو عنا دقاتنا)): عليو السالـنها: قولو كاآل ت كالركا ت، كم
 احلديث. (ّ)كسلم

كإف ي يكػػن قػػوم السػػند، لبنػػاء العقػػالء  علػػيهم السػػالـكقػػد تكػػوف مػػن نهػػة قػػوة ادلػػل، شلػػا تكػػوف دلػػيالن علػػى الػػوركد عػػنهم 
 .(ْ)أيضان، كلشموؿ مالؾ )دقاتنا( لو

كقػػػد تكػػػوف مػػػن نهػػػة قػػػوة ادل لػػػ ، فيمػػػا كػػػاف بنػػػاء العقػػػالء االعتمػػػاد علػػػى إسػػػناده أك أفػػػاد االطمينػػػاف كذلػػػك كالشػػػري  
 –، كضلػػػن نػػػرل حجيػػػة )هنػػػج البالغػػػة( كإف ي يتسلسػػل إسػػػناد العديػػػد مػػػن اخلطػػػب كالكلمػػػات الػػػواردة فيهػػػا (ٓ)راػػػو هللا الرضػػي

 .-جملموعة من القرائن اخلارنية كالداخلية 
 ، كما ذكر ذلك العديد من علماء األصوؿ.(ٔ)تكوف من نهة القرائن اخلارنيةكقد 

... ف ف اجملمع عليو ال (ٕ)خذ اا اشتهر بني أصحابك)): عليو السالـكقد تكوف من نهة الشهرة ادلضمونية، لشموؿ قولو 
                                                             

 الفضل.كمن كند )ابلشرطني يف ادلل( فلريشدان إليو، كلو الشكر ك  (ُ)
 .قدس سرهرانع )األصوؿ( ك)الوصوؿ إىل كفاية األصوؿ( للسيد دمحم احلسيى الشريازم  (ِ)
 .ّّْٓٓح ُُب ِٕ َُٓ-ُْٗ( كسائل الشيعة: جّ)
 يف )األصوؿ(. قدس سره( ادلالؾ: )الواثقة( كما تطرؽ لو السيد دمحم احلسيى الشريازم ْ)
، كلد يف بغداد عليو السالـد احلسني بن موسى بن دمحم بن موسى بن إبراىيم بن اإلماـ موسى الكاام ( الشري  الرضي أبو احلسن دمحم بن أيب أآ)

، عليػو السػالـ. يعػود نسػبو مػن أبيػو إىل اإلمػاـ الكػاام عليهم السػالـىػ من أسرة شريفة كأصيلة، يصل نسبو إىل األئمة ادلعصومني ّٗٓبغداد عاـ 
، أسح مدرسة علمية يف بغداد قاـ فيها بفبية كتدريح طالب . عليو السالـكمن أمو إىل اإلماـ السجاد  كىو عاي مفكر ذك ذكاء خارؽ كفهم عاؿو

، كيف تلػك السػنة لقبػو ((ذم ادلنقبتػني))  ب  ىّٖٗ، كلقػب سػنة ((الشري  االيػل)) ب  ىّٖٖالعلـو الدينية كفيها مكتبة كبرية. لقبو هباء الدكلة سنة 
 . ((الشري  األنل))  ، كلقبو أيضان قواـ الدين ب((سبنيالرضي ذم احل)) هباء الدكلة ب

 يف كتاب أمساه )هنج البالغة(.  عليو السالـلو م لفات قيمة كعلى رأسها مجعو كالـ اإلماـ أمري ادل منني 
ر قػػػ  اإلمػػػػامني الكػػػػاام يف السػػػػابعة كاألربعػػػني مػػػػن عمػػػػره، بعػػػد عمػػػػر قضػػػػاه يف خدمػػػة اإلسػػػػالـ كالتشػػػػيع، كدفػػػن يف الكااميػػػػة  ػػػػوا  ىَْٔتػػػويف عػػػػاـ 
 .عليهم السذـ كااواد

 بعض ما سبق كسيأيت من مصاديق ذلك كما ال خيفى، فهو من ابب ذكر اخلاص بعد العاـ أك قبلو. (ٔ)
 حيث يستفاد الشموؿ للشهرة الفتوائية أيضان. (ٕ)
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 (ِ).(ُ)صلى هللا عليو كالو كسلمال ريب فيه
 إشارة لوجه حجية هنج البالغة

التاليػة اػا يفيػد حجيتػو دكف ريػب كاسػتول ال يقصػر  األمػورفبيػاف حالػو يف ضػمن  (ّ)هنػج البالغػة كىو حجيػةواما األو : 
 :ادلسانيدالكايف كعن عن 

 توثيَّلل الشري  الرضي أبعبى درجات التوثيَّلل
 مقدمتػو لػنهج ق مػا مجعػو فيػو أبعلػى درنػات التوديػق كأببلػر العبػارات كأنزذلػا كأقواىػا قػاؿ يفاف الشري  الرضي كدٌ األو : 
: يشػػتمل علػػى زلاسػػن أخبػػارىم، كنػػواىر كالمهػػم، حػػداين علػػيهم السػػالـابتػػدأتي يليػػ  كتػػابو يف خصػػائ  األئمػػة البالغػػة )

، عليػو السػالـعليو غرضه ذكرتوي يف صدر الكتاب، كنعلتػو أمػاـ الكػالـ، كفرغػ ي مػن اخلصػائ  الػت ختػ ي أمػري ادلػ منني عليػان 
كشلػاطالت الزمػاف، ككنػ ي قػد بٌوبػ  مػا خػرج مػن ذلػك أبػواابن كفٌصػلتوي فصػوالن،  زات األ ـتػاب، زلػانكعاق  عن إدػاـ بقيٌػة الك

اًسنى ما نيقل عنو  مػن الكػالـ القصػري يف ادلػواعظ كاحلكػم كاألمثػاؿ كاآلداب، دكف  عليػو السػالـفجاء يف آخرىا فصلي يتضمن زلى
 ،ـ ذكػػره معجبػػني ببدائعػػواألصػػدقاء مػػا اشػػتمل عليػػو الفصػػل ادلقػػدٌ  مجاعػػة مػػن طب الطويلػػة كالكتػػب ادلبسػػوطة، فاستحسػػنى خي ػالػػ

يف  عليػو السػالـبتػألي  كتػاب حيتػوم علػى سلتػار كػالـ مػوالان أمػري ادلػ منني  أبػدأكمتعجبني من نواصعو، كسألوين عند ذلك أف 
بالغػػة، كغرائػػػب من مػػػن عجائػػب الأف ذلػػك يتٌضػػ كأدب، علمػػػان  ،طػػػب ككتػػب كمػػواعظمجيػػع فنونػػو كمتشػػػعبات غصػػونو مػػن خي 

كال رلمػػوع األطػػراؼ يف كتػػاب، إذ   ،يف كػػالـ كنػػواىر العربيػػة، كدواقػػب الكلػػم الدينيػػة كالدنيويػػة، مػػا ال يونػػد رلتمعػػان  ،الفصػػاحة
اهػػر مكنوهنػػا، كعنػػو  عليػػو السػػالـدىػػا، كمنشػػأ البالغػػة كمولػػدىا، كمنػػو ع الفصػػاحة كمورً رى ٍشػػمى  عليػػو السػػالـكػػاف أمػػري ادلػػ منني 

ـ كتقػدٌ  ،ركا، كعلى أمثلتو حذا كػل قائػل خطيػب، كبكالمػو اسػتعاف كػل كاعػظ بليػر، كمػع ذلػك فقػد سػبق كقٌصػأخذت قوانينها
فػػػأنبتهم إىل  ،مػػن الكػػػالـ النبػػوم الكػػػالـ الػػذم عليػػو مسػػػحة مػػن العلػػػم اإلذلػػي كفيػػو عبقػػػةه  عليػػػو السػػالـكيخػػركا، ألف كالمػػو 
 عػػن عظػػيم قػػدر أمػػري األنػػر، كاعتمػػدت بػػو أف أبػػنٌي  كر كمػػذخورً الػػذًٌ  فػػع، كمنشػػوراػػا فيػػو مػػن عظػػيم النه  االبتػػداء بػػذلك، عادلػػان 

انفػػرد ببلػػوغ غايتهػػا عػػن  عليػػو السػػالـإىل ا اسػػن الػػددرة كالفضػػائل اامػػة، كأنػػو  يف ىػػذه الفضػػيلة، مضػػافةن  عليػػو السػػالـادلػػ منني 
 ل، كااػمٌ سػانى ، فأما كالمو فهو البحر الذم ال يي دي ارً الش اذٌ عنهم منها القليل النادر، كالشه  ري  دػى مجيع السل  األكلني، الذين إمنا يي 

 ل.افى الذم ال حيي 
 ، بقوؿ الفرزدؽ:عليو السالـل يف االفتخار بو أف يسوغ يل التمث   كأردتي 

  ولئدددددددددددددددددددددددددد   ْل ددددددددددددددددددددددددددي فجئددددددددددددددددددددددددددِ مبددددددددددددددددددددددددددثِبِ م
 

 إذا مَجَعْتاددددددددددددددددددددددددددددددددا اي جريدددددددددددددددددددددددددددددددددُر الددددددددددددددددددددددددددددددددددُمجامعُ  
 

م كى حً ػب كاألكامػػر، كاثنيهػػا الكتػػب كالرسػػائل، كاثلثهػػا الػػطى خي ػالػػذلػػا أكٌ : يػػدكر علػػى أقطػػاب دالدػػة عليػػو السػػالـكرأيػػ  كالمػػو 
ػػػن احلً ب، مث زلاًسػػتيػػالكي  مث زلاسػػنً  ،طبخي ػالػػ تعػػاىل علػػى االبتػػػداء ابختيػػار زلاسػػنً سػػبحانو ك بتوفيػػق هللا  كادلػػواعظ، فأمجعػػ ي  م كى

  (ْ)كاألدب(
                                                             

 .ّّّّْح ٗب ِٕ َُٕ -َُٔرانع كسائل الشيعة: ج (ُ)
 .ٕ-ٔص ُبريكت، ج –، من فقو الزىراء، دار العلـو للتحقيق كالطباعة كالنشر السيد دمحم احلسيى الشريازم (ِ)
 كعدـ قصوره عن الكايف الشري . (ّ)
 .ّٓ-ّْص ُبريكت، ج –السيد الشري  الرضي، هنج البالغة، دار الكتاب اللبناين  (ْ)
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إذ انػو اعت ىػا مػن )زلاسػن  عليػو السػالـإليػو  الـعليػو السػالقطعػي دلػا اختػاره مػن كالمػو  هكعباراتو كاضحة صػرحية يف إسػناد
اًسػػنى مػػا نيقػػل عنػػو  علػػيهم السػػالـ أخبػػارىم كتػػاب حيتػػوم علػػى سلتػػار كػػالـ مػػوالان أمػػري ( ك)عليػػو السػػالـكنػػواىر كالمهػػم( ك)زلى
ن مػػن يف مجيػػع فنونػػو، كمتشػػعبات غصػػونو، مػػن خيطػػب ككتػػب، كمػػواعظ، كأدب، علمػػان أف ذلػػك يتٌضػػم عليػػو السػػالـادلػػ منني 

عجائب البالغة، كغرائب الفصاحة، كنواىر العربية، كدواقب الكلم الدينية كالدنيوية، ما ال يونػد رلتمعػان يف كػالـ، كال رلمػوع 
الكالـ الذم عليو مسحة من العلم اإلذلي كفيو عبقةه من الكالـ النبوم( ك)كأنو  عليو السالـاألطراؼ يف كتاب( ك)ألف كالمو 

بلوغ غايتها عن مجيع السل  األكلني، الذين إمنا يي دػىري عنهم منها القليل النادر، كالشهاٌذ الشارًدي، فأمػا كالمػو انفرد ب عليو السالـ
افىػػػل( ك)فأمجعػػػ ي بتوفيػػػق هللا سػػػبحانو كتعػػػاىل علػػػى االبتػػػداء ابختيػػػار زلاسػػػًن  فهػػػو البحػػػر الػػػذم ال ييسػػػانىل، كااػػػٌم الػػػذم ال حيي

 زلاًسن احًلكىم كاألدب(.الػخيطب، مث زلاسًن الكيتيب، مث 
 كلما ي يعتمد على ركاية عٌ  بريكم عنو أك قيل.. فتدبرقدس هللا نفسو الزكية  كي كد ذلك انو 

 مؤيدات مضموفية  و  دلة عبى حجيته
 ،هنػػج البالغػػة كاشػػفة عػػن ذلػػك أيضػػان فتعػػد م يػػدة دلػػا قلنػػاهمضػػامني اف كلمػػات بعػػض األعػػالـ ادلفصػػحة عػػن قػػوة الثدداّن: 

قػاؿ الشػيال ىػادم كاشػ  الغطػاء: إف ) هنػج البالغػة( فالحػظ مػا مػثالن  ،ع ىو إحراز قوة مضػامينو ةيػث تشػهد لصػحتوكادلرن
، كإمػػػاـ ادلوحػػػدين، ابب مدينػػػة العلػػػم، علػػػي بػػػن أيب طالػػػب عليػػػو السػػػالـ، مػػػن أعظػػػم الكتػػػب ادلػػػ منني مػػػن كػػػالـ مػػػوالان أمػػػري

عالىػػا منػػازؿ، نػػور دلػػن استضػػاء بػػو، كصلػػاة  دلػػن دسهػػك بعػػراه، كبرىػػاف دلػػن اإلسػػالمية شػػأانن، كأرفعهػػا قػػدران، كأمجعهػػا زلاسػػن، كأ
، السػػائح كادلسػػوس لغػػة، كبي الراغػػب كالزاىػػد غيػػةاعتمػػده، كلػػب تػػدبهره، أقوالػػو فصػػل، كأحكامػػو عػػدؿ، حانػػة العػػاي كادلػػتعلم، كبي 

كمكػػػاـر الشػػيم، كزلاسػػػن األخػػػالؽ كالفغيػػػب  ،فيػػػو مػػػن الكػػالـ يف التوحيػػػد كالعػػػدؿ، كاانػػدم كالقائػػػد، ا ػػػارب كادلسػػػاي نيػػةكمي 
ادلباحػػث  عػػرؼ، ي تي ، كيزيػػل العلػػةكالفىيػػب، كالػػوعظ كالتحػػذير، كحقػػوؽ الراعػػي كالرعيػػة، كأصػػوؿ ادلدنيػػة احلقػػة، مػػا ينقػػع الغلػػة

 (ُ)، كإماـ أفضلها(الكالمية إال منو، كي تكن إال عياالن عليو، فهو قدكة فطاحلها
ي ي ز يف الونود بعد انقطػاع الػوحى اإلذلػي كتػاب آمػن أمػح بػو شلػا ديكهفى يف هنػج البالغػة، هنػج ) :كقاؿ االقا بزرؾ الطهراين

العلػػم كالعمػػل الػػذم عليػػو مسػػحة مػػن العلػػم اإلذلػػي، كفيػػو عبقػػة مػػن الكػػالـ النبػػوم، كىػػو صػػدؼ لىلػػايل احلكػػم، كسػػف  يواقيػػ  
ب، كقصػار كلماتػو كافلػة لسػعادة الػدنيا كاآلخػرة، ترشػد طػالب الكلم، ادلواعظ البالغة يف طػي خطبػو ككتبػو يخػذ اجػامع القلػو 

  بفنائػو العػارفوف عتًكػاحلقائق اشاىدة ضالتهم ك دم أرابب الكياسة لطريػق سياسػتهم كسػياد م، كمػا ىػذا شػأنو حقيػق أف يى 
يػفنم إىل لغػػات أخػػر؛ كينقبػو البحػػادوف، كحػرم أف تكتػػب حولػو كتػػب كرسػائل كثػػريه حػا يشػػرح فيهػا مطالبػػو كػالن أك بعضػػان، ك 

 (ِ)ليغفؼ أىل كل لساف من ةاره غرفة(
كمػا قيػل عنػو:  عليػو السػالـكدلا كاف هنج البالغة لو منو عليو شواىد، كىػو كسػائر كػالـ علػي زلسن األمني: ) السيد كقاؿ

ال يػػر ب يف  يػو كالػػو كسػػلمصػػلى هللا علفػػوؽ كػػالـ ادلخلػوؽ، كدكف كػػالـ اخلالق صػػلى هللا عليػػع كالػو كسػػلمانػو بعػػد كػػالـ النػ  ))

                                                             

 .ّمستدرؾ هنج البالغة:  (ُ)
 . ُْْص ْقم، ج –عة، الناشر: إمساعيلياف آقا بزرؾ الطهراين، الٌذريعة إىل تصاني  الٌشي (ِ)
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 (ُ)ذلك إال أمثاؿ من يريد التشكيك يف الشمح الضاحية(
اف الطريػػق إىل صػػحة الركايػػة ال ينحصػػر يف صػػحة السػػند بػػل قػػد تكػػوف قػػوة ا تػػول كادلضػػموف أك ركعػػة  كادلسػػتند:كالعمػػدة 

قػػد تكػػوف مطابقػػة ادلضػػموف للكتػػاب ، كمػػا ، طريقػػان مسػػاك ن أك أقػػولعلػػى سػػائر العػػرب الفصػػاحة كالبالغػػة كالسػػمو يفاألدب 
 .، ىي الطريق إىل إحراز صحة ادلضموف، لدل نوع العقالءأك شبو ذلكالركائية أك الفتوائية أك للشهرة العزيز 

 مستفيضة صبى   عبيه واله وسبمِإّّنِ َ ْيَرُه َلُكْم...))رواية 
لسػػيد ل ػػا يف كتػب العامػػة كاخلاصػػة، فرانػػع مصػػادر هنػػج البالغػػة اف ىػذه الركايػػة راػػا يقػػاؿ بكوهنػػا مستفيضػػة لركا الثالددث: 

 يملكعبد الزىراء اخلطيب كغريه. 
 معارضة لبكتاب يف مورده صبى   عبيه واله وسبمَ ْيِثُروا ِمْن َسبِِّ مْ ))رواية  -ٗ

دان، كلنفػرض اهنػا سػاقطة يف مػورد ادلعارضػػة مرنوحػة سػن صػلى هللا عليػو كالػو كسػلمِإّّنِ َ ْيدَرُه َلُكدْم...))رابعػان: سػٌلمنا اف ركايػة 
َوال َتُسدبُّوا الَّدذيَن )تعػارض حينىلػذو نػ  الكتػاب أم قولػو تعػاىل  صلى هللا عليػو كالػو كسػلمَ ْيِثُروا ِمْن َسبِِّ مْ ))فاف ركاية  ،اعتباران 

ََرْيِ ِعْبمٍ  َ َعْدواً ِب ىػذا ا ػذكر )أم زلػذكر اف يسػبوا هللا بغػري علػم مػع تعميمػو بػن  لػـز  كلمػا (َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ فَدَيُسبُّوا اّللَّ
( كال شػك يف تقػدـ الكتػاب علػى الركايػة، كما سبق نقل بعض الركا ت عليهم السالـالركا ت لسب الرسوؿ كاألئمة كالزىراء 

 خاصة كانو ب كة التعليل فهو ن  يف مضمونو، فتدبر.
أرنػال سػندان مػن  صػلى هللا عليػو كالػو كسػلمَ ْيثِدُروا ِمدْن َسدبِِّ مْ ))، كانػ  ركايػة لو رفض شػخ  الونػوه االربػع السػابقة  فعم
كرانػػػع أيضػػان مػػػا ذكػػػرانه حػػوؿ مرنعيػػػة الفقهػػػاء يف  فالحػػػظ كتػػدبر كيمػػػل صػػلى هللا عليػػػو كالػػػو كسػػلمِإّّنِ َ ْيدددَرُه َلُكدددْم...))ركايػػة 

 كهللا اذلادم العاصم. ة يف حجية التشخي  كالتطبيق.كاشفاط الشورل كرأم أىل اخل   ،الش كف العامة كمنها ىذا الشأف
 ُمعِديةسّيالة ّراق واحلاالت الافسية موع ة  َالقية: الطبع سَ 

بعػػض سػػٌب نػػواز أك كنػػوب  إىلمفتاحيػػة ىامػػة، كىػػي اف الفقيػػو لػػو توصػػل  –الفصػػل الثػػاين: كيتضػػمن موعظػػة أخالقيػػة 
دلػػة، كةسػػب الشػػركط الػػت اعتقػػد هبػػا، فػػاف مػػن الطبيعػػي حينىلػػذو اف يتبعػػو الفىلػػات، كأىػػل الريػػب كالبػػدع، بعػػد اسػػتقرائو كافػػة األ

رأيػػو حجػػة علػػيهم، كىنػػا مػػوطن النصػػيحة األخالقيػػة كىػػي اف طبػػع  كاف تتحػػوؿ ىػػذه ابلتػػدريج إىل اػػاىرة فػػيهم إذ كػػافمقلػػدكه 
د سػب ااػرياف فانػو سيسػب أىلػو أيضػان فاف من اعتااثنيان اؽ أكالن كاف اإلنساف عادة ال ديكنو التفكيك بني ادللفات اإلنساف سرٌ 

يف  كمن اعتػاد سػب األىػل فانػو سيسػب أصػدقائو أيضػان كلمػا ي يونػد زلػذكر مػانع، كلػذلك صلػد اف اانػدم إذا اعتػاد اخلشػونة
زكنػان  إذا صػارأصػبال معلمػان أك مػع أىلػو  إذاشػركة أك مػع تالمذتػو  إذا أسػح شونة مع موافيو كذلك فانو سيتعامل   ادلعسكر

قػػاـ حكػػيم مػػن إال لالكحػػدم أك دلػػن  االنتماعيػػة -النفسػػية  ادللفػػاتالفصػػل بػػني فهػػذه ىػػي طبيعػػة اإلنسػػاف، كال ديكػػن  ،ابن فػػأ
تربيتػو بفكيػز شػديد علػى فصػلها دامػان ليكػوف مػثالن يف سػاحة احلػرب البطػل ادلغػوار ادلقػداـ كادلقاتػل الشػرس العنيػد  احلكماء على

 لٌلني اذلش البش ادلتواضع اخللوؽ اجملازم لبساءة ابإلحساف.اذلنٌي ا وكيكوف مع أصدقائو كأىل
 الواجط ان ال تسري حالة السباب إَل الدوا ر احملرمة

                                                             

 .ّٓٓص ُبريكت، ج –السيد زلسن األمني، أعياف الشيعة، دار التعارؼ للمطبوعات  (ُ)
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مػػن يػػركف كنػػوب سػػباب أىػػل الريػػب كالبػػدع، أبم حػػٌد  مػػن أىػػم الوانبػػات علػػىفػػ ف  ،كإذا كػػاف ذلػػك كػػذلك كىػػو كػػذلك
ادلسػػتوعبة لكػػي ال يتجػػاكز إتبػػاعهم احلػػدكد الشػػاملة يػػد ادلشػػدد كال رلػػة التونيػػو ادلركػػز كالتأكىػػو ىػػا، ك رأأك كيفيػػةو كأبيػػة درنػػة 

سيالة متعدية من سػباب أىػل الريػب كالبػدع، إىل سػباب ااهػات أك التيػارات األخػرل اثنوية فيتحوؿ السباب لديهم إىل طبيعة 
سػػباب اآلخػػرين جملػػرد يتحػػوؿ إىل االمػػاد، أك جملػػرد اخػػتالفهم معهػػم يف ادلرنعيػػة أك يف احلػػزب أك التيػػار أك العشػػرية أك النقابػػة أك 

االخػػتالؼ معهػػػم علػػػى شػػأف مػػػن شػػػ كف ادل سسػػة أك ادلسػػػجد أك احلسػػػينية، أك علػػى أمػػػر إدارم أك اقتصػػػادم أك انتمػػػاعي أك 
ئػرة علػى احلػدكد العازلػة بػني دائػرة الوانػب كدا ملكػة ا افظػةاف النػاس عػادة ال ديلكػوف  دى عائلي أك شبو ذلك؛ ذلػك اف ادلشػاىى 

فػاف سػب ادلػ منني جملػرد اخػتالؼ إدارم أك  –حسػب نظػر ىػذا الفقيػو  –فانو لىلن كاف سباب أىل البدع كالريػب كانبػان  :ا ـر
 .، حراـ قطعيدقايف أك عملي أك شبو ذلك

 الوالد عن التكفري والتفسيَّللالسيد يالم 
 )اال اـ كالتكفري كالتفسيق :قاؿ السيد الوالد

بعػػض التيػػارات اإلسػػالمية مػػن توزيػػع اال امػػات  اعتادتػػوفلسػػفة التػػأخر بػػل االضلطػػاط كالػػتحطم، مػػا الثػػاين كاألربعػػوف: مػػن 
 كالتكفري كالتفسيق كما أشبو.

 .(ُ)كليعلم أمثاؿ ى الء أهنم يسعوف يف مطيم أنفسهم، بلو إف الناس ال يلتفوف حوذلم(
 :)كعلى أم، فالتكفري كالتفسيق كاحل  من كرامات الناس يونب أموران 

*األكؿ:* إىانة األفراد كاحل  من كرامػا م كتعريضػهم لػبذالؿ كالتحقػري، ككػل ذلػك زلػـر يف الشػريعة اإلسػالمية، كال ديكػن 
 .(ِ)أف يكوف فاعلها مورد اعتماد ادلسلمني كدقتهم(

 ! َرجه   من واليته فال ياببه الشيطان من َرَوى عبى مؤمن روايةً 
َاُه َوَهدْدَم ُمُروَءتِدِه لَِيْسدُاَن ِمدْن َ ْعدُ ِ )) عليو السالـكقد قاؿ اإلماـ الصادؽ  قو :  َمْن َرَوى َعَبى ُمْؤِمٍن ِرَوايًَة يُرِيُد ِِبَدا َشديدْ

ُ ِمْن َواَليَِتِه ِإََل َواَليَِة الشَّْيطَاِن َفاَل يَدْابَدُبُه الشَّْيطَانُ  َرَجُه اّللَّ َْ  .(ّ) الاَّاِس َ 
 لابولهيف رفض الشيطان الوجه 

 :كيف ىذه الركاية الشريفة نكات لطيفة شريفة
 ،منها: اف الوالية ديكن اف تكوف بفتال الواك )الوىاليىة( كديكن اف تكوف بكسرىا )الوالية( كالوىالية ابلفػتال تعػى ا بػة كالنصػرة

 كالوالية ابلكسر تعى السلطة كاحلكومة.
يكػػوف ادلعػػل اف هللا تعػػاىل خيرنػػو مػػن زلبتػػو لػػو كنصػػرتو لػػو مث ال يقبلػػو الشػػيطاف مػػن  :األكؿ فعلػػى ،ككال ػػا يف الركايػػة زلتمػػل

خيرنو هللا من سلطانو كحكومتػو اعتبػاران فػال يقبلػو الشػيطاف يف حكومتػو  يكوف ادلعل: دائرة زلبيو كدائرة من ينصره، كعلى الثاين
 .ام كخترنو من شللكتها مث ال تقبلو الدكلة األخرل أبدان كشللكتوا كذلك نظري احلكومات الت قد تسق  ننسية أحدى

                                                             

 .ِّّ – َِّص  َُِالسيد دمحم احلسيى الشريازم، موسوعة الفقو، ج  (ُ)
 .ِّّ – َِّص  َُِالسيد دمحم احلسيى الشريازم، موسوعة الفقو، ج  (ِ)
 .ّٖٓص ِطهراف، ج –اإلسالـ الكليى، الكايف، دار الكتب اإلسالمية دقة  (ّ)
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 كلكن دلاذا ال يقبلو الشيطاف يف دائرة زلبيو كال يف شللكتو كسلطانو 
 ديكن تعليل ذلك بونوه:

فػاف الشػيطاف ال حيػب  ؛زلبيػو كًخالٌنػومػن أك ؿ مػن دائػرة شللكتػو كسػلطانو اٌل منها: اف الشيطاف ال يهمػو أبػدان اف يكػوف الض ػ
علػى آدـ الػدفني إمنا ىدفو تدمري اإلنساف كمطيمو كإذاللو كاشقاؤه يف الدنيا كاآلخرة دلػا حيملػو مػن احلقػد ك اإلنساف كال حيتانو 

ْبِفِ دْم َوَعدْن َ ِْنداهِنِْم َوَعدْن َلدا ِِبِ ْم َوال أَِدُد َ يْ )قاؿ تعاىل  ،كذريتو ََ مث انػو ، (ُ)(ثَددَرُهْم شداِيرينَ ُثَّ ََلتِيَدادَُّ ْم ِمْن بَدْ ِ َ ْيديِ ْم َوِمدْن 
 قوة الشيطاف فانو أقول من البشر، يف دائرة سلطانو، اا ال قياس. ؿال تزداد ابلضاٌل 

)كال خيفػى مػا يف ىػذه الونػوه ال سػيما يف األخػريين  :يف شػرحو ذلػذه الركايػة كذلك ىػو مػا اسػتظهره العالمػة اجمللسػي إذ قػاؿ
مػػا ا بػػة كالنصػػرة فيقطػػع هللا عنػػو زلبتػػو كنصػػرتو كيكلػػو إىل الشػػيطاف الػػذم اختػػار تسػػويلو إ :بػػل ادلػػراد ،سػػكةعلػػى مػػن لػػو أد  مً 

ىم كينصػرىم إذا  بعػوه كعدـ قبوؿ الشيطاف لو ألنو ليح غرضو من إضالؿ بى آدـ كثرة األتباع كا بػني فيػودٌ  ،كخال  أمر ربو
فػ ذا حصػل غرضػو مػنهم يػفكهم كيشػم   ،ينػو كبػني أبػيهمبل مقصػوده إىالكهػم كنعلهػم مسػتونبني للعػذاب للعػداكة القدديػة ب

ددا َيَفددَر قدداَ  ِإّّنِ )ء ال يف الػػدنيا كمػػا قػػاؿ سػػبحانو فمثلػػو  هبػػم كال يعيػػنهم يف شػػي ْفسدداِن اْيُفددْر فَدَبمَّ ددْيطاِن ِإْذ قدداَ  ِلْاِ َيَمثَددِل الشَّ
 .(َفال تَدُبوُموّن َوُلوُموا َ فْدُفَسُكمْ )لو ككما ىو ادلشهور من قصة برصيصا كغريه كال يف اآلخرة لقو  (ٌء ِمْا َ  بَِري

أك ادلػػراد التػػويل كالسػػلطنة أم خيرنػػو هللا مػػن حزبػػو كعػػداد أكليائػػو كيعػػده مػػن أحػػزاب الشػػيطاف كىػػو ال يقبلػػو ألنػػو يتػػ أ منػػو كمػػا 
ونبا للخلػػػود يف كحيتمػػل أف يكػػوف عػػدـ قبػػوؿ الشػػيطاف كنايػػة عػػن عػػدـ الرضػػا بػػذلك منػػو بػػل يريػػد أف يكفػػره كجيعلػػو مسػػت ،عرفػػ 
 .(ِ)النار(

فو أبػػدان اف ينتمػػي مػػا قيػػل مػػن اف الشػػيطاف يػػرل ىػػذا ادلغتػػاب إلخوانػػو، يف اد  درنػػات اخلساسػػة كالػػدانءة فػػال يشػػرٌ الثدداّن: 
ي ينشػػغل بغيبتػػػو ك مثلػػو إليػػوا كذلػػك ألف الشػػػيطاف عنػػدما عػػارض السػػجود آلدـ كعنػػػدما حسػػده ي يقػػم ةملػػة تسػػػقي  ضػػدها 

َبْاَتِ): بقولو أعني ادلالئكة مثالن، بل غاية ما فعلو انو اعفض على هللا يف تفضيلو عليو ك متو ليسق  من َبْاتَدُه   ََ ََ ِمدْن مٍر َو 
كلذلك كحيث يرل الشيطاف منتهى دانءة من يغتاب أخاه كيسقطو من أعني الناس جملػرد خػالؼ إدارم أك مػايل،  (ّ)(ِمْن ط ٍ 
كقػػاؿ العالمػػة اجمللسػػي: يعتػػ ه مػػن أكدائػػو كًخاٌلنػػوا  كاليقبلػػو يف شللكتػػو كسػػلطانو  فانػػو الطػػاؽ يػػراه شػػريران إىل درنػػة ال تكحيػػث 
يف عػػدـ قبػػوؿ الشػػيطاف لػػو أف فعلػػو أقػػبال مػػن فعػػل الشػػيطاف ألف سػػبب خػػركج الشػػيطاف مػػن كاليػػة هللا ىػػو سلالفػػة أمػػره  )السػػرٌ 

كسػػبب  ،آدـ مػػا يسػػوء بػػو كيسػػقطو عػػن نظػػر ادلالئكػػة كي يػػذكر مػػن فعػػل عليػػو السػػالـمسػػتندا أبف أصػػلو أشػػرؼ مػػن أصػػل آدـ 
خػػركج ىػػذا الرنػػل مػػن كاليتػػو تعػػاىل ىػػو سلالفػػة أمػػره عػػز كنػػل مػػن غػػري أف يسػػندىا إىل شػػبهة إذ األصػػل كاحػػد كذكػػره مػػن فعػػل 

فعػاال منػػو ادلػ من مػا ي ذيػو كحيقػره كادعػاء الكمػاؿ لنفسػو ضػمنا كىػػذا إدالؿ كتفػاخر كتكػ  فلػذا ال يقبلػو الشػيطاف لكونػو أقػبال 
 (ْ)ء فلذلك ال يقبلو انتهى( على أف الشيطاف ال يعتمد على كاليتو لو ألف شأنو نقض الوالية ال عن شي

 كال خيفى اف الونو األكؿ أقرب، كإمنا ذكران الثاين لظرافتو كلطافتو.
                                                             

 .ُٕسورة األعراؼ: آية  (ُ)
 .ُٖٔص ِٕبريكت، ج –العالمة اجمللسي، ةار األنوار، م سسة الوفاء  (ِ)
 .ُِسورة األعراؼ: آية  (ّ)
 .ُٖٔص ِٕبريكت، ج –العالمة اجمللسي، ةار األنوار، م سسة الوفاء  (ْ)
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 سا ر سببيات اغتياب الااس وتسايط م
التكفػري كالتفسػيق أىػل ، إذ النػاس يقعػوف يف حػرية مػن أمػرىم، ىػل )الثػاين: إضػاعة األىػداؼ السػامية :مث قاؿ السػيد الوالػد
التيػػػار إف كػػػاف صػػػادقان يف دعػػػواه أنػػػو يريػػػد تػػػركيج اإلسػػػالـ كتقدديػػػو إىل األمػػػاـ كالوصػػػوؿ إىل احلكػػػم   فػػػاف كمػػػا أشػػػبو علػػػى حػػػق

  اس، كلتحطيم نفسو اثنيان عوؿ اذلدـ لتحطيم اإلسالـ أكالن يف أنظار كثري من النآخذان ااإلسالمي كي  يكوف ىو بنفسو 
اذلجػػـو كالػػدفاع  إىلالثالػث: إجيػػاد نػػو مػػن سػوء الظػػن كالفسػػاد بػػني ادلسػلمني، كبػػذلك تنصػػرؼ األلسػػنة كاألقػالـ كاألفكػػار 

 بدؿ صرفها يف التقدمي كالتقدـ.
نقاط بذلك عرفوف تقدـ أعداء اإلسالـ كسيطر م على ادلسلمني، حيث يلالرابع: إجياد نو صاحل لالستعمار كاالستثمار، ك 
 الضع  يف ادلسلمني، فيأخذكف يف اذلجـو عليهم.

االنتماعػػات ادلوبػوءة، قػػاؿ  يبتعػدكف عػناخلػامح: انعػزاؿ الصػػاحلني عػن ادليػػداف، حيػث إف الصػاحلني قلمػػان كلسػاانن كأخالقػػان 
ُ ْم يف)سػبحانو:  ، كبػذلك ختسػػر احلركػة اإلسػػالمية اذلػدؼ كالسػػمعة يف (ءٍ  َشدديْ   ِإنَّ الَّددذيَن فَدرَّقُدوا ديدداَدُ ْم وَيدافُوا ِشددَيعاً َلْسددَم ِمدادْ

 كق  كاحد معان.
ينفسػال اجملػاؿ أمػاـ ادلتػػزلفني كادلتملقػني ككعػاظ السػػالطني  ،ابلتػوتر كانػزكاء الصػػاحلني ااػػو مشػحوانن  مػا يكػوفالسػادس: كحين

 .ء البالط ذلدـ اإلسالـ كادلسلمنيكفقها
ادليادين االقتصادية كاالنتماعية كالسياسية كالفبوية كالفكرية كغريىػا، ألف  السابع: كبذلك يتحطم العمق اإلسالمي يف كل

الفراش يصبال ااواؿ يف ادليداف، على مثل معركؼ يف األلسػنة، فػال عمػق كال تعميػق، كال حػق كال مقيػق، كال لػب كال تلبيػب، 
 .(ُ)كإمنا قشور كاواىر كسطوح كمظاىر، كمثل ىذه احلياة المات بعضها فوؽ بعض(

مث قاؿ: )كقد كاف من نصائال كالدم راو هللا يل أف قاؿ: ال ترد السيىلة، ف نو إذا ٌسبك إنساف كاف ىناؾ ٌسػب كاحػد، أمػا 
 عالج ذلك أف ترد السيىلة ابحلسنة.إذا رددتو يكوف ىناؾ سباف، كٌسب كاحد أقل شران من سٌبني، كقاؿ راو هللا: ك 

 (ِ)غتابو إنساف فأىدل إليو سلة من الفواكو(كحيكى عن الشيال البهائي راو هللا أنو ا
 دلاذا  هدى الشيخ الب ا ي سبة الفوايه دلن اغتابه!

 كلعل الونو يف إىداء الشيال البهائي سلة الفواكو إليو أمراف: قو : 
لكسػر األكؿ: اهنا ىدية يف مقابػل خدمػة عظيمػة أسػداىا لػو مػن اغتابػوا كذلػك ألف األعمػاؿ الصػاحلة تنتقػل مػن ادلغتػاب اب

دكف بػػتصػدؽ بصػػدقة عظيمػة  لػػوص نيػة كػاف قػػد صػػالة الليػل  شػػوع أك  مػثالن أم انػو إذا كػػاف قػد صػػلى  ،إىل ادلغتػاب ابلفػػتال
كمسعػة فأعطػاه هللا هبػا قصػوران فخمػة عظيمػة يف اانػة فانػو بغيبتػو لزيػد مػثالن يعػوض هللا زيػدان ابف ينقػل قصػر مػن اغتابػو إليػػوا  ءو ر 

 ىدا ا  ادلغتاب ىدية بلاف يهديو  أفال يستحق ىذا الشخ 
كال  ر هبػذه الطريقػة فانػو قطعػان سػوؼ ال ينشػغل ابلػردٌ لو اف كل من اغتابػو شػخ  فٌكػ :معيكاآلف فكر أيها القارئ الكرمي 

 كسوؼ ال تركج بضاعة السباب كالغيبة بعدىا أبداناالنزاع كالصراع 
                                                             

 .ِّّ – َِّص  َُِيد دمحم احلسيى الشريازم، موسوعة الفقو، ج الس (ُ)
 ادلصدر نفسو. (ِ)
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 ني ادلػ منني إذ اف الشػخ  إذا سػبٌ ؽ بػواابت الغيبػة كالعػداكات بػطريػق فاعػل إلغػال –ككمػا أ نػا إليػو  –الثاين: اف ذلك 
يخجل مػن نفسػو بػل كسػسػوؼ يستشػعر الػذنب  –فانو عػادة  –بطريقة لطيفة  –ىدية  فتواضع كأىداه شخصان آخر أك ا مو

اَددَ  وَ   اْدفَددْع ِْللَّددي)كسػػيتحوؿ إىل صػػديق ابلتػػدريج قػػاؿ تعػػاىل  اَددُه َعددداَوٌة َيوَفَّددُه َوِيٌ َ*دديٌم   َومددا ِهددَي َ ْحَسددُن فَددِاَذا الَّددذي بَديدْ بَديدْ
ف ف ي خيجل كي يرتػدع يف ادلػرة األكىل فانػو سػيخجل يف ادلػرة الثانيػة  (ُ)(يُدَباَّاها ِإالَّ الَّذيَن َصبَدُروا َوما يُدَباَّاها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َع يمٍ 

حػػا  –راػا  –ان طػوابك ن ال نظػػري لػو يػرلتمعػان إديانيػان مثاليػػان منوذنأك الثالثػة أك حػا العاشػرة كالعشػػرين... كسػتجد حينىلػذو اجملتمػػع 
 يف أحالـ أشد الناس تفاؤالنا

 و َر دعوام ان احلمد ّلل رب العادل  وصبى اّلل عبى دمحم واله الطيب  الطاهرين

                                                             

 .ّٓ-ّْسورة فصل : آية  (ُ)


