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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
القاسم ادلصطفى دمحم كعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار ادلنتجبني ،سيما خليفة هللا يف األرضني ،كاللعنة الدائمة األبدية
على أعدائهم إىل يوـ الدين ،كال حوؿ كالقوه إال ابهلل العلي العظيم.
ون َِّ
(وال تَسبُّوا الَّذين ي ْدعُو َن ِمن ُد ِ
اّلل)
ْ
ََ
َ ُ
(ٓٔ)

السباب ظاهرة سيالة م ِ
عدية
ّ ُ
ووجوه احلل لتعارض الرواايت يف السباب
البحث يف ىذا الدرس يقع يف فصلني:
الفصل األكؿ :مبحث فقهي أصويل.
الفصل الثاين :يف اإلشارة إىل موعظة أخالقية تتعلق ابلشاكلة النفسية.
اما ادلبحث الفقهي األصويل فانو يشكل االمتداد للمبحث السابق كاإلكماؿ لو ،كقد سبق:

(وجوه العالج
كحسػػب قواعػػد ابب التعػػادؿ كالفانػػيال فػػاف الػػالزـ الفح ػ أكالن عػػن كنػػوه اامػػع العرفيػػة بػػني الػػركا ت ادلعت ػ ة الػػت تبػػدك
متعارضة فػاف كنػدان مجعػان عرفيػان أك كنػدان مجعػان شػهدت بػو ركا ت أخػرل أك قػرائن يف احػدل الػركايتني فكلتا ػا حجػة فيعمػل
هبم ػػا ،كإال ف ػػادلرنع قواع ػػد ابب التع ػػارض ادلس ػػتقر حينىل ػ وػذ م ػػن الرن ػػوع إىل ادلرنح ػػات ادلنصوص ػػة عل ػػى ادلش ػػهور أك األع ػػم م ػػن
ادلنصوصػػة حسػػب رأم الشػػيال االنصػػارم قػػدس سػػره كمػػن تبعػػو ،فػػاف فقػػدت فاألصػػل األكيل التسػػاق أك التوق ػ  ،كاألصػػل
الثانوم التخيري كأصل عملي على رأم ككامارة نوعية على رأم آخر ،كذلك كلو على غري رأم اآلخوند قدس سػره الػذم يػرل
الفنيال ابدلرنحات كالفتيب بينها تفضيليان ال إلزاميان ،كسيأيت الكالـ عن ذلك إبذف هللا تعاىل.
وجه مجع عريف :تعدد إطالقات (السباب)
وقدد يادا  :اف ىنػاؾ كنػوى مجػع بػني الػركايتني كتػدؿ عليػػو شػواىد مػن الركايػة الثانيػة كمػن ركا ت أخػرل أيضػان ،ككنػو اامػػع

دط إطالق د
ىػػذا يبتػػى علػػى مقيػػق أمػػر ىػػاـ نػػدان ي انػػده فػػيمن رأيػ كلمػػا م ،وهددو ان لبسد ّ
(ُ)

ي :لدده معايددان ولددي

مع د

واحداً فبم يرد الافي واإلثبات يف الروايت عبى مر واحد)...
اخلطوات األصولية يف معاجلة الرواايت ادلتعارضة
كمزيد التحقيق انو:
ٔ -البحث عن اجلمع العريف
أكالن :ال بد من البحث لدل تعارض الركا ت ادلعت ة – كادلراد التعارض يف ابدم النظػر األعػم مػن البػدكم كادلسػتقر – عػن
(ُ) الدرس (َِّ) بتصرؼ.
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كنػػوه اامػػع الػػداليل العػػريف أك الػػذم عليػػو شػػاىد مػػن اآل ت اك الػػركا ت ،فػ ف يكنػػد ذلػػك فػػال يلتفػ بعػػدىا إىل اقوائيػػة سػػند
احدل الركايتني من األخرل ،كقد سبق كنو اامع العريف بني الركايتني.
ٕ -الرتجيح مبوافاة الكتاب
اثنيػان :ف ػ ف فيقػػد اامػػع العػػريف الػػداليل ،ككقػػع التعػػارض ادلسػػتقر بػػني الػػركايتني فػػاف الفنػػيال اوافقػػة الكتػػاب أك سلالفتػػو ،ىػػو
ادلقػػدـ علػػى ادلرنحػػات السػػندية(ُ) ككػػوف راكم أك ركاة احػػدل الػػركايتني أعػػدؿ أك أكدػػق أك أصػػدؽ يف احلػػديث أك أكرع (كىػػي
ادلرنحات األربع يف ادلقبولة) بل اف بعض األعالـ عػ ٌد موافقػة الكتػاب كسلالفتػو مرنعػان كلػيح مرنحػان اعػل اف سلػال الكتػاب
لػػيح ةجػػة أص ػالن أم لػػيح فيػػو اقتضػػاء احلجيػػة كلػػيح انػػو حجػػة اقتضػػاء لكنهػػا مرنوحػػة مغلوبػػة حلجػػة أخػػرل ىػػي ادلعػػارض
ِب صدبى عبيدع والده
دط الاَّدِ ُّ
األقول؛ كذلك استنادان إىل صػريال األحاديػث الػت تفيػد ذلػك كقولػو عليػو السػالـ(( :قَدا َ ََ :طَ َ
اّلل فَدوَم قُدبْتدده ومدا جدداء ُيم َُدالِ ُ يِتدداب َِّ
ِ
ِ ِ
ِِ
اّلل فَدبَد ْدم َقُد ْبدهُصػػلى هللا
َ َ
داء ُي ْم َعد ِّدِ يُد َواف ُدَّلل يتَد َ
داب َّ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ
وسدبم مبد ً فَد َادا َ َيُّد َ ددا الاَّ ُ
داس َمددا َج َ
يث َال يدوافَِّلل يِتاب َِّ
عليو كالو كسلم(ِ) ك(( ُي ُّل َشي ٍء مر ُدو ٌد إِ ََل ال ِ
السا َِّة وُي ُّل ح ِد ٍ
ْكتَ ِ
اّلل فَد ُ َو ُز َْ ُدر ٌ صػلى هللا عليػو كالػو
َُ ُ َ َ
اب َو ُّ َ َ
ْ َْ
(ّ)
اب فُدوراً فَمدا وافَدَّلل يِتداب َِّ
ِ
ِ
ص َدو ٍ
اّلل
َ َ َ َ َ
دل َ
كسلم كقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليع كالو كسػلم(( :إ َّن َعبَدى ُي ِّ
دل َحد ٍَّّلل َحاي َادةً َو َعبَدى ُي ِّ
فَ ُخ ُذوه وما ََالَ َ يِتاب َِّ
م عػن النػ صػلى هللا عليػع كالػو كسػلم كعػن األئمػة علػيهم
َ َ
ُ ََ
اّلل فَ َد ُعوهُصلى هللا عليو كالػو كسػلم ي
كرًك ى
اّلل فَما وافََّلل يِتاب َِّ
ضوه عبَى يِت ِ ِ
ِ
اّلل فَ ُخد ُذوهُ َوَمدا ََالََفدهُ فَداط َْر ُحوهُ َْو
اء ُي ْم ِماَّا َح ِد ٌ
يث فَا ْع ِر ُ ُ َ َ
اب َّ َ َ َ َ َ
السالـ أهنم قالوا(( :إ َذا َج َ
(ْ)
ُردُّوهُ َعبَْيداَاصلى هللا عليو كالو كسلم
فمخال كتاب هللا (زخرؼ) كي (أقلو) ك(اطرحوه) ك(دعوه) كيضرب عرض احلائ  ،كال ينظر إىل اف سنده أقول من سند
ادلوافػػق ،كقػػد حقػػق يف األصػػوؿ انػػو لػػو تعارضػ ركايتػػاف خاصػػتاف ككػػاف العػػاـ القػػرآين موافقػان الحػػدا ا كػػاف مرنحػان أك مرنعػان،
بعبػػارة أخػػرل :اف ىػػذا ادلػػرنال أك ادلرنػػع غػػري خػػاص بتعػػارض ركايتػػني احػػدا ا موافقػػة للكتػػاب ابلتسػػاكم كاألخػػرل معارضػػة لػػو
ابلتبػاين بػػل قػػد قيػػل بعػػدـ كنػػود مثػػل ذلػػك أصػالن فػال يعقػػل اػػل ركا ت الفنػػيال ابلكتػػاب علػػى ىػػذا الفػػرد ادلعػػدكـ إطالقػان أك
النػػادر نػػدان ،بػػل ادلػراد غػػري ىػػذه الصػػورة أم ادلػراد :خصػػوص مػػا نسػػبتها إىل الكتػػاب العزيػػز مػػن كنػػو أك اخلصػػوص ادلطلػػق ،أك
األعم منها مجيعان ،كعلى كل التقادير فالكتاب مرنع أك مرنال.
ورواايت يراهة السباب موافاة لبكتاب
ِ
ص د ْفتُ ْم َ ْع َمددا َذلُ ْم َوذَ َيد ْدرُْا َحددا َذلُ ْم َيددا َن
ػغرل فػػاف ركايػػة ((إِِّّن َ ْيد َدرهُ لَ ُكد ْدم َ ْن تَ ُكوفُدوا َس دبَّابِ َ َولَك داَّ ُك ْم لَد ْدو َو َ
ل كامػػا صػ ن
ىػػذا ك ػ ن
(ٔ)
ب ِيف الْ َاد ْدو ِ َوَبْدبَد َ ِيف الْعُد ْذ ِرصػػلى هللا عليػػو كالػو كسػػلم(ٓ) موافقػػة للكتػػاب إذ توافػق قولػػو تعػػاىلَ ( :وقُولُددوا لِباَّد ِ
داس ُح ْسددااً)
ْ
َص َدو َ
(ُ) بل كعلى الفنيال اوافقة أك سلالفة العامة ،كاما الفنيال اب لشهرة فحسب ادلقبولة فانو ادلقدـ ،إف ي نقل اقالة اآلخوند يف الفتيب ،كىهنا كالـ ال
يسعو ادلقاـ.
(ِ) دقة اإلسالـ الكليى ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية – طهراف ،جُ صٗٔ.
(ّ) دقة اإلسالـ الكليى ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية – طهراف ،جُ صٗٔ.
(ْ) الشيال الطوسي ،التهذيب ،دار الكتب اإلسالمية – طهراف ،جٕ صِٕٓ.
(ٓ) هنج البالغة  :اخلطبة َِٔ  ،ةار األنوار  :ج ِّ ص ُٔٓ ح ْٔٔ .
(ٔ) سورة البقرة :آية ّٖ.
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(ُ)
ِ
دبيل ربِد َ ِْل ْحلِكْمد ِدة والْمو ِع َد ِدة ا ْحل ِ ِ
َّ
دذين يَد ْد ُعو َن ِمد ْدن
سدداَة َوجدداد ْذلُ ْم ِْللَّددي هد َدي ْ
ك(ا ْدعُ إَِل َس ِ َّ
َ َ َْ
سدبُّوا الد َ
سد ُدن) بػػل كقولػػو ( َوال تَ ُ
َح َ
ََ
ون َِّ
ُد ِ
اّللَ َعد ْدواً بََِ ِْ
سبُّوا َّ
دري ِع ْب ٍدم)(ِ) يف ااملػة ،كمػا اف ركايػة ((َ ْيثِ ُدروا ِم ْدن َسدبِّ ِ ْمصػلى هللا عليػو كالػو كسػلم ختػال تلػك
اّلل فَديَ ُ
اآل ت يف ااملة أم يف مورد مقق تلك العلة.
ٖ -ماارفة الروايت من حيث قوة اإلسااد
اثلثان :سػلٌمنا لكػن ركايػة ((إِِّّن َ ْي َدرهُ لَ ُك ْدم...صػلى هللا عليػو كالػو كسػلم ادلركيػة يف هنػج البالغػة لػيح مرنوحػة سػندان عػن ركايػة
((َ ْيثِ ُروا ِم ْن َسبِّ ِ ْمصلى هللا عليو كالو كسلم ادلركية يف أصوؿ الكايف؛ كذلػك ألف ركا ت هنػج البالغػة ال تقصػر يف احلجيػة عػن
ركا ت الكايف كألف مراسيل الثقات ادلعتمدة ال تقصر يف احلجية عن مسانيدىم.
 مراسيل الثاات ادلعتمدة حجةفصػلناه يف كتػػاب (مراسػيل الثقػػات ادلعتمػدة) كمػػا نقلنػػا ىنالػك أقػواؿ مجػع مػػن أعػاام األصػػوليني كالشػػيال
امدا الثدداّن :فلمػػا ٌ
الطوسي يف العدة (بل سبقو إىل ذلك ال قياف) كالشػهيد الثػاين كالشػيال البهػائي ككمػا ىػو مبػل الشػيال االنصػارم كالسػيد الوالػد
كغريىم.
كال أبس بنقػل عبػػارة الشػػيال يف العػدة لتضػػمنها احتجانػان لطيفػان رائعػان علػػى ذلػػك ،فقػد ذكػران يف الكتػػاب(ّ)( :مددن الاددا ب
حبجية مراسيل الثاات مطبااً
ّ
فمن الذين ذىبوا اىل حجية مراسيل الثقات بقوؿ مطلق مػن قػدماء االصػحاب دااػد بػن دمحم بػن خالػد ال قػيد كدابػوه دمحم
بن خالدد على ما نقل عنهما(ْ) اعل اهنم ذىبوا اىل احلجية مطلقا إذا كاف ادلرسل دقة سواء كاف ادلرسػل نلػيال مػن الفقهػاء أـ
أـ ال ،صحابيان أـ ال ،كسواء أ ىس ىق را وك كاحد اك أكثر.
يالم الشيخ الطوسي يف العدة
كمنهم الشيال الطوسي(ٓ) على ما ىو ااىر عبارتو يف عػدة األصػوؿ ،بػل انػو ادعػى إمجػاع الفرقػة ا قػة علػى ذلػك ،قػاؿ« :
فأما ما اخفتو من ادلذىب فهو:
أف خ الواحد إذا كاف كاردا من طريق أصحابنا القػائلني ابإلمامػة ،ك كػاف ذلػك مػرك عػن النػ صػلى ا هَّلل عليػو كآلػو كسػلم
أك عن كاحد من األئمة علػيهم السػالـ ،ككػاف شلػن ال يطعػن يف ركايتػو ،كيكػوف سػديدا يف نقلػو ،كي تكػن ىنػاؾ قرينػة تػدؿ علػى
صػحة مػا تضػمنو اخلػ  ،ألنػو إف كانػ ىنػاؾ قرينػػة تػدؿ علػى صػحة ذلػػك ،كػاف االعتبػار ابلقرينػة ،ككػػاف ذلػك مونبػا للعلػػم -

(ُ) سورة النحل :آية ُِٓ.
(ِ) سورة األنعاـ :آية َُٖ.
(ّ) (حجية مراسيل الثقات ادلعتمدة  -الصدكؽ ك الطوسي منوذنان  )-صُّ.ُْ-
(ْ) الركاشػػال السػػماكية (للمريدامػػاد ـَُُْ) :صِْٓ  ،مبحػػث حجيػػة ادلراسػػيل ،اذ نقػػل ذلػػك عػػن ااػػد بػػن دمحم بػػن خالػػد ،كقػػاؿ ا قػػق القمػػي يف
القوانني جُ صْٖٕ( :نسبو ابن الغضائرم اىل ااد بن دمحم بن خالد ال قي) .كايضػان :أصػوؿ علػم الرنػاؿ (للشػيال الػداكرم) :جُ صَْٗ ،اذ
نقل ذلك عنهما معا.
مفصل ،كعلى اية حاؿ فاإلطالؽ كالتفصيل اضافياف ،فالحظ
(ٓ) ىذا إذا فسران االطالؽ كالتفصيل اا سبق «سواء كاف ادلرسل نليالن »...ك ٌاال فهو ٌ
فالحظ ذلك يف مجلة شلا نقلناه من الكلمات فقد يلحق ادلطلًق ً
ابدلفصل اك ابلعكح على حسب ادلقصود من االطالؽ .فالحظ كتدبر.
ٌ
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كضلن نذكر القرائن فيما بعد  -ناز العمل بو.
كالٌذم يدؿ على ذلك :إمجاع الفرقة ا قة ،ف ين كند ا رلمعة على العمػل هبػذه األخبػار الػت رككىػا يف تصػانيفهم كدكنوىػا
يف أصػػوذلم ،ال يتنػػاكركف ذلػػك كال يتدافعونػػو ،حػػا أف كاحػػدا مػػنهم إذا أفػػا بشػػيء ال يعرفونػػو سػػألوه مػػن أيػػن قلػ ىػػذا فػ ذا
أحػاذلم علػى كتػاب معػركؼ ،أك أصػل(ُ) مشػهور ،ككػاف راكيػو دقػة ال ينكػر حديثػو ،سػكتوا كسػلموا األمػر يف ذلػك كقبلػوا قولػػو،
اَّلل عليػػو كآلػػو كس ػلم كمػػن بعػػده مػػن األئمػػة علػػيهم السػػالـ ،كمػػن زمػػن الصػػادؽ
كىػػذه عػػاد م كسػػجيتهم مػػن عهػػد النػ صػػلى ه
نعفر بن دمحم عليو السالـ الٌذم انتشر العلم عنو ككثرت الركاية من نهتو ،فلو ال أف العمل هبذه األخبار كػاف نػائزا دلػا أمجعػوا
على ذلك كألنكركه ،ألف إمجاعهم فيو معصوـ ال جيوز عليو الغل كالسهو.
كالٌػػذم يكش ػ عػػن ذل ػك أنػػو دلػػا كػػاف العمػػل ابلقيػػاس زلظػػورا يف الش ػريعة عنػػدىم ،ي يعمل ػوا بػػو أصػػال ،ك إذا شػػذ مػػنهم
كاحػد(ِ) عمػػل بػػو يف بعػػض ادلسػػائل ،أك اسػػتعملو علػػى كنػػو ا انػة خلصػػمو ك إف ي يعلػػم اعتقػػاده ،تركػوا قولػػو ك أنكػػركا عليػػو ك
تػ ءكا مػػن قولػػو ،حػػا إهنػػم يفكػػوف تصػػاني مػػن كصػػفناه ك ركا تػو دلػػا كػػاف عػػامال ابلقيػػاس ،فلػػو كػػاف العمػػل ػ الواحػػد جيػػرم
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 ادلعلوـ من حاذلا أنو ال ترل العمل ػ الواحػد،
كما أف ادلعلوـ من حاذلا أهنا ال ترل العمل ابلقياس ،ف ف ناز ادعاء أحد ا ناز ادعاء اآلخر.
قيػل ذلػم :ادلعلػوـ مػن حاذلػا الٌػذم ال ينكػر ك ال يػدفع أهنػػم ال يػركف العمػل ػ الواحػد الٌػذم يركيػو سلػالفهم يف االعتقػػاد ،ك
خيتصوف بطريقو ،فأما مػا يكػوف راكيػو مػنهم ك طريقػة أصػحاهبم ،فقػد بينػا أف ادلعلػوـ خػالؼ ذلػك ،كبينػا الفػرؽ بػني ذلػك كبػني
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
الثقات كمسانيدىم مطلقا ،على اف «السديد يف النقػل» ىػو الضػاب  ،كال خيفػى اشػفاطو يف ادلسػنًد ايضػان فػال فػرؽ بينهمػا مػن
ىذه ااهة.
كال ينػػايف ىػػذا مػػا سػػننقلو عنػػو شلػػا اػػاىره التفصػػيل فػػاف ذلػػك يف ابب الفنػػيال ،قػػاؿ(( :كإذا كػػاف أحػػد ال ػراكيني معركفػػا كاآلخػػر
(ُ) ادلقصود من األصل عند اإلمامية :ىو الكتػاب الٌػذم مجػع فيػو مصػنفو األحاديػث الػت ركاىػا عػن اإلمػاـ ادلعصػوـ مباشػرة أك عػن الػراكم مػن اإلمػاـ
ادلعصوـ ،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
قدماء اإلمامية أهنم ي يكونوا أقل من أربع مائة رنل ك ىم أصحاب ك تالميذ اإلمامني الصادؽ ك الكاام عليهما السالـ ،ك قد اعتمدت اإلمامية
على ىذه األصوؿ يف استنباط األحكاـ الشرعية ،ك تعت ىذه األصوؿ ادلادة األساسية للمػدكانت الركائيٌػة الكػ ل عنػد اإلماميػة أم الكػايف ،ك مػن
ال حيضره الفقيو ،ك التهذيب ،االستبصار .رانع:
[الذريعة ِ.]ُِٓ - ُّٓ :
(ِ) شلن نسب إليو العمل ابلقياس ففكوا لذلك العمل بتصانيفو ك آرائو دمحم بن أاد بن اانيد اإلسكايف (تويف قبل ّٕٕ ق).
انظر« :رناؿ النجاشي ،رناؿ الشيال الطوسي ،رناؿ العالمة ،رناؿ ادلامقاين ،ك معجم رناؿ احلديث ُْ.»ُّٖ - ِّّ :
(ّ) الشيال الطوسي ،العدة يف أصوؿ الفقو ،جُ صُِٔ.ُِٖ-
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رله ػوال ،قػػدـ خ ػ ادلعػػركؼ علػػى خ ػ اجملهػػوؿ ،ألنػػو ال ي ػ من أف يكػػوف اجملهػػوؿ علػػى صػػفة ال جيػػوز معهػػا قبػػوؿ خ ػ ه...صػػلى هللا
عليو كالو كسلم انتهى(ُ).
كقاؿ الشيال الطوسي( :كإذا كاف أحد الراكيني مسندا كاآلخر مرسال ،نظر يف حاؿ ادلرسل ،ف ف كاف شلن يعلم أنػو ال يرسػل
إال عػػن دقػػة مودػػوؽ بػػو فػػال تػػرنيال خل ػ غػػريه علػػى خ ػ ه ،كألنػػل ذلػػك سػػوت الطائفػػة بػػني مػػا يركيػػو دمحم بػػن أيب عمػػري(ِ) ،ك
صفواف بن حيىي(ّ) ،كأاد بن دمحم بن أيب نصر(ْ) كغريىم من الثقات الذين عرفوا أبهنم ال يػرككف كال يرسػلوف إال عمػن يودػق بػو
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
العمل أبخبار اآلحاد ،ف ف الطائفة كما عمل ابدلسانيد عمل ابدلراسيل ،فبمػا يطعػن يف كاحػد منهمػا يطعػن يف اآلخػر ،ك مػا
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.
ف ذا كاف مع إحدل الركايتني عمل الطائفة أبمجعها فذلك خارج عن الفنيال ،بل ىو دليل قاطع على صحتو كإبطاؿ اآلخر.
ف ف كاف مع أحد اخل ين عمل أكثر الطائفة ،ينبغي أف يرنال على اخل اآلخر الٌذم عمل بو قليل منهم.
كإذا كػػاف أحػػد ادلرسػػلني متنػػاكال للحظػػر كاآلخػػر متنػػاكال لبابحػػة ،فعلػػى مػػذىبنا الٌػػذم اخ ػفانه يف الوق ػ يقتضػػي التوق ػ
فيهما ،ألف احلكمني مجيعا مستفاداف شرعا ك ليح أحد ا ابلعمل أكىل من اآلخر.
كإف قلنػا :إنػػو إذا ي يكػػن ىنػػاؾ مػػا يػػفنال بػػو أحػػد ا علػػى اآلخػػر كنػػا سلػريين ،كػػاف ذلػػك أيضػػا نػػائزا كمػػا قلنػػاه يف اخلػ ين
ادلسندين سواء.
كىذه مجلة كافية يف ىذا الباب»(ٔ) فتأمل.
(ُ) ما نقلناه من كتاب حجية مراسيل الثقات ادلعتمدة.
(ِ) ىو دمحم بن ز د بن عيسى األزدم البغدادم ،من متقدمي شيوخ اإلمامية ك من أصحاب اإلمامني الكاام ك الرضا عليهما السػالـ نليػل القػدر،
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 قاكـ ففرج
اَّلل عنػػو ،ك قيػػل أف أختػػو دفنػ كتبػػو أ ـ حبسػػو فهلكػ الكتػػب ،فكػػاف حيػػدث مػػن حفظػػو ،ك اإلماميػػة تعتمػػد علػػى مراسػػيلو ك تعت ىػػا مسػػانيد،
ه
صن ْٗ كتااب يف سلتل اجملاالت ،ك تويف ببغداد سنة ُِٕ ق.
(ّ) 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 كان
لو منزلة من الزىد ك العبادة كث ري اخلشوع ك الصالة .كاف من أصحاب اإلمامني الكاام ك الرضا عليهما السالـ ك ركل عنهما ،صن دالدني كتااب
 تويف سنة َُِ ق.(ْ) ىو أاد بن دمحم بن عمرك البزنطي الكويف ،من الفقهاء ك ا ددني الثقات ،صحب اإلمامني علي بن موسى الرضا ك ااواد عليهما السالـ ك ركل
عنهما ،تويف سنة ُِِ ق.
(ٓ) 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.
(ٔ) الشيال الطوسي ،العدة يف أصوؿ الفقو ،جُ صُْٓ.ُٓٓ-
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ككالمػػو قػػدس سػػره كمػػا قػػاؿ؛ إذ ي صلػػد(ُ) طػواؿ حيػػاة ادلعصػػومني علػػيهم السػػالـ راك ن يسػػأؿ راك ن آخػػر إذا كػػاف دقػػة عنػػده
(كي تعارضو ركاية أخرل) انو ىل مسع ىذا بنفسك من اإلماـ عليػو السػالـ أك انػك تنقلػو ابلواسػطة كمػن ىػي الواسػطة بػل
إذا مسع أحد الركاة أك العامة من سلماف أك أيب ذر أك مالػك أك نػابر أك زرارة أك اػراف أك يػونح ركايػة ،اعتمػد عليهػا مػن غػري
ادلرسػل كادلسػنىد إال أمػر مسػتحدث ي يعهػده معاصػركا ادلعصػومني
استفصاؿ عػن كوهنػا مرسػلة أك مسػندةا كمػا طػرح التفريػق بػني ى
علػػيهم السػػالـا كلػػو كػػاف فػػرؽ بينهمػػا لونػػب التنبيػػو كل ػو يف ركايػػة ابف عليػػك االستفصػػاؿ كس ػ اؿ الػراكم عػػن سلسػػلة أسػػانيده
كالتحقيق عن حاذلم أيضانا
يالم السيد الوالد عن تعدد طرق حجية الرواية
كقػػاؿ السػػيد الوال ػد( :كقػػد ذك ػران يف بعػػض ادلباحػػث(ِ) أف احلجيػػة قػػد تكػػوف مػػن نهػػة داميػػة السػػند اقتضػػى بنػػاء العقػػالء
كاآل ت كالركا ت ،كمنها :قولو عليو السالـ(( :ال عذر ألحد من موالينا يف التشكيك فيما يركيو عنا دقاتناصلى هللا عليػو كالػو
كسلم(ّ) احلديث.
كقػػد تكػػوف مػػن نهػػة قػػوة ادلػػل ،شلػػا تكػػوف دلػػيالن علػػى الػػوركد عػػنهم علػػيهم السػػالـ كإف ي يكػػن قػػوم السػػند ،لبنػػاء العقػػالء
أيضان ،كلشموؿ مالؾ (دقاتنا) لو(ْ).
كق ػػد تك ػػوف م ػػن نه ػػة ق ػػوة ادل ل ػ  ،فيم ػػا ك ػػاف بن ػػاء العق ػػالء االعتم ػػاد عل ػػى إس ػػناده أك أف ػػاد االطمين ػػاف كذل ػػك كالشػ ػري
الرضػػي راػػو هللا(ٓ) ،كضلػػن نػػرل حجيػػة (هنػػج البالغػػة) كإف ي يتسلسػػل إسػػناد العديػػد مػػن اخلطػػب كالكلمػػات ال ػواردة فيهػػا –
جملموعة من القرائن اخلارنية كالداخلية .-
كقد تكوف من نهة القرائن اخلارنية(ٔ) ،كما ذكر ذلك العديد من علماء األصوؿ.
كقد تكوف من نهة الشهرة ادلضمونية ،لشموؿ قولو عليو السالـ(( :خذ اا اشتهر بني أصحابك(ٕ) ...ف ف اجملمع عليو ال
(ُ) كمن كند (ابلشرطني يف ادلل) فلريشدان إليو ،كلو الشكر كالفضل.
(ِ) رانع (األصوؿ) ك(الوصوؿ إىل كفاية األصوؿ) للسيد دمحم احلسيى الشريازم قدس سره.
(ّ) كسائل الشيعة :جُْٗ ِٕ َُٓ-بُُ حّّْٓٓ.
(ْ) ادلالؾ( :الواثقة) كما تطرؽ لو السيد دمحم احلسيى الشريازم قدس سره يف (األصوؿ).
(ٓ) الشري الرضي أبو احلسن دمحم بن أيب أاد احلسني بن موسى بن دمحم بن موسى بن إبراىيم بن اإلماـ موسى الكاام عليو السالـ ،كلد يف بغداد
بغداد عاـ ّٗٓىػ من أسرة شريفة كأصيلة ،يصل نسبو إىل األئمة ادلعصومني عليهم السػالـ .يعػود نسػبو مػن أبيػو إىل اإلمػاـ الكػاام عليػو السػالـ،
كمن أمو إىل اإلماـ السجاد عليو السالـ .كىو عاي مفكر ذك ذكاء خارؽ كفهم و
عاؿ ،أسح مدرسة علمية يف بغداد قاـ فيها بفبية كتدريح طالب
العلوـ الدينية كفيها مكتبة كبرية .لقبو هباء الدكلة سنة ّٖٖى ب((الشري االيػل)) ،كلقػب سػنة ّٖٗى ب ((ذم ادلنقبتػني)) ،كيف تلػك السػنة لقبػو
هباء الدكلة ب((الرضي ذم احلسبني)) ،كلقبو أيضان قواـ الدين ب ((الشري األنل)).
لو م لفات قيمة كعلى رأسها مجعو كالـ اإلماـ أمري ادل منني عليو السالـ يف كتاب أمساه (هنج البالغة).
ت ػػويف ع ػػاـ َْٔى يف الس ػػابعة كاألربع ػػني م ػػن عم ػػره ،بع ػػد عم ػػر قض ػػاه يف خدم ػػة اإلس ػػالـ كالتش ػػيع ،كدف ػػن يف الكاامي ػػة ػ ػوار ق ػ اإلم ػػامني الك ػػاام
كااواد عليهم السذـ.
(ٔ) 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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(ُ) (ِ)

ال ريب فيهصلى هللا عليو كالو كسلم .
إشارة لوجه حجية هنج البالغة
واما األو  :كىو حجيػة هنػج البالغػة(ّ) فبيػاف حالػو يف ضػمن األمػور التاليػة اػا يفيػد حجيتػو دكف ريػب كاسػتول ال يقصػر
عن الكايف كعن ادلسانيد:

توثيَّلل الشري الرضي أبعبى درجات التوثيَّلل
األو  :اف الشري الرضي كدٌق مػا مجعػو فيػو أبعلػى درنػات التوديػق كأببلػر العبػارات كأنزذلػا كأقواىػا قػاؿ يف مقدمتػو لػنهج
ػدأت يلي ػ كتػ و
ػاب يف خصػػائ األئمػػة علػػيهم السػػالـ :يشػػتمل علػػى زلاسػػن أخبػػارىم ،كنػواىر كالمهػػم ،حػػداين
البالغػػة (ابتػ ي
غرض ذكرتوي يف صدر الكتاب ،كنعلتػو أمػاـ الكػالـ ،كفرغػ ي مػن اخلصػائ الػت ختػ ي أمػري ادلػ منني عليػان عليػو السػالـ،
عليو ه
كفصػلتوي فصػوالن،
كعاق عن إدػاـ بقيٌػة الكتػاب ،زلػانزات األ ـ كشلػاطالت الزمػاف ،ككنػ ي قػد ٌبوبػ مػا خػرج مػن ذلػك أبػواابن ٌ
فجاء يف آخرىا فصل يتضمن ىزل ً
اس ىن ما نيقل عنو عليػو السػالـ مػن الكػالـ القصػري يف ادلػواعظ كاحلكػم كاألمثػاؿ كاآلداب ،دكف
ي
ال ػ يخطب الطويلػػة كالكتػػب ادلبسػػوطة ،فاستحسػ ىػن مجاعػػة مػػن األصػػدقاء مػػا اشػػتمل عليػػو الفصػػل ادلقػ ٌدـ ذكػػره معجبػػني ببدائعػػو،
كمتعجبني من نواصعو ،كسألوين عند ذلك أف أبػدأ بتػألي كتػاب حيتػوم علػى سلتػار كػالـ مػوالان أمػري ادلػ منني عليػو السػالـ يف
يتض ػمن مػػن عجائػػب البالغػػة ،كغرائػػب
مجيػػع فنونػػو كمتشػػعبات غصػػونو مػػن يخطػػب ككتػػب كم ػواعظ ،كأدب ،علم ػان أف ذلػػك ٌ
الفصػػاحة ،كنػواىر العربيػػة ،كدواقػػب الكلػػم الدينيػػة كالدنيويػػة ،مػػا ال يونػػد رلتمعػان يف كػػالـ ،كال رلمػػوع األطػراؼ يف كتػػاب ،إذ
كػػاف أمػػري ادل ػ منني عليػػو السػػالـ ىم ٍش ػىرع الفصػػاحة كموًردىػػا ،كمنشػػأ البالغػػة كمولػػدىا ،كمنػػو عليػػو السػػالـ اهػػر مكنوهنػػا ،كعنػػو
كقصػركا ،كتقػ ٌدـ
أخذت قوانينها ،كعلى أمثلتو حذا كػل قائػل خطيػب ،كبكالمػو اسػتعاف كػل كاعػظ بليػر ،كمػع ذلػك فقػد سػبق ٌ
كيخػػركا ،ألف كالمػػو عليػػو السػػالـ الكػػالـ الػػذم عليػػو مسػػحة مػػن العلػػم اإلذلػػي كفيػػو عبق ػةه مػػن الكػػالـ النبػػوم ،فػػأنبتهم إىل
االبتػػداء بػػذلك ،عادل ػان اػػا فيػػو مػػن عظػػيم النهفػػع ،كمنشػػور ال ػ ًٌذكر كمػػذخوًر األنػػر ،كاعتمػػدت بػػو أف أبػ ٌػني عػػن عظػػيم قػػدر أمػػري
ادلػ منني عليػػو السػػالـ يف ىػػذه الفضػػيلة ،مضػػافةن إىل ا اسػػن الػػددرة كالفضػػائل اامػػة ،كأنػػو عليػػو السػػالـ انفػػرد ببلػػوغ غايتهػػا عػػن
ػانل ،كاا ٌػم
مجيع السل األكلني ،الذين إمنا يي دىػ ير عنهم منها القليل النادر ،كال هشا ٌذ الشا ًريد ،فأما كالمو فهو البحر الذم ال ييس ى
الذم ال يحيافىل.
أردت أف يسوغ يل التمثل يف االفتخار بو عليو السالـ ،بقوؿ الفرزدؽ:
ك ي
جامع
ولئد د د د د د د د د د د د د ْل د د د د د د د د د د د د ددي فجئد د د د د د د د د د د د ددِ مبد د د د د د د د د د د د ددثبِ ِ م
إذا مجَ َعْتاد د د د د د د د د د د د د د د ددا اي جريد د د د د د د د د د د د د د د د ُدر ال د د د د د د د د د د د د د د د د ُدم ُ
كرأيػ كالمػػو عليػػو السػػالـ يػػدكر علػػى أقطػػاب دالدػػةٌ :أكذلػػا ال ػ يخطىب كاألكامػػر ،كاثنيهػػا الكتػػب كالرسػػائل ،كاثلثهػػا ال ػ ًح ىكم
كادل ػواعظ ،فأمجع ػ بتوفيػػق هللا سػػبحانو كتعػػاىل علػػى االبتػػداء ابختيػػار زلاس ػ ًن الػ ػخطب ،مث زلاس ػ ًن ال يكت ػب ،مث ً
زلاس ػن احلً ىك ػم
ي
ي
ي
(ْ)
كاألدب)
(ُ) رانع كسائل الشيعة :جَُٔ ِٕ َُٕ -بٗ حّّّّْ.
(ِ) السيد دمحم احلسيى الشريازم  ،من فقو الزىراء ،دار العلوـ للتحقيق كالطباعة كالنشر – بريكت ،جُ صٔ.ٕ-
(ّ) كعدـ قصوره عن الكايف الشري .
(ْ) السيد الشري الرضي ،هنج البالغة ،دار الكتاب اللبناين – بريكت ،جُ صّْ.ّٓ-
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كعباراتو كاضحة صػرحية يف إسػناده القطعػي دلػا اختػاره مػن كالمػو عليػو السػالـ إليػو عليػو السػالـ إذ انػو اعت ىػا مػن (زلاسػن
ك(زل ً
اسػ ىػن مػػا نيقػػل عنػػو عليػػو السػػالـ) ك(كتػػاب حيتػػوم علػػى سلتػػار كػػالـ مػػوالان أمػػري
أخبػػارىم علػػيهم السػػالـ كنػواىر كالمهػػم) ى
يتضػػمن مػػن
ادل ػ منني عليػػو السػػالـ يف مجيػػع فنونػػو ،كمتشػػعبات غصػػونو ،مػػن يخطػػب ككتػػب ،كم ػواعظ ،كأدب ،علم ػان أف ذلػػك ٌ
عجائب البالغة ،كغرائب الفصاحة ،كنواىر العربية ،كدواقب الكلم الدينية كالدنيوية ،ما ال يونػد رلتمعػان يف كػالـ ،كال رلمػوع
األطراؼ يف كتاب) ك(ألف كالمو عليو السالـ الكالـ الذم عليو مسحة من العلم اإلذلي كفيو عبقةه من الكالـ النبوم) ك(كأنو
عليو السالـ انفرد ببلوغ غايتها عن مجيع السل األكلني ،الذين إمنا يي دػى ير عنهم منها القليل النادر ،كالشها ٌذ الشا ًريد ،فأمػا كالمػو
ػانل ،كااػ ٌػم الػػذم ال يحيافىػػل) ك(فأمجع ػ ي بتوفيػػق هللا سػػبحانو كتعػػاىل علػػى االبتػػداء ابختيػػار زلاس ػ ًن
فهػػو البحػػر الػػذم ال ييسػ ى
الػخطب ،مث زلاس ًن ال يكتب ،مث ً
زلاسن احلً ىكم كاألدب).
ي
ي
كي كد ذلك انو قدس هللا نفسو الزكية كلما ي يعتمد على ركاية ع ٌ يبركم عنو أك قيل ..فتدبر
مؤيدات مضموفية و دلة عبى حجيته

الثدداّن :اف كلمػػات بعػػض األعػػالـ ادلفصػػحة عػػن قػػوة مضػػامني هنػػج البالغػػة كاشػػفة عػػن ذلػػك أيض ػان فتعػػد م يػػدة دلػػا قلنػػاه،
كادلرنع ىو إحراز قوة مضػامينو ةيػث تشػهد لصػحتو ،مػثالن فالحػظ مػا قػاؿ الشػيال ىػادم كاشػ الغطػاء :إف ( هنػج البالغػة)
م ػػن ك ػػالـ م ػػوالان أم ػػري ادل ػ منني ،كإم ػػاـ ادلوح ػػدين ،ابب مدين ػػة العل ػػم ،عل ػػي ب ػػن أيب طال ػػب علي ػػو الس ػػالـ ،م ػػن أعظ ػػم الكت ػػب
اإلسػػالمية شػػأانن ،كأرفعهػػا قػػدران ،كأمجعهػػا زلاسػػن ،كأعالىػػا منػػازؿ ،نػػور دلػػن استضػػاء بػػو ،كصلػػاة دلػػن د هسػػك بع ػراه ،كبرىػػاف دلػػن
اعتمػػده ،كلػػب تػػدبهره ،أقوالػػو فصػػل ،كأحكامػػو عػػدؿ ،حانػػة العػػاي كادلػػتعلم ،كبيغيػػة الراغػػب كالزاىػػد ،كبيلغػػة السػػائح كادلسػػوس،
كمنيػػة ا ػػارب كادلسػػاي ،كاانػػدم كالقائػػد ،فيػػو مػػن الكػػالـ يف التوحيػػد كالعػػدؿ ،كمكػػارـ الشػػيم ،كزلاسػػن األخػػالؽ كالفغيػػب
ي
كالفىيػػب ،كالػػوعظ كالتحػػذير ،كحقػػوؽ الراعػػي كالرعيػػة ،كأصػػوؿ ادلدنيػػة احلقػػة ،مػػا ينقػػع الغلػػة ،كيزيػػل العلػػة ،ي تيعػػرؼ ادلباحػػث
(ُ)
الكالمية إال منو ،كي تكن إال عياالن عليو ،فهو قدكة فطاحلها ،كإماـ أفضلها)
كقاؿ االقا بزرؾ الطهراين( :ي ي ز يف الونود بعد انقطػاع الػوحى اإلذلػي كتػاب آمػن أمػح بػو شلػا يد هك ىف يف هنػج البالغػة ،هنػج
العلػػم كالعمػػل الػػذم عليػػو مسػػحة مػػن العلػػم اإلذلػػي ،كفيػػو عبقػػة مػػن الكػػالـ النبػػوم ،كىػػو صػػدؼ لىلػػايل احلكػػم ،كسػػف يواقيػ
الكلم ،ادلواعظ البالغة يف طػي خطبػو ككتبػو يخػذ اجػامع القلػوب ،كقصػار كلماتػو كافلػة لسػعادة الػدنيا كاآلخػرة ،ترشػد طػالب
احلقائق اشاىدة ضالتهم ك دم أرابب الكياسة لطريػق سياسػتهم كسػياد م ،كمػا ىػذا شػأنو حقيػق أف ي ً
عتكػ بفنائػو العػارفوف
ى
كينقبػو البحػػادوف ،كحػرم أف تكتػػب حولػو كتػػب كرسػائل كثػػريه حػا يشػػرح فيهػا مطالبػػو كػالن أك بعضػان ،كيػفنم إىل لغػػات أخػػر؛
(ِ)
ليغفؼ أىل كل لساف من ةاره غرفة)
كقاؿ السيد زلسن األمني( :كدلا كاف هنج البالغة لو منو عليو شواىد ،كىػو كسػائر كػالـ علػي عليػو السػالـ كمػا قيػل عنػو:
((انػو بعػػد كػػالـ النػ صػػلى هللا عليػػع كالػو كسػػلم فػػوؽ كػػالـ ادلخلػوؽ ،كدكف كػػالـ اخلالقصػػلى هللا عليػو كالػػو كسػػلم ال يػػر ب يف
(ُ) مستدرؾ هنج البالغة.ّ :
الشيعة ،الناشر :إمساعيلياف – قم ،جْ صُْْ.
(ِ) آقا بزرؾ الطهراين ،ال ٌذريعة إىل تصاني
ٌ
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(ُ)

ذلك إال أمثاؿ من يريد التشكيك يف الشمح الضاحية)
كالعمػػدة كادلسػػتند :اف الطريػػق إىل صػػحة الركايػػة ال ينحصػػر يف صػػحة السػػند بػػل قػػد تكػػوف قػػوة ا تػػول كادلضػػموف أك ركعػػة
األدب كالسػػمو يف الفصػػاحة كالبالغػػة علػػى سػػائر العػػرب ،طريق ػان مسػػاك ن أك أقػػول ،كمػػا قػػد تكػػوف مطابقػػة ادلضػػموف للكتػػاب
العزيز أك للشهرة الركائية أك الفتوائية أك شبو ذلك ،ىي الطريق إىل إحراز صحة ادلضموف ،لدل نوع العقالء.
رواية ((إِِّّن َ ْي َرهُ لَ ُك ْم...صبى عبيه واله وسبم مستفيضة
الثالددث :اف ىػذه الركايػػة راػػا يقػػاؿ بكوهنػػا مستفيضػػة لركا ػػا يف كتػب العامػػة كاخلاصػػة ،فرانػػع مصػػادر هنػػج البالغػػة للسػػيد
عبد الزىراء اخلطيب كغريه .كيمل
ٗ -رواية ((َ ْيثِ ُروا ِم ْن َسبِّ ِ ْمصبى عبيه واله وسبم معارضة لبكتاب يف مورده
رابعػان :سػلٌمنا اف ركايػة ((إِِّّن َ ْي َدرهُ لَ ُك ْدم...صػلى هللا عليػو كالػو كسػلم مرنوحػة سػندان ،كلنفػرض اهنػا سػاقطة يف مػورد ادلعارضػػة
و
ِ ِ ِ
َّ
دذين
سدبُّوا ال َ
اعتباران ،فاف ركاية ((َ ْيث ُروا م ْن َسبّ ِ ْمصلى هللا عليػو كالػو كسػلم تعػارض حينىلػذ نػ الكتػاب أم قولػو تعػاىل ( َوال تَ ُ
ون َِّ
ي ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
سبُّوا َّ
اّللَ َع ْدواً بََِ ِْري ِعب ٍْم) كلمػا لػزـ ىػذا ا ػذكر (أم زلػذكر اف يسػبوا هللا بغػري علػم مػع تعميمػو بػن
ْ
َ
اّلل فَديَ ُ
الركا ت لسب الرسوؿ كاألئمة كالزىراء عليهم السالـ كما سبق نقل بعض الركا ت) كال شػك يف تقػدـ الكتػاب علػى الركايػة،
خاصة كانو ب كة التعليل فهو ن يف مضمونو ،فتدبر.
فعم لو رفض شػخ الونػوه االربػع السػابقة ،كانػ ركايػة ((َ ْيثِ ُدروا ِم ْدن َسدبِّ ِ ْمصػلى هللا عليػو كالػو كسػلم أرنػال سػندان مػن
ركايػػة ((إِِّّن َ ْيد َدرهُ لَ ُكد ْدم...صػػلى هللا عليػػو كالػػو كسػػلم فالحػػظ كتػػدبر كيمػػل كرانػػع أيض ػان مػػا ذك ػرانه حػػوؿ مرنعيػػة الفقهػػاء يف
الش كف العامة كمنها ىذا الشأف ،كاشفاط الشورل كرأم أىل اخل ة يف حجية التشخي كالتطبيق .كهللا اذلادم العاصم.
موع ة َالقية :الطبع سراق واحلاالت الافسية سيالة م ِ
عدية
ّ ُ
َّ
ػب بعػػض
الفصػػل الثػػاين :كيتضػػمن موعظػػة أخالقيػػة – مفتاحيػػة ىامػػة ،كىػػي اف الفقيػػو لػػو توصػػل إىل ن ػواز أك كنػػوب سػ ٌ
الفىلػػات ،كأىػػل الريػػب كالبػػدع ،بعػػد اسػػتقرائو كافػػة األدلػػة ،كةسػػب الشػػركط الػػت اعتقػػد هبػػا ،فػػاف مػػن الطبيعػػي حينىلػ وػذ اف يتبعػػو
مقلػػدكه كاف تتحػػوؿ ىػػذه ابلتػػدريج إىل اػػاىرة فػػيهم إذ كػػاف رأيػػو حجػػة علػػيهم ،كىنػػا مػػوطن النصػػيحة األخالقيػػة كىػػي اف طبػػع
سراؽ أكالن كاف اإلنساف عادة ال ديكنو التفكيك بني ادللفات اثنيان فاف من اعتاد سػب ااػرياف فانػو سيسػب أىلػو أيضػان
اإلنساف ٌ
كمن اعتػاد سػب األىػل فانػو سيسػب أصػدقائو أيضػان كلمػا ي يونػد زلػذكر مػانع ،كلػذلك صلػد اف اانػدم إذا اعتػاد اخلشػونة يف
ادلعسكر فانو سيتعامل كذلك شونة مع موافيو إذا أسػح شػركة أك مػع تالمذتػو إذا أصػبال معلمػان أك مػع أىلػو إذا صػار زكنػان
فػػأابن ،فهػػذه ىػػي طبيعػػة اإلنسػػاف ،كال ديكػػن الفصػػل بػػني ادللفػػات النفسػػية  -االنتماعيػػة إال لالكحػػدم أك دلػػن قػػاـ حكػػيم مػػن
احلكماء على تربيتػو بفكيػز شػديد علػى فصػلها دامػان ليكػوف مػثالن يف سػاحة احلػرب البطػل ادلغػوار ادلقػداـ كادلقاتػل الشػرس العنيػد
اذلني اللٌني اذلش البش ادلتواضع اخللوؽ اجملازم لبساءة ابإلحساف.
كيكوف مع أصدقائو كأىلو ٌ
الواجط ان ال تسري حالة السباب إَل الدوا ر احملرمة

(ُ) السيد زلسن األمني ،أعياف الشيعة ،دار التعارؼ للمطبوعات – بريكت ،جُ صّٓٓ.
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كإذا كػػاف ذلػػك كػػذلك كىػػو كػػذلك ،فػ ف مػػن أىػػم الوانبػػات علػػى مػػن يػػركف كنػػوب سػػباب أىػػل الريػػب كالبػػدع ،أبم حػ ٌد
كأبيػػة درنػػة أك كيفيػ وػة رأكىػػا ،ىػػو التونيػػو ادلركػػز كالتأكيػػد ادلشػػدد كال رلػػة الشػػاملة ادلسػػتوعبة لكػػي ال يتجػػاكز إتبػػاعهم احلػػدكد
فيتحوؿ السباب لديهم إىل طبيعة اثنوية سيالة متعدية من سػباب أىػل الريػب كالبػدع ،إىل سػباب ااهػات أك التيػارات األخػرل
جملػػرد اخػػتالفهم معهػػم يف ادلرنعيػػة أك يف احلػػزب أك التيػػار أك العشػػرية أك النقابػػة أك االمػػاد ،أك يتحػػوؿ إىل سػػباب اآلخػرين جملػػرد
االخػػتالؼ معهػػم علػػى شػػأف مػػن ش ػ كف ادل سسػػة أك ادلسػػجد أك احلسػػينية ،أك علػػى أمػػر إدارم أك اقتصػػادم أك انتمػػاعي أك
ػاى ىد اف النػاس عػادة ال ديلكػوف ملكػة ا افظػة علػى احلػدكد العازلػة بػني دائػرة الوانػب كدائػرة
عائلي أك شبو ذلك؛ ذلػك اف ادلش ى
ا رـ :فانو لىلن كاف سباب أىل البدع كالريػب كانبػان – حسػب نظػر ىػذا الفقيػو – فػاف سػب ادلػ منني جملػرد اخػتالؼ إدارم أك
دقايف أك عملي أك شبو ذلك ،حراـ قطعي.

يالم السيد الوالد عن التكفري والتفسيَّلل
قاؿ السيد الوالد( :اال اـ كالتكفري كالتفسيق
الثػػاين كاألربعػػوف :مػػن فلسػػفة التػػأخر بػػل االضلطػػاط كالػػتحطم ،مػػا اعتادتػػو بعػػض التيػػارات اإلسػػالمية مػػن توزيػػع اال امػػات
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 زلػرـ يف الشػريعة اإلسػالمية ،كال ديكػن
أف يكوف فاعلها مورد اعتماد ادلسلمني كدقتهم)(ِ).
من َرَوى عبى مؤمن روايةً َرجه من واليته فال ياببه الشيطان!
ِ
ِ
ن ِم ْدن َ ْعد ُ ِ
وءتِ ِده لِيَ ْسد ُا َ
قو  :كقد قاؿ اإلماـ الصادؽ عليو السالـ (( َم ْن َرَوى َعبَى ُم ْؤم ٍن ِرَوايَةً يُ ِري ُد ِبَدا َشدْيداَهُ َو َهد ْد َم ُم ُر َ
َّاس َ َْرجه َّ ِ
ِ
ِ
الشيطَ ِ
ان فََال يَد ْابَدبُهُ َّ
الشْيطَا ُن (ّ).
الا ِ َ َ ُ
اّللُ م ْن َوَاليَتِه إِ ََل َوَاليَة َّ ْ
الوجه يف رفض الشيطان لابوله
كيف ىذه الركاية الشريفة نكات لطيفة شريفة:
ً
الوالية ابلفػتال تعػى ا بػة كالنصػرة،
(الواليىة) كديكن اف تكوف بكسرىا (الوالية) ك ى
منها :اف الوالية ديكن اف تكوف بفتال الواك ى
كال ًوالية ابلكسر تعى السلطة كاحلكومة.
ككال ػػا يف الركايػػة زلتمػػل ،فعلػػى األكؿ :يكػػوف ادلعػػل اف هللا تعػػاىل خيرنػػو مػػن زلبتػػو لػػو كنصػرتو لػػو مث ال يقبلػػو الشػػيطاف مػػن
دائرة زلبيو كدائرة من ينصره ،كعلى الثاين يكوف ادلعل :خيرنو هللا من سلطانو كحكومتػو اعتبػاران فػال يقبلػو الشػيطاف يف حكومتػو
كشللكتوا كذلك نظري احلكومات الت قد تسق ننسية أحدىم كخترنو من شللكتها مث ال تقبلو الدكلة األخرل أبدانا.
(ُ) السيد دمحم احلسيى الشريازم ،موسوعة الفقو ،ج َُِ ص َِّ – ِّّ.
(ِ) السيد دمحم احلسيى الشريازم ،موسوعة الفقو ،ج َُِ ص َِّ – ِّّ.
(ّ) دقة اإلسالـ الكليى ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية – طهراف ،جِ صّٖٓ.
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كلكن دلاذا ال يقبلو الشيطاف يف دائرة زلبيو كال يف شللكتو كسلطانو
ديكن تعليل ذلك بونوه:
منها :اف الشيطاف ال يهمػو أبػدان اف يكػوف الضػ ٌالؿ مػن دائػرة شللكتػو كسػلطانو أك مػن زلبيػو ً
كخالٌنػو؛ فػاف الشػيطاف ال حيػب
اإلنساف كال حيتانو كإمنا ىدفو تدمري اإلنساف كمطيمو كإذاللو كاشقاؤه يف الدنيا كاآلخرة دلػا حيملػو مػن احلقػد الػدفني علػى آدـ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ين)(ُ) ،مث انػو
كذريتو ،قاؿ تعاىل ( ُُثَّ ََلتيَداَّد ُ ْم م ْن بَد ْ ِ َيْدي ِ ْم َوم ْدن ََبْف ِ ْدم َو َع ْدن َِْنداهن ْم َو َع ْدن َلدا ب ِ ْم َوال َأد ُد َ ْيثَد َدر ُه ْم شداير َ
ابلضالؿ قوة الشيطاف فانو أقول من البشر ،يف دائرة سلطانو ،اا ال قياس.
ال تزداد ٌ
كذلك ىػو مػا اسػتظهره العالمػة اجمللسػي إذ قػاؿ يف شػرحو ذلػذه الركايػة( :كال خيفػى مػا يف ىػذه الونػوه ال سػيما يف األخػريين
علػػى مػػن لػػو أد ًمسػػكة ،بػػل ادلػراد :إمػػا ا بػػة كالنصػػرة فيقطػػع هللا عنػػو زلبتػػو كنصػرتو كيكلػػو إىل الشػػيطاف الػػذم اختػػار تسػػويلو
ػودىم كينصػرىم إذا بعػوه
كخال أمر ربو ،كعدـ قبوؿ الشيطاف لو ألنو ليح غرضو من إضالؿ بى آدـ كثرة األتباع كا بػني في ٌ
بل مقصػوده إىالكهػم كنعلهػم مسػتونبني للعػذاب للعػداكة القدديػة بينػو كبػني أبػيهم ،فػ ذا حصػل غرضػو مػنهم يػفكهم كيشػم
طان إِ ْذ قددا َ لِ ِْافْسد ِ
الشددي ِ
دان ا ْي ُفد ْدر فَدبَ َّمددا َي َفد َدر قددا َ إِِّّن
هبػػم كال يعيػػنهم يف شػػيء ال يف الػػدنيا كمػػا قػػاؿ سػػبحانو فمثلػػو ( َي َمثَد ِدل َّ ْ
ِ
س ُك ْم).
وم ِوّن َولُ ُ
بَ ِريءٌ مْا َ ) ككما ىو ادلشهور من قصة برصيصا كغريه كال يف اآلخرة لقولو (فَال تَدبُ ُ
وموا َفْد ُف َ
أك ادلػراد التػػويل كالسػػلطنة أم خيرنػػو هللا مػػن حزبػػو كعػػداد أكليائػػو كيعػػده مػػن أحػزاب الشػػيطاف كىػػو ال يقبلػػو ألنػػو يتػ أ منػػو كمػػا
عرف ػ  ،كحيتمػػل أف يكػػوف عػػدـ قبػػوؿ الشػػيطاف كنايػػة عػػن عػػدـ الرضػػا بػػذلك منػػو بػػل يريػػد أف يكفػػره كجيعلػػو مسػػتونبا للخلػػود يف
النار)(ِ).
الثدداّن :مػػا قيػػل مػػن اف الشػػيطاف يػػرل ىػػذا ادلغتػػاب إلخوانػػو ،يف اد درنػػات اخلساسػػة كالػػدانءة فػػال يشػ ٌػرفو أبػػدان اف ينتمػػي
مثلػػو إليػػوا كذلػػك ألف الشػػيطاف عنػػدما عػػارض السػػجود آلدـ كعنػػدما حسػػده ي يقػػم ةملػػة تسػػقي ضػػدها كي ينشػػغل بغيبتػػو
ِ
ك متو ليسق من أعني ادلالئكة مثالن ،بل غاية ما فعلو انو اعفض على هللا يف تفضيلو عليو بقولوََ ( :بَ ْاتَِ م ْدن م ٍر َو ََبَ ْاتَدهُ
ِم ْن ط ٍ )(ّ) كلذلك كحيث يرل الشيطاف منتهى دانءة من يغتاب أخاه كيسقطو من أعني الناس جملػرد خػالؼ إدارم أك مػايل،
كحيػػث يػراه شػريران إىل درنػػة ال تطػػاؽ فانػػو ال يقبلػػو يف شللكتػػو كسػػلطانو كال يعتػ ه مػػن أكدائػػو ً
كخ ٌالنػػوا كقػػاؿ العالمػػة اجمللسػػي:
(السػ ٌػر يف عػػدـ قبػػوؿ الشػػيطاف لػػو أف فعلػػو أقػػبال مػػن فعػػل الشػػيطاف ألف سػػبب خػػركج الشػػيطاف مػػن كاليػػة هللا ىػػو سلالفػػة أمػػره
مسػػتندا أبف أصػػلو أشػػرؼ مػػن أصػػل آدـ عليػػو السػػالـ كي يػػذكر مػػن فعػػل آدـ مػػا يسػػوء بػػو كيسػػقطو عػػن نظػػر ادلالئكػػة ،كسػػبب
خػػركج ىػػذا الرنػػل مػػن كاليتػػو تعػػاىل ىػػو سلالفػػة أمػػره عػػز كنػػل مػػن غػػري أف يسػػندىا إىل شػػبهة إذ األصػػل كاحػػد كذكػػره مػػن فعػػل
ادلػ من مػا ي ذيػو كحيقػره كادعػاء الكمػاؿ لنفسػو ضػمنا كىػػذا إدالؿ كتفػاخر كتكػ فلػذا ال يقبلػو الشػيطاف لكونػو أقػبال فعػاال منػػو
(ْ)
على أف الشيطاف ال يعتمد على كاليتو لو ألف شأنو نقض الوالية ال عن شيء فلذلك ال يقبلو انتهى)
كال خيفى اف الونو األكؿ أقرب ،كإمنا ذكران الثاين لظرافتو كلطافتو.
(ُ) سورة األعراؼ :آية ُٕ.
(ِ) العالمة اجمللسي ،ةار األنوار ،م سسة الوفاء – بريكت ،جِٕ صُٖٔ.
(ّ) سورة األعراؼ :آية ُِ.
(ْ) العالمة اجمللسي ،ةار األنوار ،م سسة الوفاء – بريكت ،جِٕ صُٖٔ.
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سا ر سببيات اغتياب الااس وتسايط م
مث قاؿ السػيد الوالػد( :الثػاين :إضػاعة األىػداؼ السػامية ،إذ النػاس يقعػوف يف حػرية مػن أمػرىم ،ىػل أىػل التكفػري كالتفسػيق
كمػػا أشػػبو علػػى حػػق فػػاف التيػػار إف كػػاف صػػادقان يف دع ػواه أنػػو يريػػد تػػركيج اإلسػػالـ كتقدديػػو إىل األمػػاـ كالوصػػوؿ إىل احلكػػم
اإلسالمي كي يكوف ىو بنفسو آخذان اعوؿ اذلدـ لتحطيم اإلسالـ أكالن يف أنظار كثري من الناس ،كلتحطيم نفسو اثنيان
الثالػث :إجيػػاد نػػو مػػن سػوء الظػػن كالفسػػاد بػػني ادلسػلمني ،كبػػذلك تنصػػرؼ األلسػػنة كاألقػالـ كاألفكػػار إىل اذلجػػوـ كالػػدفاع
بدؿ صرفها يف التقدمي كالتقدـ.
الرابع :إجياد نو صاحل لالستعمار كاالستثمار ،كلتقدـ أعداء اإلسالـ كسيطر م على ادلسلمني ،حيث يعرفوف بذلك نقاط
الضع يف ادلسلمني ،فيأخذكف يف اذلجوـ عليهم.
اخلػامح :انعػزاؿ الصػػاحلني عػن ادليػػداف ،حيػث إف الصػاحلني قلمػان كلسػاانن كأخالقػان يبتعػدكف عػن االنتماعػػات ادلوبػوءة ،قػػاؿ
ِ َّ
دم ِمدْاد ُ ْم يف َشد ْدي ٍء) ،كبػذلك ختسػػر احلركػة اإلسػػالمية اذلػدؼ كالسػػمعة يف
دذين فَد َّرقُدوا ديداَد ُ ْم َويدافُوا ِشدديَعاً لَ ْسد َ
سػبحانو( :إ َّن الد َ
كق كاحد معان.
السػادس :كحينمػا يكػوف ااػػو مشػحوانن ابلتػوتر كانػزكاء الصػػاحلني ،ينفسػال اجملػاؿ أمػاـ ادلتػزلفني كادلتملقػني ككعػاظ السػػالطني
كفقهاء البالط ذلدـ اإلسالـ كادلسلمني.
السابع :كبذلك يتحطم العمق اإلسالمي يف كل ادليادين االقتصادية كاالنتماعية كالسياسية كالفبوية كالفكرية كغريىػا ،ألف
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
كسب كاحد أقل شران من سبٌني ،كقاؿ راو هللا :كعالج ذلك أف ترد السيىلة ابحلسنة.
إذا رددتو يكوف ىناؾ سبافٌ ،
(ِ)
كحيكى عن الشيال البهائي راو هللا أنو اغتابو إنساف فأىدل إليو سلة من الفواكو)
دلاذا هدى الشيخ الب ا ي سبة الفوايه دلن اغتابه!
قو  :كلعل الونو يف إىداء الشيال البهائي سلة الفواكو إليو أمراف:
األكؿ :اهنا ىدية يف مقابػل خدمػة عظيمػة أسػداىا لػو مػن اغتابػوا كذلػك ألف األعمػاؿ الصػاحلة تنتقػل مػن ادلغتػاب ابلكسػر
إىل ادلغتػاب ابلفػػتال ،أم انػو إذا كػػاف قػد صػػلى مػثالن صػػالة الليػل شػػوع أك كػاف قػػد تصػدؽ بصػػدقة عظيمػة لػػوص نيػة بػدكف
ر وء كمسعػة فأعطػاه هللا هبػا قصػوران فخمػة عظيمػة يف اانػة فانػو بغيبتػو لزيػد مػثالن يعػوض هللا زيػدان ابف ينقػل قصػر مػن اغتابػو إليػػوا
أفال يستحق ىذا الشخ اف يهديو ادلغتاب ىدية بل ىدا ا
ػرد كال
كاآلف فكر أيها القارئ الكرمي معي :لو اف كل من اغتابػو شػخ ف ٌكػر هبػذه الطريقػة فانػو قطعػان سػوؼ ال ينشػغل ابل ٌ
النزاع كالصراع كسوؼ ال تركج بضاعة السباب كالغيبة بعدىا أبدانا
(ُ) السيد دمحم احلسيى الشريازم ،موسوعة الفقو ،ج َُِ ص َِّ – ِّّ.
(ِ) ادلصدر نفسو.
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ػب
الثاين :اف ذلك – ككمػا أ نػا إليػو – طريػق فاعػل إلغػالؽ بػواابت الغيبػة كالعػداكات بػني ادلػ منني إذ اف الشػخ إذا س ٌ
شخصان آخر أك ا مو فتواضع كأىداه ىدية – بطريقة لطيفة – فانو عػادة – سػوؼ يستشػعر الػذنب كسػيخجل مػن نفسػو بػل
ِ
َّ
ديم َومددا
كسػػيتحوؿ إىل صػػديق ابلتػػدريج قػػاؿ تعػػاىل (ا ْدفَد ْدع ِْللَّددي هد َدي ْ
دداوةٌ َيوَفَّددهُ َوِيٌ َ*د ٌ
سد ُدن فَدِاذَا الددذي بَدْيداَد َ َوبَدْيداَددهُ َعد َ
َح َ
ِ َّ
ظ َع ٍيم)(ُ) ف ف ي خيجل كي يرتػدع يف ادلػرة األكىل فانػو سػيخجل يف ادلػرة الثانيػة
صبَد ُروا َوما يُدبَ َّااها إِالَّ ذُو َح ٍّ
ذين َ
يُدبَ َّااها إالَّ ال َ
أك الثالثػة أك حػا العاشػرة كالعشػرين ...كسػتجد حينىل وػذ اجملتمػػع رلتمعػان إديانيػان مثاليػان منوذنيػان طػوابك ن ال نظػػري لػو – راػا – حػػا
يف أحالـ أشد الناس تفاؤالنا
و َر دعوام ان احلمد ّلل رب العادل وصبى اّلل عبى دمحم واله الطيب الطاهرين

(ُ) سورة فصل  :آية ّْ.ّٓ-
13

