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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(396) 

 ىاجر إليو املرجع هلجة الرسول واألمري ابحلجاز، ال هلجة البلد الذي
ان يكالون قالد قطالل دلهمالتهم أي  ، فالال دالد  الشريف أقام يف الكوفة فرتة حكومتو أواخر عمره عليو السالمان أمري ادلؤمنني ال يقال: 

 ؟(الضَّالِّيَ )و (اْلَمْغُضوبِ )ذلمة أىل العراق يف مىل 
د يف ديئالالة ل الاللبداىالالة قطالالل نالالل مالالن و   ؛دلهمالالة أىالالل احلمالالاز،  دالال  صالاللى هللا عليالالو والالالو وسالاللموالرسالالول  عليالالو السالالالمقطقالالو إذ يقااال: 

لتوفر الدواعي لنقل ما خيالف العرف والسرية خاصة يف مالا يرتبالع عليالو احلكالم الشالرعي، وامالا إلينا؛ ، وألقو لو قطل دغريىا لنقل سبهاحب
فالالالأن أقالالالام الالالالدليل علالالالى ذلالالالني أفالالالاد الت يالالالري دالالالني النطقالالالني  ،عالالالراق دلهمالالالتهم فعهالالالدعا علالالالى مالالالدعيهابواجالالالده ابلحالالالني  عليالالالو السالالالالم قطقالالالو

 .يف اللهمة اجلديدة واللهمتني وإال مل يكن ىناك معذر
 دل ققول: ان الظاىر العدم لوجهني:

علالالى ان لملالالوا ذلمالالتهم الالال  قشالال وا  وعلمالالا  وجهالالال  ونبالالار وصالالغار األول: ان سالالرية العقالالال  دالالل عامالالة النالالاس مالالن عقالالال  وسالالفها 
ن، والتغيالري ددر إال يف الصالغار جالداً، لكالل إقسالا ي  ب لج  أق و وبرعرعوا فيها معهم إىل البالد ال  يهاجرون إليها، دل ان ذلني فطري مبعىن 

 اما الشباب فعادة ببقى ذلمتهم معهم واما الكهول والشيوخ فاألمر فيهم اقوى وأوضح.
ة وألقالالو مالالدعاة ف الالر ذلالالم ان ل الالب  لتالالوفر الالالدواعي علالالى ققلالالو ألقالالو  الالالف للسالالرية واجل  ذلالالني ذلمتالالو لنقالالل  عليالالو السالالالمالىالالا : اقالالو لالالو  الالري  

 .هم ري  ذلمتهم إىل ذلمت عليو السالم اإلمام
 إذ ال داعالي حينئالذع عالادةً  ؛ال موافقتالو ذلالم ،ىالو االا لالو نالان لبالان يف ىالذا األمالر و الريه  الفة اإلمام لسرية العقالال ودعبارة أخرى: إن  

أال بالرى امالم إذا رأوه يعمالل االث الىقالة، مالىلهم  امالًا، مل بتالوفر الالدواعي لسالؤالو عالن السالبع يف ذلالني و الريه، جلرايقو علالى القاعالدة؛ لنقلو 
 .والقيود وما إىل ذلنيض عن خث الىقة والظواىر فحينئذع يكىر السؤال عن السبع وعن البديل عر  عكس ما لو رأوه ي  
 الباطل الشخصيوقد سبل: )

العسالالر مالالن ان  ان ادلالالراد البا الالل الش صالالي وان ادلالالراد البا الالل يف حالالل نالالل عالال   عالال   ال النالالو  أو  الالريه، قظالالري مالالا قيالالل  -11
 .(1)ما فيو من اخللط دني ادلصداق وادلفهوم( واحلرج ع صيان، وسي يت

 الفرق بي الباطل يف حقو والباطل يف نظره
إذ األول مالن ادلصالداق والىالالا   ؛ان ىنالاك فرقالاً دالالني )البا الل يف حقالو( ودالني )البا الالل يف قظالره( فالاألول ع صالي والىالالا  قالوعيبياناو: 

حالالال الشالال   قفسالالو، وذلالالني جالالارع حالالحل يف العسالالر واحلالالرج  ادلالالدارادلصالالداق والفهالالم العالالريف، ويف  فهالالوم، وادلرجالالل يف ادلفهالالوم النالالو مالالن ادل
 ،أي ان ادلقيالاس يف عالدم وجالوب الغسالل أو الصالوم اً ان مصالداقاً ال مفهومالمالا ع صالي  م  أإذ ادلالراد  ؛ا ع صنيما دكومماللذين قالوا فيه

ان جالاً أو ضالرراً أو ال، ففالي مصالداق العسالر )ونون الصوم أو الغسل ابلنسبة لو عسالراً أو حر  ع صياً على نل ع   ىو حالو  ،مىالً 
 علالى أنىالر أىالل ادلدينالة يف ىالذا أو ضالرراي ً  عسالراي ً ىذا الصوم عسر على ىذا الش  ( ادلدار نل ع   ع   ولالذا لالو نالان الصالوم 

 وجع عليو دومم. مضر اً دوراً عليو وال س  احلر الشديد ومل يكن ع  
 ،فادلرجل فيو العالرف العالام ال فهمالو الش صالي ،ا العدل والظلم والبا ل واحلل و ريىاونذ ،واما ما ىو مفهوم العسر واحلرج والضرر
مالن أىلهالا، وال حميالة وال يكالون ن يكون رلتهداً يف اللغالة أو أللعرف فيشرتط فيو إذاً فعاد  ،اللهم إال ان يكون فهمو مرآة لفهم العرف

 لالو رأى مالن العالالدل يف حقالو واليتالو علالالى زواج أختالو مل يكالن لالالو حو ان األخ األنالالثة لفهمالو الش صالالي مالن حياله ىالالو ىالو، ويوض المداري ال
فلم جيعل لالو واليالة  يف ادلصداق أو نشف عنووقد بصرف الشار  العرف ويف مصداقو العقل والشر  )العدل( مفهوم ذلني إذ ادلدار يف 
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لسالمني ضالعف ولالده الضالعيف مالىاًل مالادام ولذا جيع ان يطعم ولالده ا ، ع صي  اً وابلعكس فان العدل، مصداق ألقو ال يراه عدالً  عليها
 ددقو حباجة إىل ضعف ما أينلو األحنف.

 (ٔ)املتجدد أو املتعددالباطل 
 :أو مها معاً  أمرينأحد لبا ل احلداووي، ابن يقال ابن عناوين موضوعات األحكام، ومنها البا ل، يراد اها وميكن ان قسميو اب -13

 .  قيًا: بعدد القرا ات.ات أواًل: جتدد القرا
 تعدد القراءات

ره )أو اقتزاعالات  تلفالة عنالو أو عالروح وبفسالريات  تلفالة( فقالد يفس ال (2)البا الل مىل ان بكون ىناك قرا ات متعددة دلفهالوم :فالتعدد
عالرتاط ادلصاللحة يف بالزوي  مطلالل  الري النالافل اب الل وإن مل يكالن مضالراً( قظالري حباله اان واآلخر ابقالو  الري النالافل )أي  ر  ض  م  الأحدىم ابقو ال

فهالو اب الل ودعضالهم بعالاىل دالو هللا  ره دعضالهم ابقالو مالا مل يالرض  اية عدم ادلفسدة أو يف إقفاق مال ادلوىل عليو، وقد يفس الف عليها أو نادلوىل  
ره دعضالهم ابقالو د يفس اللليثاليالني واحلالداوويني( وقالمالن يسالم ون اب ابقو ما مل يرض دالو النالاس )وعلالى األول عامالة ادلتالدينني وعلالى الىالا  عامالة

د أو  قظالالري ادلقيالالاس يف الكالالذب واقالالو عالالدم مطادقالالة الواقالالل أو عالالدم مطادقالالة ادلعتق الال ،د الالري ادلطالالادل للواقالالل ودعضالالهم ابقالالو  الالري ادلطالالادل للمعتق الال
ه رلموعالالة سالال لو  مالالا الالالدول؛ فالالامم مالالىاًل إذا أرادوا ان يقبلالالوا جلالالو  الجالال ع عديالالدة يف العديالالد مالالن وقالالد دنيالال  علالالى األخالالري قالالواقني  ،نليهمالالا

صالالالدقو مالالن نذدالالالو أي  عالالن (3)يبحىالالون، وال أجودتالالالو دعضالالها مالالل دعالالال مالالن بوافالالالل وجتالالاقس رلموعالالة أسالالئلة حي لكمالالون دقبولالالالو أو رفضالالو 
 .(4)هو دبطالن آخر ل  و وال يشهد أو  ل  ه أو  مطادقتو للواقل من عدمو دل يهمهم ان ال ينق  آخر  

 جتدد املفاىيم والقراءات
مطلالل السالراح عالام الساللطنة ال يقيالده  والالواي ا بطور إذ نان احلانم والرئيسمكم حدث يف مفهومهمىل ان القضا  واحلوالتجدد: 

، والالالوايودرقادالالة الصالالحافة.. فقالالد حالالدث جتالالدد يف مفهالالوم احلالالانم والالالرئيس وابلقضالالا  ادلسالالتقل مبملالالس األمالالة  فاقالالو مقي الالدامالالا اآلن  ،عالي 
فعلى األخالري ذلالا ان بتالوىل احلكومالة )يف ؟ دلتمدد أو ىي خاصة ابدلفهوم السادلفهل أدلة عدم بوي ادلرأة للحكومة بشمل ىذا ادلفهوم ا

ونالذلني حالال القضالا   احلكالم أصالالً  ىل  ( وعلى األول لاليس ذلالا ان بتالو ألما ليس  نذلني دون الدنتابوريةألما نذلني البالد الدميقرا ية 
إذ قي د اآلن ابالستئناف والتمييز. فت مل
(5). 

 لية( الزوجة الصناعية )اآل
الرودوبيالة أي الصالناعية )أي لذلني مالىاًل آخالر قتوقعالو وىالو ان الظالاىر ان النالاس ساليطلقون )الزوجالة( ابلتالدري  علالى الزوجالة ولنضرب 
دارجالالاً ذلالني ( خالالالل عقالد أو عقالدين وساليكون دالل وبنمالع أيضالاً و... علالى عالكل مالالرأة بالتكلم وبتحالركالالذي يصالنعوقو اإلقسالان اآلي 

عرفالالاً علالالى اإلقسالالان اآلي اقالالو زوج أو زوجالالة  صالالدقم اقالالو إذا فقالالد يتالالوىم متالالوى   ،ليالالاابن والصالالني عالاليئاً فشالاليئاً ، نمالالا دالالدأ اآلن يف اعنالالدىم
ُر َمُلوميَ   َوالَّذيَن ُىْم ِلُفُروِجِهْم حاِفُظوَن * ِإالَّ َعلى)فتشملو اآلية الشريفة   ! (6)(َأْزواِجِهْم َأْو ما َمَلَكْت َأْْيانُاُهْم َفِإناَُّهْم َغياْ

لالاليس مالالن العقالئالالي أدالالداً ان دالالل علالالى ادلوضالالوعات مبالالا ذلالالا مالالن ادلفالالاىيم العرفيالالة زمالالن الالالن ،  ص الالب  ان األحكالالام مالالن مالالا سالالي يت  وفيالالو
 دعد ألف عام مىاًل )!(  دال  ستوجأصاًل و ادلعا   ري ادلوجودة نالمو مل الناس والعرف، يقصد اإلقسان من  

 نل ما دق  حرية اإلقسان فهو اب ل لديهم!)البا ل( فان ادلفهوم ادلتمدد لو ىو  مىال آخر: 
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين حي اقو ال ينبغي ان ال خيلط جتدد ادلفهوم دتمدد ادلصداق، وسي يت مزيد ديان ف قتظر.

ِصْدِق احْلَِديِث َوُحْسِن ُأوِصيَك ِبتَاْقَوى اَّللَِّ َوَأَداِء اأْلََماَنِة وَ ))فقال:  عليو السالمعن عمار دن مروان قال: أوصا  أدو عبد هللا 
َحاَبِة ِلَمْن َصِحْبتَ  َة ِإالَّ اِبَّللَِّ  الصِّ  (.669ص 2جالكايف: ) ((َواَل قُاوَّ

                                                             

 ادلتمدد مفهوماً، ادلتعدد قرا ًة. (1)
 و ريه. (2)
 أي يف احلاالت العادية. (3)
 حسع ادلصطلح ادلعروف )نذب مصفط(! واحلاصل: اقو يهمهم اما ان يكون نالمو صدقاً أو ان يكون (4)
 ال خيفى وجهو.( 5)
 .6-5سورة ادلؤمنون: آية  (6)


