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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،ابرئ اخلالئق أمجعني ،ابعث األنبياء وادلرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب
القاسم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار ادلنتجبني ،سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية
على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
(قُ ْل ُكلّّ يَ ْع َم ُل َعلَى َشاكِلَتِ ِه)
(ٔٔ)
مدارية األقربية للواقع يف احلجج
ِ
السباب مرفوض
وسياسة الصدمة مغامرة ومنهج ّ
(ٔ)
قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي( :قُ ْل ُكلّّ يَ ْع َم ُل َعلَى َشاكِلَتِ ِه فَ َربُّ ُك ْم أَ ْعلَ ُم ِِبَ ْن ُه َو أ َْه َدى َسبِيلً)
ادلبحث األول :مثرات أصولية لقوله تعاىل( :أ َْه َدى َسبِيلً)
سبق( :مدارية أقربية اإلصابة يف احلجج

ومنها :ان اآلية الشريفة قد تصلح مؤيداً بل دليالً على البحث األصويل ادلعروف وىو ان ادلالال يف حجيالة احلجال ىالل ىالو

(أقربيالالة ااصالالابة للواق ال )و أو ىالالو (أقوائيالالة الظالالن احلاصالالل مالالن الالالدليل مالالن قسالاليمو أو مالالن مناقةالالو أو ضالالده نوع الاً)و والنسالالبة بالالني
األمرين(ٕ) عموم مالن وهالو ،أو ىالو (ادلصاللحة الساللوكية)و أو (التعبالد)و أو (املمالو ادلركالب مالن األول واألخال او ال الا واألخال
أو كليهما م ال الث أو االول أو ال ا م ال الث)و.
فقد يقال :ابن من مرهحات كون األقربية للواق ىي ادلال م ل قولو تعاىل (أ َْه َدى َسبِيلً) إذ اآلية ت بال إمجالاالً ان ىنالا

من ىو أىدى سبيالً ،والعقل حيكم ابن األىدى سبيالً أحق ان يالُتب  ،مث الوهدان يشهد ابن ىذا ،كالاألعلم أو األوقالق ،أىالدى
سبيالً.
وبعبارة أخرى :اآلية الشريفة تش إىل نكتة ارتكازية عقلية – وهدانية وعقالئية وىي ان األىدى سبيالً أحق ان يتب )(ٖ).
وبعبارة أخرى :ان قولو تعاىل( :أ َْه َدى َسبِيلً) ديكن ان يشكل هزء ادلقدم يف قةية شرطية است نائية ابن يقال:
أ( -كلما كان أحدمها أو أحدىم أىدى سبيالً (األعلم وغ ه ،األك ر خربة وغ ه ،ادلطابق لرأي الشالورى وغال ه) وهالب أو
ِ
الرهح إتباعالالو إذ الفالالره انالالو طريالالق للمصالاللحة يف
رهالح ،علالالى الالرأيني ،إتباعالالو) حلُكالالم العقالالل ابن األىالالدى سالالبيالً للواقال يالالب أو يال ُ
ُ
ادلتعلق أو لتجنب ادلفسدة فيو أو احراز رضا ادلوىل هل وعال ،وان ىذا الطريق أك ر إحرازاً ذلا وحتصيالً من غ ه.
وإمنالا يقالال ابلرهحالان ال الوهالالوب دلزالالة مصاللحة األقربيالة للواقال هصاللحة التسالهيل وشالبهها ولالالذا بالع العقالالء علالى رهحالالان
تقليالالد األعلالالم وإتبالالا األك الالر خالالربة ال علالالى تعيّنالالو ووهوبالالو التعييالالي ،كمالالا انالالو ديكالالن ان يالحالالش الشالالار مصالالاأ أخالالرى سالاللوكية يف
بسط احلجية علالى امميال  :األقالرب لصصالابة واألىالدى سالبيالً مال القريالب لصصالابة وادلهتالدي للسالبيل ومنهالا :ان األصاللح ل مالة
(ٔ) سورة ااسراء :آية ٗ.ٛ
(ٕ) أقربية ااصابة وأقوائية الظن احلاصل.
(ٖ) الدرس (ٗ.)ٕٜ
1

دروس يف التفسري والتدبر (٘ ............................................................. )ٕ2األربعاء ٖٕ مجادى األوىلٔٗٗٓ /ه

ىالالو تعالالدد الفقهالالاء كمالالا ان األصالاللح ذلالالا تعالالدد األطبالالاء والرهالالو إلالاليهم مجيع الاً دون حصالالر األمالالة يف زاويالالة الرهالالو ل علالالم خاصالالة
فصلناىا يف شورى الفقهاء ،فراه .
والتةييق عليها حبرمة إتبا غ ه ،مهات عديدة ّ
فهذا ىو ادلقدم يف الشرطية ،مث يقال:
ب( -لكن ىذا (األعلم) أىدى سبيالً ج -فيجب أو يرهح إتباعو).
كما سبق( :اجلواب عن شبهة تنقيح ادلناط الظين يف احلجج
وقد يورد على ذلك بوهوه ،منها :انو تنقيح مناط ،وقد ياب ابنو قطعالي ،أو يالاب ابن االصالل يف حجيالة احلجال مرهعيالة
العقالء فيها واألصل إمةاء الشالار ذلالا فا الا إمةالائيات ال يسيساليات وان بنالاءىم علالى مالكيالة األقالرب لصصالابة ،وقالد ينالاق
يف ذلك هالا فصاللناه يف كتالاب (شالورى الفقهالاء والقيالادات ااسالالمية) و(تقليالد األعلالم وحجيالة فتالوى ادلفةالول) فراهال  ،كمالا قالد
نص يف الرواايت على أقربيتو لصصابة ،كادلورد اآليت(ٔ) ،فتدبر)(ٕ).
ياب ابن بعض احلج قد ّ

أين يكون تنقيح ادلناط حجةً؟
وبعبالالارة أخالالرى :ان القيالالاس لالاليم حبجالالة يف معرفالالة مالكالالات أحكالالام الشالالار  ،لكنالالو ال مالالان منالالو يف أربال م الوارد :يف مالكالالات
أحكالام ادلالوايل العرفيالالة ،ومالكالالات أحكالالام العقالالالء هالالا ىالالم عقالالالء ،وفالاليمن فال ّالوه إليالالو الشالالار الواليالالة ،إضالالافة إىل مالالورد رابال وىالالو
احلج العقالئية ،وىو زلل الكالم ىهنا.
اما يف ال القة األوىل فلوضوح إحاطة ادلوايل العرفية هالكالات أحكالامهم الصالادرة مالنهم وكالذلك العقالالء هالا ىالم عقالالء ،وإال
دلالا حكمالوا ولوضالوح ضالالرورة إحاطالالة الفقيالو هالكالالات أحكامالالو الوالئيالة وإال دلالالا صالالح لالو ان حيكالالم والئيالاً ،وكالذلك ضالالرورة إحاطالالة
األب أو القالاليّم علالالى الصالاللار والوقالالأ هالكالالات أحكامالالو وإال دلالالا هالالاز لالالو إصالالدار احلكالالم الولالالوي ،فمال الً فال ّالوه العقالالالء والشالالار
أي مأكالالل أو ملالالبم أو ههالالاز أراده شلالالا كالالان فيالالو غبطالالتهم ومصالاللحتهم(ٖ) فقالالد أوكالالل إليالالو الشالالار (أو
لال ب ان يشالالوي ألوالده ّ
العقالالء) تشال يص ادلصالاللحة فالال بالالد ان يكالالون زليطالاً الالا وهزالالالالا وموانعهالالا ابلقالدر العالالريف فال ذا أحالاط ابدلصالاللحة يف شالراء ىالالذا
امهالالاز للطفالالل مث رأى ان نفالالم ادلصالاللحة يف شالراء ههالالاز آخالالر هالالاز لالالو دون شالالك فانالالو لالاليم بقيالالاس الالي بالالل ىالالو تنقالاليح منالالاط
قطعي ،واألوضح ان دي ل بنائبو أو وكيلو خاصة إذا عجز عن حتصيل ادلال بنفسو فان لو ان يعتمد على مالكات موكلو.
وكالالذلك الفقيالالو فانالالو علالالى القالالول بواليتالالو ،ويف وحالالدود واليتالالو ،فانالالو ال بالالد مالالن ان حيالاليط هالالال حكمالالو الولالالوي ه الراء ىالالذه
ادلعاىدة م ىذه الدولة أو احلرب م تلك الدولالة أو حتديالد قيمالة العملالة بكالذا ،بعالد االستشالارة مال اخلالرباء أو شالبو ذلالك (بنالاء
علالالى ان لالالو ذلالالك شالالرعاً) ف ال ذا أحالالاط هالالال أمالالر ولالالوي فحكالالم كالالان ال بالالد ان يكالالون ذلالالك دتالالام ادلالالال فكالالان لالالو تنقالاليح ادلنالالاط
ابلبداىة إذ ىو قطعي وليم قياساً نياً ،وذلك على العكم من مالكالات أحكالام الشالار فالان الشالار ا حيطنالا خالرباً هالكالات
أحكامالالو بالالل فال ّالوه علمهالالا للرسالالول ادلصالالطفى صالاللى هللا عليالالو والالالو وسالاللم مث إىل ابب مدينالالة علمالالو علالالي ادلرتةالالى عليالالو السالالالم
والزىالراء البتالول (عليهالا السالالم) وسالالائر األئمالة النجبالاء علاليهم السالالالم ،نعالم ىالم علاليهم السالالم الالالذين ديلكالون تعديالة احلكالم للال
(ٔ) وىو الشورى.
(ٕ) الدرس (ٗ.)ٕٜ
(ٖ) أو ا يكن فيو مفسدة ذلم ،على احلد األدىن ،على الرأي اآلخر.
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مالالورد الالالنص ااذل الي (القالالرآ أو القدسالالي) لعلمهالالم بكافالالة ههالالات مالالا لالالو مالالدخل يف احلكالالم ،دوننالالا إذ ا يفال ّالوه إلينالالا علالالم كافالالة
ههات مالكات أحكامو تعاىل هزالالا وموانعها ودوافعها وغ ذلك.
لالذلك كالان القيالاس يف أحكالالام الشالار نيالاً زلرمالاً ،وكالالان تنقاليح ادلنالاط قطعيالاً ابلنسالالبة إىل الفقيالو يف ادلوضالوعات ادل ّولالة لالالو،
ألنو احمليط هالكات األصل والفر مادام قد ّفوه إليو .وكذا حال سائر األولياء كاألب والوصي والقيّم.
حجية تنقيح ادلناط يف (احلجج)

وأما (احلُ َج ) فان كان الكالم عن حجة خاصة أسم الشار حجيتها ،من غال ان يالدر العقالالء مالكالالا ،فالال كالالم يف
عالالدم ه الواز القيالالاس ،وإمنالالا الكالالالم يف احلجال العقالئيالالة الالالا أمةالالاىا الشالالار ولالالو بعالالدم الالالرد  ،ك الالرب ال قالالة وحجيالالة الظ الواىر يف
األحكالالام وكالبينالالة يف ادلوضالالوعات ،بالالل ان الشالالار أمةالالى معظمهالالا ابامةالالاء ادلباشالالر الص الريح ،فحيالالث ان الفالالره ا الالا حج ال
عقالئيالالة فالالال بالالد ان يكالالون العقالالالء قالالد أحالالاطوا هالالات مالكالالالا حالالم حكم الوا حبجيتهالالا دون حجيالالة غ ىالالا (كالالاألحالم والرمالالل
واالسالالطرالب م ال الً) وحيالالث أحالالاطوا هالالات مالكالالالا فانالالو يصالالح ذلالالم تعديالالة احلكالالم إىل أي أمالالر آخالالر يرونالالو مسالالاوايً يف القالالرب
لصصابة أو أقرب ،شلا عدوه حجة.
بعبارة أخرى :إذا أمةى الشالار حجيالة احلجال العقالئيالة كشالأ عالن انالو أمةالى مالكيتهالا التامالة ،وإال دلالا امةالى حجيتهالا،
فحيالث أمةالالى مالكيتهالالا التامالة ،والفالالره ان العقالالالء الالا عالالارفون وإال دلالالا كالالانوا ىالالم الالالذين اعتربوىالالا حجالالة ،فيكالالون تنقالاليح ادلنالالاط
ٍ
حينئذ قطعياً بل سيكون ادلناط حاضراً لديهم من غ حاهة إىل تنقيح إال ان يراد ابلتنقيح االستحةار التفصاليلي بعالد الوهالود
اامجايل يف مرتكزالم .فتدبر هيداً يف ادلقام فانو بو وابلتأمل حقيق.
ويؤيد ما ذكرانه :ان الفقهاء صرحوا ابن (احلج ) حجة مالن ابب الظالن النالوعي ال الش صالي الالذي يقالول بالو االنسالدادي،
فالظن النوعي أي احلاصل للنو يكونون ىم ادلال وىم ادلره فيو فكلما رأوه مشتمالً عليو ع ّدوه حجة .فتأمل.
ههة مز ٍ
نعم ،كلما رأى الشار غفلة العقالء عن ٍ
الة م الً ،كان لو ان يتدخل ضافة قيد أو رف قيد ،وذلك يف خصالو
احلج ال عل الالى أحكام الالو ،ال يف احلجال ال عل الالى أحك الالامهم ألن األوىل م الالن ش الالأنو دون األخال ال ة ،فال ال ذا فع الالل ا يص الالح الت ط الالي عن الالو
لكشأ عدم إمةائو إال ذا الشرط عن عدم كفاية ادلال الذي اعتربه العقالء طريقاً للوصول إىل أحكامالو ،ولالذا أضالاف إليالو
شالالرطاً ،فكلمالالا امةالالى دون قيالالد أو شالالرط ،كمالالا يف حجيالالة الظ الواىر وخالالرب ال قالالة ،كشالالأ عالالن دتاميالالة مالالا رآه العقالالالء دتالالام ادلالالال
للحجية فتدبر ويمل.
ادلبحث الثاين :كيف نكبح الشواكل وكيف نصنعها؟

وتنب أمهية ىذا ادلبحالث مالن ان الشالاكلة النفسالية تبالدأ منالذ الطفولالة ادلبكالرة (بالل منالذ كونالو هنينالاً يف الالرحم) مث ال تالزال تنمالو
وتنمو هرور السنني ،بنحالو ادلقتةالي ،إال ان يتالدخل عامالل خالارهي لتليال الشالاكلة :امالا لعكالم مسالارىا أو لتجميالدىا وإيقافهالا
يف احلدود الا كان عليها.
اللص يف الطفولة واللص يف الوزارة!
الح ألن يالالزداد هشالالعو وولعالالو وطمعالالو يف السالالرقة كلمالالا كالالرب أك الر فالالأك ر وكلمالالا تالالوفرت أمامالالو
فمال الً( :اللالالص) يف طفولتالالو ،مرشال ٌ
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الفالر لسالرقات أكالرب فالأكرب وأعظالم فالالأعظم ..فالان مالن يسالرت يف طفولتالو بيةالالة أو دهاهالة مث يسالرت يف شالبابو ساليارة أو سالالاعة
فانو سيسرت إذا صار رئيم شركة ادلاليني وسيسرت إذا صار وزيراً أو رئيم الوزراء مئات ادلاليني!
ومالن الطريالالأ مالالا نقالالل انالو مال بدايالالة يسالاليم ااذاعالالة يف العالراقن ابتكالالر أحالالد ادلالالو فني خطالة شالاليطانية لسالالرقة بعالالض األمالوال،
الث لصالالوت بلبالالل يص ال ّفر وكالالان ادلسالالؤول هالالاىالً بتفاصالاليل
حيالالث كالالان مالالن ب الرام ااذاعالالة تالالالوة القالالرآن الكالالرمي وكالالان يسالالبقها بال ّ
إعدادات الربانم  ،فادعى ادلو أ ا م اشووا بلبالً ليص ّفر قبل أوقات بث القرآن وأ ّن تكاليأ رعايتالو وطعامالو ادلميالز ىالي كالذا
شهرايً ،و ل ادلو أ أيخذ أمواالً لفوات طويلة من ادلسؤول اماىل ،علالى رعايالة البلبالل وإطعامالو ،حالم اكتشالأ بعالد حالني انالو
ما كان إال تسجيالً لصوت البلبل يعاد ب و قبل التالوة ،وا يكن بلبل وال غ ه!
ان ىذه احلادقة على صلرىا تكشالأ عالن الشالاكلة النفسالية اخلبي الة ،ومالن البالديهي ان مالن يسالرت ابسالم البلبالل ادلزعالوم دراىالم
فانو سيسرت أك ر فأك ر فأك ر كلما ترقى يف ادلنصب أك ر فأك ر فأك ر.

مربع إصلح الشواكل
والبحالالث يق ال يف الطريالالق ادل لالالى اصالالالح الش الواكل السالاليئة أو للسالاليطرة عليهالالا ابحلالالدود ادلمكنالالة ،وقالالد سالالبق ان الطالالرت ك ال ة
أش الران إىل عشالالرة منهالالا ،وديكالالن ان نعالالرب عالالن بعةالالها ابنالالو ممعهالالا أرب ال كلمالالات مسالالتقاة مالالن أرب ال آايت :التعالالاي  ،والتحالالاور،
والتعارف ،والتداف .
(ٔ)
ِ
ك ِِب ْحلِكْم ِة والْمو ِعظَ ِة ا ْحل ِ ِ
فاما التحاور فقولو تعاىل( :ا ْدعُ إِىل َس ِ
س ُن)
بيل َربِّ َ
سنَة َوجاد ْذلُ ْم ِِبلَّيت ه َي أ ْ
َ َ َْ
َح َ
ََ
ِ ِ
عارفُوا.)ٕ()...
وأما التعارف فقولو تعاىلَ ( :و َج َعلْنا ُك ْم ُش ُعوِبً َوقَبائ َل لتَ َ
ِ
ِ ِ
َّ
وه ْم َو
يين َِْ يُق اتِلُوُك ْم ِيف ال ّدي ِن َو َِْ ُِيْ ِر ُج وُك ْم م ْن دو ِرُك ْم أَ ْن تَبَ ُّر ُ
وامالالا التعالالاي فقول الو تعالالاىل( :ال يَ ْنه ا ُك ُم ا َُّ َع ِن ال َ
ب ال ُْم ْق ِسطني)(ٖ).
تُ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ َّن ا ََّ ُُِي ُّ
(ٗ)
ض لََف ِ
واما التداف فقولو تعاىل( :ولَ ْو ال َدفْ ُع ا َِّ النَّاس بَ ْع َ ِ
ض)
س َدت ْاأل َْر ُ
َ
َ
ض ُه ْم ببَ ْع ٍ َ
وىنا آايت عديدة دالة على كل من تلك احملاور ،وتفصيل وهالو احلاهالة إليهالا وكيفيالة معامتهالا دلشالكلة (الشالاكلة الساللبية)
يف حبوث قادمة ذن هللا تعاىل.
وزلل الكالم اآلن حول إحدى احللول ادلزعومة دلشكلة الشاكلة وىي ما سبق من:
(سياسة الرعب والصدمة
لقد اختذ بعض ااسالميني من شيعة وسنة سياسة الصدمة والرعب منهجاً يف طريقة التعامل م اآلخالرين مالن أشال ا أو
ههات أو حكومات أو غ ىا كمالا ان ذلالك كالان ىالو السالبب وراء مالا كانال تفعلالو داعال إذ ا الم كالانوا حيرقالون أعالدائهم بالل
حالم أصالدقائهم إذا ا يطيعالوىم ولالو يف أمالالر عالادي ،أحيالاءً بطريقالة صالادمة مفجعالالة ،وكالانوا حيبسالون السالجني يف قفالص حديالالدي
(ٔ) سورة النحل :آية ٕ٘ٔ.
(ٕ) سورة احلجرات :آية ٖٔ.
(ٖ) سورة ادلمتحنة :آية .ٛ
(ٗ) سورة البقرة :آية ٕٔ٘.
4

دروس يف التفسري والتدبر (٘ ............................................................. )ٕ2األربعاء ٖٕ مجادى األوىلٔٗٗٓ /ه

ضيق مث يلرقونو يف ادلالاء والسالجني يصالرخ ويسالتليث ،وكالانوا ىالم الالذين يص ّالورون ذلالك مث يب ونالو يف وسالائل االتصالال االهتمالاعي
على أوس نطات كي يب وا الرعب الشديد يف نفوس الناس ويف امي ادلقابل كي يستسلموا ذلم دون أدىن مقاومة!!
سياسة استعمارية تبناها إسلميون!

ولقد تبع ذلك ادلنه بعض ااسالميني فاختذوا من التهجم على مجي مالن ال يالوافقهم الالرأي ،مالن مرهعيالات أو أحالزاب أو
ش صيات ،منهجاً ذلالم وأساللوابً للالدعوة إىل احلالق!! واختالذوا مالن السالباب واالزدراء ابآلخالرين أساللوابً للنهالي عالن ادلنكالر!! وكالأ م
اعتربوا أنفسهم (ميزان احلق والباطل) وا م (احلق ادلطلق) وان اهتهاد غ ىم ابطل مطلق!
ومال ان الفقهالالاء العالالدول كلهالالم وكالالالء اامالالام عجالالل هللا تعالالاىل فرهالالو الشالريأ وان لكالالل اهتهالالاده يف األحكالالام ويف تشال يص
ادلوض الالوعات الش ص الالية أو العام الالة وان م الالن ب الالديهيات التشال الي ف الالتح ابب االهته الالاد كم الالا ان األص الالل يف فع الالل ادلس الاللم لل الالو عل الالى
الصالالحة ،إال ان بعالالض ىالالؤالء أهلس الوا أنفسالالهم رللالالم الرسالالول االعظالالم صالاللى هللا عليالالو والالالو وسالاللم ورللالالم اامالالام علالالي بالالن ايب
طالالالب عليالالو السالالالم نفسالالو وهعل الوا تش يصالالهم للموضالالوعات وللش صالاليات ادلالالال ادلطلالالق للصالالحيح واخلطالالأ واحلالالق والباطالالل،
وكالالأ م ىالالم (مدينالالة علالالم الرسالالول) وكالالأ م ىالالم (ميالزان األعمالالال) مال ان ميالزان األعمالالال ىالالو أمال ادلالالؤمنني علالالي بالالن أيب طالالالب وا
ينصبهم عليو السالم ميزاانً ل عمال من بعده!)(ٔ) ونةيأ:
أصالة الرمحة على ادلؤمنني بل حىت الكافرين

ِ
اوالً :ان األصل ىو الساللم والرلالة واحلكمالة والساللم واليسالر ،كمالا سالبق ،ونةاليأ قولالو تعالاىل( :أَش َّداءُ َعلَ ى الْ ُك َّف ا ِر ُر َمح اءُ
بَ ْي نَ ُه ْم)(ٕ) فالالان األصالالل ىالالو الرلالالة للمسالاللمني بالالل لل لالالق كافالالة ،إال مالالا دل الالالدليل علالالى اخلالالروج عنالالو ،لقولالالو تعالالاىل ( َوال يَزالُ و َن
ِ
ك َخلَ َق ُه ْم)(ٖ) و( َوم ا أ َْر َس لْنا َ إِالَّ َر ْمحَةً لِلْع الَمني)(ٗ) وتفصاليل االسالتدالل ابآلايت الشالريفة
ك َولِيلِ َ
فني * إِالَّ َم ْن َرِح َم َربُّ َ
ُُمْتَل َ
واألخذ والرد يف حبث قادم ذن هللا تعاىل.
األصل عدم سب الكفار

ِ ِ
ِ
َّ
س بُّوا ا ََّ َع ْدواً بِغَ ِْري
س بُّوا ال َ
يين يَ ْد ُعو َن م ْن ُدون ا َّ فَيَ ُ
اثنياً :ان األصل أيةاً عدم سب حم الكفار قال تعاىلَ ( :وال تَ ُ
ِع ْل ٍم)(٘) كمالالا الى اامالالام أمال ادلالالؤمنني عليالالو السالالم أصالالحابو عالن سالالب أصالحاب معاويالالة إذ قالال(( :إِِّين أَ ْك َرُ لَ ُك ْم أَ ْن تَ ُكونُوا
ِ
ب ِيف الْ َق ْو ِل َوأَبْ لَ َ ِيف الْ ُع ْي ِر))( )ٙوتفصالاليل االسالتدالل ابآليالالة
ص ْفتُ ْم أَ ْع َم ا َذلُ ْم َوَْ َك ْرُُْ َح ا َذلُ ْم َك ا َن أ ْ
َس بَّابِ َ
َص َو َ
ني َولَك نَّ ُك ْم لَ ْو َو َ
وما قد يورد عليها واألهوبة ،يف حبث قادم ذن هللا تعاىل.
رد االستدالل بوجود السباب يف القرآن والسنة

(ٔ) الدرس (ٗ.)ٕٜ
(ٕ) سورة الفتح :آية .ٕٜ
(ٖ) سورة ىود :آية .ٜٔٔ-ٔٔٛ
(ٗ) سورة األنبياء :آية .ٔٓٚ
(٘) سورة األنعام :آية .ٔٓٛ
( )ٙالسيد الشريأ الرضي،

البالغة ،دار اذلجرة للنشر – قم،

ٖٕٖ.
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اثل اً :ان ادلنه العام القرآ ىو عدم السباب ،وقد سبق:
(ال يقال :وردت آايت يف القرآن الكرمي عنيفة اللهجة تتب سياسة (الصدمة)!

إذ يقالالال :أوالً :هلل تعالالاىل احلالالق يف ان يفعالالل مالالا يشالالاء ،ولالاليم أنالالتم! (ال يُ ْس لَ ُل َع َّم ا يَ ْف َع ُل َو ُه ْم يُ ْس لَ لُو َن)(ٔ) فكيالالأ تقالاليم

نفسك ابهلل تعاىل فانو خالق الكون وويل امميال  ..ومالن أنال و مث احلالق ،مالن بعالد هللا تعالاىل ،للرسالول صاللى هللا عليالو والالو وساللم
واآلل عليهم السالم ،مث لوكالئهم الفقهاء العدول ابلقدر ادل ّول إليهم ،وليم لكل أحد ذلك أبداً..
اثنيالاً :ان ذلالالك ىالالو االسالالت ناء يف القالالرآن ولالاليم األصالالل (وىالالؤالء اختالالذوا ذلالالك األصالالل) أال تالالرى ان آايت القالالرآن ىالالي ،علالالى
قالالول ٖٙٙٙ ،آيالالة امالالا اآلايت الالالا قيالالل ان فيهالالا سالالباً وشالالتماً فهالالي اندرة هالالداً ولعلهالالا ال تبلالاله حالالم الواحالالد ابأللالالأ! أمالالا ىالالؤالء
فواىم يسبون الناس ليل ار ..وما أعجب ذلكو وإن عش أرا هللا عجباً!)(ٕ).
ونةيأ :ان ادلالنه العالام للالرواايت ىالو كالذلك أيةالاً فراهال وسالائل الشاليعة مال الً وىالو حيتالوي علالى مالا لعلالو سالتة عشالر ألالأ
رواية ،والنادر النادر فيها السباب (إن صدت عليو السباب) وىؤالء اختذوا السباب منهجاً يف احلياة!.
ادلرجع يف اجلمع بني طائفيت اآلوت والرواوت ادلتعارضة ،اجملتهد

رابع الاً :س اللّمنا ،ولكالالن نقالالول غايالالة األمالالر ان ىنالالا طالالائفتني مالالن اآلايت والالالرواايت متعارضالالة إذ ان بعةالالها تالالدعو لال ال(ا ْدعُ إِىل
ِ ِ
ِ
ِ
ك ِِب ْحلِكْم ِة والْمو ِعظَ ِة ا ْحل ِ ِ
َّ
َس ِ
بيل َربِّ َ
س نَة َوج اد ْذلُ ْم ِِبلَّ يت ه َي أ ْ
س بُّوا ا ََّ
َ َ َْ
س بُّوا ال َ
َح َ
ََ
يين يَ ْد ُعو َن م ْن ُدون ا َّ فَيَ ُ
س ُن) و( َوال تَ ُ
ِ
ني ))...وبعةها تدل على صدور السباب من الرسالول صاللى هللا عليالو والالو
َع ْدواً بِغَ ِْري عل ٍْم) و((إِِّين أَ ْك َرُ لَ ُك ْم أَ ْن تَ ُكونُوا َسبَّابِ َ
وسلم واألئمة عليهم السالم فنقول:
ان ادلره ال يف حال ّالل التع الالاره (ادلتالالوىم) ب الالني الالالرواايت ،ى الالو مره ال التقلي الالد امالالام للش الرائط ،ولالاليم ك الالل ش ال ص م الالتحمم
ومتفاعل أو منفعل ،فهو ادلره الكتشالاف مالا ىالو األصالل مث مالا ىالي احلالدود والقيالود والشالروط وغ مهالا كمالا ىالو ادلرهال يف ابب
التالزاحم ىهنالالا ،كمالالا سالاليأيت .وذلالالك ككافالالة ادلسالالائل الشالالرعية بالالل ان ىالالذه مالالن أمههالالا علالالى ااطالالالت فكيالالأ يخالالذ أحكامالالك مالالن
مراه التقليد لكنك يف ىذه ادلسألة اخلط ة تُعره عنهم لتجتهد فيها وأن غ رلتهد! إن ىذا لشيء عجاب!
ومرهعيالالة الفقهالالاء امالالامعني للش الرائط يف أم الالال ذلالالك بديهيالالة إذ تالالدل عليهالالا إضالالافة للعقالالل وبنالالاء العقالالالء ،اآلايت والالالرواايت
الك ة ونش إىل اقنني فقط منها ىهنا قال تعالاىل( :وإِْا جاءهم أَمر ِم ن ْاألَم ِن أَ ِو ْ ِ
الر ُس ِ
ول
َْاع وا بِ ِه َولَ ْو َردُّو ُ إِ َىل َّ
اخلَ ْوأ أ ُ
َ ُ ْ ٌْ َ ْ
َ
)
ٖ
(
ِ
ِ َّ
َوإِىل أ ِ
ث ال َْواقِ َع ةُ فَ ْارِج ُعوا فِ َيه ا
يين يَ ْس تَ ْنبِطُونَهُ ِم ْن ُه ْم) وقالال اامالام عليالو السالالالمَ (( :وأ ََّم ا ا ْحلَ َو ِاد ُ
ُوِل ْاأل َْم ِر م ْن ُه ْم لَ َعل َم هُ ال َ
ِ (ٗ)
الب ادلعارضالالني وادل الالالفني والكفالالار وادلشالالركني علالالى
ال
س
ان
الك
ال
ش
وال
إِ َىل ُرَواةِ َح ِديثِنَا فَ َِّنَّ ُه ْم ُح َّج ِيت َعلَ ْي ُك ْم َوأ ََُ ُح َّج ةُ ا َّ ))
ّ
رؤوس االشهاد من أىم احلوادث الواقعة يف ىذا الزمن بل يف كل األزمان ،فالالزم الرهو يف ىذه القةية إىل الفقهالاء امالامعني
(ٔ) سورة األنبياء :آية ٖٕ.
(ٕ) الدرس (ٗ.)ٕٜ
(ٖ) سورة النساء :آية ٖ.ٛ
(ٗ) أبو منصور ألد بن علي الطربسي ،االحتجاج ،نشر ادلرتةى – مشهد ادلقدسةٖٔٗٓ ،ىال ،جٕ
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للشرائط.

مىت ُيكم الفقهاء جبواز السباب؟
والواهب على الفقهاء أمران(ٔ):
أوالً :اسالالتفرال الوس ال يف اسالالتنباط احلكالالم الشالالرعي ووهالالوه امم ال بالالني طوائالالأ الالالرواايت (فا الالا حسالالب التحقيالالق أك الالر مالالن
طائفتني).
اثنياً :مث الواهالب علاليهم تنقاليح ادلوضالو وانالو ىالل ىالذا الزمالان وىالذا ادلكالان ويف ىالذه البيئالة ومالن ىالذا الشال ص وابلنسالبة إىل
ىذه امهة أو الفئة أو الدولالة أو الشال ص ،ذلالك مطلالوب أو عكسالو ادلطلالوبو إذ علاليهم دراسالة كافالة مقتةاليات ابب التالزاحم
يف ادلوضالالو وكافالالة يق ال ات سالالباب اآلخ الرين مالالن أش ال ا وحكومالالات علالالى أتبالالا أىالالل البي ال يف شالالم الالالبالد حقوقي الاً ،وأمني الاً،
سياسالالياً ،اقتصالالادايً واهتماعي الاً ،وال ديكالالن ذلالالك للفقيالالو عالالادة إال ابستشالالارة رلموعالالة معتالالع الالا مالالن أىالالل اخلالالربة وضالالا الالالبالد
وأوضالالا الشالاليعة يف كالالل مكالالان ،وذلالالك يعالالي وهالالوب استشالالارة خ الرباء بعلالالم االهتمالالا وبعلالالم الالالنفم االهتمالالاعي وبعلالالم السياسالالة
فصالاللنا الكالالالم عالالن ذلالالك يف شالالورى
وشالالبو ذلالالك كالالي يكالالون تنقيحالالو للموضالالو وللحادقالالة الواقعالالة مالالربءً للذمالالة إن شالالاء هللا وقالالد ّ
الفقهاء فراه .
ويؤكالالد ذلالالك بالالل يربىنالالو ان السالالباب إذا كالالان ش صالالياً (كمالالا لالالو اهتمعالالا يف غرفالالة مللقالالة فسالالبّو متومه الاً انالالو يسالالت دم سياسالالة
الصالدمة بالالذلك أو معتقالداً هالواز أو وهالالوب سالبّو مطلقالاً) فقالالد يقالال ان تشال يص ادلوضالو راهال حينئال ٍالذ للمكلالأ نفسالالو وذلالالك
الب الالذي ينتشالر عالرب
طبعاً بعد أخذ احلكم الكلي من الفقيو امام للشرائط ،ولكن األمر خيتلأ يف السباب النالوعي أعالي الس ّ
وسائل التواصل االهتماعي والفةائيات فانو يو يق ه على عامة الشيعة دون شك فهو مالن احلالوادث الواقعالة فالال بالد فيالو مالن
الرهو إىل ادلره امام للشرائط.
وشلا يؤكد ذلك ويربىنو أيةاً :ان الرواايت الا ورد فيها بعض ما يقال انالو سالباب ،حتتالاج إىل تنقاليح فقهالي وا الا ىالل كانال
بنحالالو القةالالية اخلارهيالالةو أو كان ال بنحالالو القةالالية احلقيقيالالةو ان ذلالالك شلالالا ال ديكالالن للعالالامي الب ال فيالالو ولالالو فعالالل لفعالالل زلرم الاً بالالل
ادلرهعية ىي للمره امام للشرائط.
حنن يف زمان هدنة فالسباب ممنوع كأصل عام!
خامسال الاً :ان ادلس الالتظهر م الالن ال الالرواايت انن الالا معه الالم يف زم الالان ىدن الالة إىل ي الالوم ه الالور الق الالائم ادلنتظ الالر عج الالل هللا تع الالاىل فره الالو الشال الريأ،
والالالرواايت تتنالالو بالالني العامال ٍالة وبالالني مالالا تتطالالرت ل ىالالم مالالن السالالباب مالكالاً ،قطعالاً ،وبالالني مالالا يعلالالم بةالالم بعةالالها إىل بعالالض القاعالالدة العامالالة..
وىذه بعض الرواايت الشريفة:
((ع ن بري د العجل ي قَ َ ِ ِ
َص حاب نَا ِِبلْ ُكوفَ ِة َمجَ َ ِ
اعو َ
ريةٌ ،فَلَ ْو أ ََم ْرتَ ُه ْم َألَطَ ُ
ال :قي َل ألٍَِ َج ْع َف ٍر علي ه الس لم :إِ َّن أ ْ َ َ
اع ةٌ َكث َ
ِ
الََِ :ييء أَح ُدهم إِ َىل كِ ِ ِ ِ
ال :فَ ُه ْم بِ ِد َمائِ ِه ْم أ َْْبَلُُ ،ثَّ قَ َ ِ
اس
الَ :ال ،قَ َ
اجتَهُ؟ فَ َق َ
َواتَّبَ ُعو َ  ،فَ َق َ
يس أَخيه فَيَأْ ُخ ُي مْنهُ َح َ
ُ َ ُْ
ال :إ َّن النَّ َ
ُ
ِ
ٍ ِ
ود وتُ َؤِّدى أَم َاُحِِم ح َّىت إِ ْْ قَ ام الْ َق ائِم ج اء ِ
الر ُج ُل إِ َىل
ت ال ُْم َزايلَ ةُ َو َِِْ َّ
َ
َ ْ َ
يم َعلَ ْي ِه ُم ا ْحلُ ُد َ َ
ُ َ َ
ِيف ُه ْدنَ ة تُنَ اك ُح ُه ْم َوتُ َوا ِرُْ ُه ْم َويُق ُ
(ٔ) وسيأيت أمر اثلث يف البحث القادم ذن هللا تعاىل.
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يس أ ِ
اجتَهُ َال ّيَْنَ ُع هُ))(ٔ) فادلزايلالة والفالرز حينالذا ولاليم قبالل ذلالك(ٕ) وقولالو عليالو السالالم (إِ
َّ
كِ ِ
اس ِيف ُه ْدنَ ٍة)
َّ
ن
ال
ن
َخ ِيه فَيَأ ُ
ْخ ُي َح َ
َ
عام ،وما ذكر بعده الظاىر انو ذكر للمصاديق ال للحصر فان اللقب ال مفهوم لو.
و(( َع ِن ا ْحلَس ِن بْ ِن َْْبُ ٍ
َل أ ََِب َعْب ِد ا َِّ علي ه الس لم َع ْن
الَِ :ر ْع ُ َر ُج ًل ِم ْن أ َْه ِل ا ْجلَبَ ِل يَ ْس أ ُ
وب َع ْن ُع َم َر بْ ِن يَ ِزي َد قَ َ
َ
ِ
ال أَبُو َعْب ِد
ال :فَ َق َ
س فِ َيه ا َوْ ًل َو َش َجراً ،قَ َ
َر ُج ٍل أ َ
َخ َي أ َْرضاً َم َوااتً تَ َرَك َها أ َْهلُ َها فَ َع َم َرَها َوَك َرى أَنْ َه َ
ارَه ا َوبَ َ ف َيه ا بُيُ واتً َوسَ َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني فَ ِه َي لَهُ َو َعلَْي ِه طَ ْس ُق َها يُ َؤِّدي ِه إِ َىل
ني علي ه الس لم يَ ُق ُ
َحيَ ا أ َْرض اً م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ولَ :م ْن أ ْ
ا َّ عليه السلمَ :ك ا َن أَم ريُ ال ُْم ْؤمنِ َ
ال ا ْذلُ ْدنَِة ،فَََِّْا ظَ َهر الْ َقائِم فَلْيُ و ِطّ ْن نَ ْفسهُ َعلَى أَ ْن تُ ْؤ َخ َي ِمْنهُ))(ٖ) فالحش قولو عليو السالمِ( :يف َح ِ
اإل َم ِام ِيف َح ِ
ِْ
ال ا ْذلُ ْدنَ ِة)
ُ َ
َ
َ
الذي وق موق التعليل لصلرى أداء الطسق.
و سالالناده ع الالن احلس الالني ب الالن سالالعيد ،ع الالن النة الالر ب الالن س الالويد ،عالالن ع م الالان احلل الالي ع الالن أبي الالو ،عالالن دمحم ب الالن عل الالي احلل الالي ق الالال:
ِ
آل م روا َن أَلْ َ ِ
ِ
َص نَ ُع ِِبل َّد َُنِ ِري فَأَتَ ْي ُ أ ََِب َعْب ِد ا َِّ علي ه الس لم
اب فَلَ ْم أَ ْد ِر َم ا أ ْ
(( ْ
ف دينَ ا ٍر ،فَغَ َ
اس تَ ْو َد َع ِين َر ُج ٌل م ْن َم َو ِاِل َ ْ َ
ول :إِ ََّّنَا َْحن ُن فِ ي ِه ْم ِِبَْن ِزلَ ِة ُه ْدنَ ٍة نُ َؤِّدي أ ََم انَتَ ُه ْم َونَ ُرُّد
الَ :ال إِ َّن أٍَِ َك ا َن يَ ُق ُ
َح ُّق ِِبَا ،فَ َق َ
ت َْلِ َ
فَ َي َك ْر ُ
ك لَهَُ ،وقُ ْل ُ لَهُ :أَنْ َ أ َ
ِ
ِ
َ َّ
ِ
يم َّ
َح داً ال ُْم َق ام))(ٗ) فالحالالش قولالالو عليالالو السالالالم (إِ ََّّنَا َْحن ُن
الش َه َ
س ْع أ َ
ض التَ ُه ْم َونُق ُ
ادةَ َذلُ ْم َو َعلَ ْي ِه ْم فَ ََّْا تَ َف َّرقَ ْاأل َْه َواءُ َِْ يَ َ
فِ ي ِه ْم ِِبَْن ِزلَ ِة ُه ْدنَ ٍة) واحلصالالر الالاىره انالالو حقيقالالي ،وقولالالو هنزلالالة ىدنالالة أل الالا ا تكالالن ىدنالالة قانونيالالة مكتوبالالة وصالالرحية وموقعالالة بالالني
الطرفني ،بل ىي (ىدنة تنزيلية).

وعن دمحم بن علي بن احلسني سناده عن العالء بن رزين أنّو سأل أاب هعفر عليو السالم (( َع ْن مجُْ ُهوِر الن ِ
ال ُه ُم
َّاس؟ فَ َق َ
وز ُمنَا َك َحتُ ُهم وُموارَْتُ ُهم ِيف َه َيا ا ْحلَ ِ
ال))(٘) إىل غال ذلالك
الْيَ ْو َم أ َْه ُل ُه ْدنٍَة تُ َرُّد َ
ضالَّتُ ُه ْم َوتُ َؤدَّى أ ََمانَتُ ُه ْم َوُُتْ َق ُن ِد َما ُؤ ُه ْم َوََتُ ُ
َْ ََ ْ
من الرواايت.

سياسة الصدمة مغامرة تنتج سالباً النقيض
مث ان س ياسة (الصدمة) ملامرة غ مةمونة العواقب ،بل اللالب فيها نقيض ادلقصود ،ومن اللريالب ان يسالتدل دعالاة ىالذا
ادلالالنه ابل مالالرة الالالا حصالاللوا عليهالالا أحيالالاانً مالالن إتبالالا ىالالذه السياسالالة ،مال ا الالا ال تقالالارن ابلنتالالائ ادلعاكسالالة واألضالرار الفادحالالة الالالا
يتكونالون غال الاً خشالالنني
هلبتهالا ىالالذه السياسالة العنيفالالة أال تالرى ان األطفالالال الالذين يربالالون ابلةالرب والقسالالوة والعنالأ والسالالباب ّ
وخيتزن الالون ،ع الالادة ،ب الالداخلهم حق الالداً عل الالى الن الالاس وعل الالى املتمال ال و وأال ت الالرى ا الالم عن الالدما يك الالربون ين ّفس الالون ع الالن س الالنوات الكبال ال
والةلط ،ابلقسوة والعنأ واالنتقام من ىذا وذا حم ،لرها ،ألتفو األمالورو وأال تالرى ان مالن يالراب ابلرفالق واللالني واحملبالة وادلالودة
والصفح والتعاي السلمي ،يتحول إىل ينبو للحنالان والرأفالة والرلالة والطيبالة والوداعالة ويكالون كمالا هالاء يف احلالديث عالن رسالول
ب الْعب َد ي ُك و ُن س هل الْب ي ِع س هل ال ِّ ِ
ِ
ض ِاء َس ْه َل
ش َراء َس ْه َل الْ َق َ
ار َ َوتَ َع َاىل ُُي ُّ َ ْ َ
هللا صالاللى هللا عليالالو والالالو وسالاللم(( :إِ َّن ا ََّ تَبَ َ
َ ْ َ َْ َ ْ َ
ٕٗ.

(ٔ) الشيخ ادلفيد ،االختصا  ،ادلؤدتر للشيخ ادلفيد – قمٖٔٗٔ ،ىال،
(ٕ) واالست ناء حيدده الفقيو امام الشرائط.
(ٖ) دمحم بن احلسن احلر العاملي ،وسائل الشيعة ،مؤسسة آل البي عليهم السالم – قمٜٔٗٓ ،ىال ،جٜ
(ٗ) الشيخ الطوسي ،التهذيب ،دار الكتب ااسالمية – طهران ،جٙ

ٖٓ٘ .ووسائل الشيعة جٜٔ

(٘) الشيخ الصدوت ،من ال حيةره الفقيو ،مؤسسة النشر ااسالمي – قمٖٔٗٔ ،ىال ،جٖ
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(ٔ)
وأ))
ْف َمأْلُ ٌ
ض ِاء)) و((ال ُْم ْؤِم ُن إِل ٌ
ِاالقْتِ َ
ت أمسالالا الصالاللار (أو الكبالالار) وقلالالو م وهالواضلهم ابلسالالباب والبالالذاءة،
ان مالالن الطبيعالالي ان ينةالالح كالالل إانء هالالا فيالالو ..فال ذا مال َ
فالالان صالالادرالم سالالتكون مالالن سالالنخ واردالالالم دتامالاً ،وسالالوف ال يفرقالالون حينئال ٍالذ بالالني صالالديق وعالالدو وأخ وأب وهالالار وش الريك ..ألن
طبيعة اانسان واحدة ،ومن اعتاد على سباب أعدائالو فانالو ساليبادر إىل سالباب أصالدقائو وادلالؤمنني ملالرد أدىن خالالف بساليط قالد
(ٕ)

الس البابني فسالالتجدو م كالالذلك :لالالدى أدىن
حيالالدث بيالالنهم ..وادلشالالاىدة ادليدانيالالة أكالالرب شالالاىد علالالى ذلالالك فتتبع الوا أح الوال أولئالالك ّ
خالف إداري أو مايل أو غ مها م أصدقائهم ،دي ون األمسا واألهواء نوا الشتائم والسباب!
نعم ،من ادلمكن ان تنت ىذه السياسة يف بعض األفراد ..لكن ذلك االسالت ناء ..وىالؤالء يت الذو ا قاعالدة عامالة ..ولعمالري
ت مال أشال ا فا الا نف ّالرت مجاعالات وفئالات
ا ا ألن أنتج فرضاً ىداية العشالرات فا الا أبعالدت األلالوف ادلؤلفالة ..ولالئن أه َالد ْ
ل الْ َق ْل ِ
ب الَنْ َف ُّ
ض وا
ورلامي ورلتمعات ..وال أدل على ذلك من قولو تعاىل( :فَبِما َر ْمحَ ٍة ِم َن ا َِّ لِْن َ َذلُ ْم َولَ ْو ُكْن َ فَظِّ ا سَل ي َ
ك)(ٖ) فال ذا كالالان النالي صاللى هللا عليالو والالو وسالاللم علالى عظمتالو وإعجالازه وارتباطالالو ابلسالماء ومظالاىر كمالالو وآالء هاللالالو
ِم ْن َح ْولِ َ
ومجالو ،بتلك ادل ابة فما ابلك ببعض الشباب الساذج ادلتحمم!

ت مع البعض فاهنا اخربَ األكثر!
إْا أج َد ْ
نعم ،إن بعةهم قد يستدل ابن ىذه السياسة قد أفلح م فالن وفالن وقد يستشهد بعدد من ادلوارد ،ولكنو غفلالة عالن
ان امزئالالي ال يكالالون كاسالالباً وال مكتسالالباً ،وان ادلقيالالاس ىالالو ابملمالالو الكلالالي ،وان ط الريقتهم يف عالالره النتالالائ ذلالالي غال علميالالة وال
منهجيالالة إذ الطريقالالة العلميالالة تعتمالالد علالالى قواعالالد وأسالالم يف (االسالالتبيان) و(االسالالتطال ) ..امالالا ىالالؤالء فيت الالذون مالالن االسالالتقراء
لعدد من ادلوارد ومن التجربة الناقصة بل الناقصة هداً ،دليالً على التعميم كقاعدة عامة!
ومالا أشالبو ذلالالك هالن يسالالتدل علالى حجيالة (األحالالالم أو الرمالل أو االسالالطرالب) اب الا قالد أصالالاب أحيالاانً! فهالالل يتقبالل العقالالالء
يوز الشار ذلكو فانو ال ريالب ان األحالالم قالد تصاليب وكالذلك استكشالاف الطالال عالرب النجالوم ،وىالو حالرام علالى
ذلكو وىل ّ
رأي أو على بعض صوره ،ولكن ،وم ذلك فالان االعتمالاد عليهالا يف اسالت راج األحكالام أو احلكالم علالى األشال ا زلالرم شالرعاً
مرفوه عقالً أال ترى انو لو رأى يف منامالو ان سالارت رلوىراتالو ىالو فالالن ..مث أقبتال التحالرايت فرضالاً صالدت ذلالك ،فهالل يالوز
لو إذا رأى مناماً آخر أن سارت كتبو أو ساعتو ىو فالن اآلخر ،ان يتهمو ابلسرقة وحيكم عليو او كال وألأ كال..
إن م ل ىؤالء ىو ذلك دتاماً ،إذ يستشهد بعشرة أو حم مخسني أو مائة من ادلوارد قالد اىتالدى فيهالا أشال ا عالرب سياسالة
الصدمة ،لكنو يلفل أو يتلافل عن انو ص ّد بذلك ادلاليني عن اذلدايالة حيالث أوهالد فاليهم حالاهزاً نفسالياً مسيكالاً ضالد ااسالالم أو
التشي  ،بل ان سباب رموزىم علالى الفةالائيات وغ ىالا ،يولّالد ادلزيالد مالن احلقالد والبلةالاء بالل يعالل مراهالل أحقالادىم تللالي علالى
ااسالالالم وادلسالاللمني أو علالالى الشالاليعة وادلالالؤمنني ..وذلالالك مالالن بالالديهيات مالالن يعالالي داخالالل املتمال وقالالد يلفالالل عنالالو ادلنعالالزل يف بالالرج

(ٔ) الشيخ الصدوت ،من ال حيةره الفقيو ،مؤسسة النشر ااسالمي – قمٖٔٗٔ ،ىال ،جٖ
٘.ٛ

(ٕ) اتج الدين الشع ي ،هام األخبار ،دار الرضي للنشر – قمٔٗٓ٘ ،ىال،
(ٖ) سورة آل عمران :آية .ٜٔ٘
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الب الرسالول األعظالم صاللى هللا عليالو والالو وساللم
عاهي أو ادلتعصب اللافل عن حقائق األمور ..أال ترى ان كالافراً أو سلالفالاً لالو س ّ
أو أحد األئمة ادلعصومني عليهم السالم أو السيدة الزىراء (عليها السالم) – ال مسح هللا – ان ادلاليالني مالن النالاس ،إن ا يكالن
عشرات أو مئات ادلاليني ،سينفجرون غةباً وغيظاً ضد ذلك الساب األقيمو وانو ال يعقل ان يستدل ذلك السالفيو ادلتعجالرف
ابنالالو بسالالبابو ألحالالد األنبيالالاء أو األئمالالة أمكنالالو ،وبسياسالالة الصالالدمة الرىيبالالة ىالالذه ،أن خيالالرج مالالن ااسالالالم أو التشالالي  ،رلالالامي مالالن
الناسو..
قصة طريفة وعربة كبرية

وبذلك نعرف ان أي استدالل على صلاعة سياسة الصدمة كأصل عام ،إمنا ىو استلفال للعقول وههل بساليط أو مركالب..
ويف ادل ال الطريأ التايل شاىد لطيأ لدعاة الصدمة ولكنو يف الواق ولدى التدبر عليهم وليم ذلم :إذ ينقل ان ملكاً حكيمالاً
عادالً ُولِد لو ولد ذكر فلما بله السنة الرابعة – م الً – ف ّكر ان يت ذ لو معلماً حكيماً يربيو أحسن تربية كالي يكالون مالن بعالده
نِعم ادللك ،فلما استشار أشاروا عليو حبكيم معروف ،فاختالذه معلمالاً لولالده وأعطالاه ادللالك الصالالحية يف تربيتالو كمالا الى ابنالو عالن
ان يشالالتكي مالالن ادلعلالالم وأمالالره ابن يطيعالالو كالالامالً وحالالذره مالالن ان خيالالالأ ادلعلالالم يف صالالل ة أو كبال ة ..وكالالان ادلعلالالم نِعالالم ادلعلالالم ابلفعالالل

فقالالد راب الصالالل أفةالالل تربيالالة وزكالالاه أحسالالن تزكيالالة وعلمالالو أفةالالل تعلالاليم ط الوال سالالنني مالالن الالالزمن ،لكنالالو يف إحالالدى ادل الرات حيالالث
امتحنو فأهاب بنجاح مبهر قال لو ادلعلم لقد صلح ابلفعل ولكن هزاء مالي ىالو مالا تالرى ..مث صالفعو صالفعة قويالة!! ..بكالى
الطفالل وسالألو دلالاذا ضالربتيو قالالال :ال لشاليء أبالداً ..إمنالا أحببال أن أضالربك لمالاً وعالدواانً!! انفجالالر الطفالل ابلبكالاء أك الر ولالالل
معالالو حقالالداً ىالالائالً علالالى ادلعلالالم وصال ّالمم علالالى انالالو إذا صالالار ملكالاً ان ينالالتقم منالالو شال ّالر انتقالالام ..ومة ال األايم ..ومالالات األب وصالالار
الولالد ملكالاً ..وعنالدما اسالتوى علالى سالرير ادللالك كالان أول مالالا طلالب ىالو إحةالار ادلعلالم وإحةالار امالالد والنطال !! ..فلمالا حةالالر
ادلعلالالم صالالرخ فيالالو ادللالالك ىالالل تالالذكر انالالك ض الربتي لم الاً وعالالدواانًو قالالال ادلعلالالم ،غ ال ىيّالاب ،نعالالم أذكالالر هيالالداً ،قالالال لالالو ادللالالك اآلن
حان ساعة االنتقام! قال لو ادلعلم لس خائفالاً مالن القتالل فالاقتلي إن شالئ ولكالن إِعلالم انالو كانال لعملالي حكمالة عظمالى!..
قالالال ادللالالك :عجيالالب أمالالر ! تظلالالم وتالالرى لعملالالك حكمالالة عظمالالى! قالالال :نعالالم ،قالالال دلالالاذا إذاً ض الربتيو قالالال ألنالالي فكالالرت أنالالك
ستصبح ملكاً وان ادللو يظلمون عادة وانك ستكون أحدىم ..ففكرت انو ال بد ان أذيقك طعم الظلم ومرارتو ..لكي تتذكر
ذلك بعمق عندما تريد ان تسجن أو تقتل لماً ..فهل أحسس طعمو بعمق اي ترىو فكر ادللالك قلاليالً وقالال :ذلالك مالذىل!

وكالمك صحيح! مث عفى عنو وأصبح ذلك ادللك العادل!
ىذه القصة سقناىا كشالاىد ألولئالك الالذين اختالذوا الصالدمة منطقالاً ذلالم أو قالالوا ان الصالدمة انفعالة أحيالاانً! نقالول :نعالم أحيالاانً
حتولالالو إىل عالالادل! واألغلالالب
(اندرة أو قليلالالة) قالالد تنف ال لكنهالالا ملالالامرة كالالربى ،والنالالادر وهالالود م الالل ىالالذا ادللالالك الالالذي ينالالت لمالالو ّ
حيملون بذلك احلقد على املتم كلو إذ يتحول ذلالك إىل عقالدة متجالذرة يف حيالالم! ونقالول :نعالم ال ننكالر بعالض ال مالرة أحيالاانً
(ٔ)
اخلَ ْم ِر َوال َْمْي ِس ِر قُ ْل في ِهما إِ ُْثٌ َكب ريٌ َوَمن افِ ُع لِلنَّ ِ
ك َع ِن ْ
اس َوإِ ْمثُُهم ا أَ ْكبَ ُر ِم ْن نَ ْف ِع ِهم ا)
ولكن ذلك كاخلمر وادليسر (يَ ْسلَ لُونَ َ
(ٔ) سورة البقرة :آية .ٕٜٔ
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ف َُتْ ُك ُمون)(ٔ)و!
فهل يصح االستدالل ببعض ادلناف على اموازو فكيأ ابلرهحانو (ما لَ ُك ْم َكْي َ
وآخر دعواُ ان احلمد

رب العادلني وصلى ا على دمحم واله الطيبني الطاهرين

(ٔ) سورة الصافات :آية ٗ٘ٔ ،وسورة القلم :آية .ٖٙ
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