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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب 

قلوبنا أيب القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، 
  ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم.واللعنة الدائمة األبد
اللَّه وند نونَ معدي وا الَّذينبسال تو  

 )١(  
  حسب اآليات والروايات أهل البدع واملخالفنيتقييم منهج سباب 

  )١( ن دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدواً بِغيرِ علْمٍوال تسبوا الَّذين يدعونَ مقال اهللا العظيم يف كتابه الكرمي: 
، )٢(البحث يف هذه السلسلة سيكون بإذن اهللا تعاىل عن حكم سب أهل البدع والضاللة واملخالفني والكفـار 

، وذلـك يف  واألئمة املعصومني  حسبما يستنبط من اآليات والروايات والعقل وسرية الرسول األعظم 
ن مطالب تتعلق باحلكم واما ما يتعلق باملوضوع نفسه كتعريف السب وكنسبته مع اللعـن وغـري ذلـك    ضم

سيتضح الحقاً بإذن اهللا تعاىل. فسنؤخره لوجه  
  طوائف اآليات والروايات يف املسألة

  :ان املستظهر ان األدلة الواردة حول (السب والشتم) هي على طوائف بل طبقات ومراتباملطلب األول: 
الطائفة األوىل: ما يدل على حرمة سب اآلخرين، كأصل أويل عام، ويتضمن هذا بعض اآليات والروايـات  

  الشريفة والقواعد أو األصول العملية العامة.
  سب مجاعات خاصة من الناس نظري أهل البدع أو املخالفني. )٣(الطائفة الثانية: ما يدل على جواز

 الكرمية واآلية ،، ببعض القيوديف بعض الصور رمة سب تلك اجلماعات اخلاصةالطائفة الثالثة: ما يدل على ح
ٍلْمرِ عيواً بِغدع وا اللَّهبسفَي اللَّه وند نونَ معدي وا الَّذينبسال تو    تقع ضمن هذه الطائفة، وإمنا قـدمناها

الطائفة اما هي خمصصة للطائفة الثانية أو هي حاكمـة  وهذه  ،بإذن اهللا تعاىل يأيت ذكرهاسوف  بالبحث حلكمة
  الطائفة الرابعة. يقع ضمنعليها، أو هي باألساس خارجة عن باب التعارض وداخلة يف باب التزاحم الذي 

  .الطائفة الرابعة: ما يدرج األمر يف باب التزاحم
دراجها يف الطائفـة األوىل  وقد توجد طوائف أخرى من الروايات، كروايات وجوب مداراة الناس، ميكن إ

                                                             

  .١٠٨سورة األنعام: آية  )١(
  وذلك أعم من أشخاصهم أو رموزهم أو حكومام. )٢(
  باملعىن األعم الشامل لإلباحة وللوجوب. )٣(
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  .واعتبارها طائفة أخرى عقد فصل خاص هلا لكن األصح انه ينبغي
  فتوى مجع من الفقهاء والروايات باجلواز

ان العديد من أعاظم الفقهاء افتوا جبواز أو بوجوب سب أو لعن أو الرباءة من أهـل البـدع    املطلب الثاين:
 طوائف من الروايات (وهي مندرجة كلها يف الطائفـة الثانيـة كمـا    واملخالفني والكفار واستندوا يف ذلك إىل

الوجه األول: أنه ثبت يف الروايـات  يف مصباح الفقاهة قال: ( سيظهر) ومن ذلك ما ذكره السيد اخلوئي 
م واألدعية والزيارات جواز لعن املخالفني، ووجوب الرباءة منهم، وإكثار السب عليهم، واتهامهم، والوقيعة فيه

و(ويف مجلة من الروايات: الناصب لنا أهل البيت شـر مـن    )١(ألم من أهل البدع والريب) –أي غيبتهم  –
اليهود والنصارى وأهون من الكلب، وأنه تعاىل مل خيلق خلقاً أجنس من الكلب، وأنّ الناصب لنا اهـل البيـت   

هل البدع أرة، بل قد عرفت جواز الوقيعة يف مور املذكوألجنس منه. ومن البديهي أنّ جواز غيبتهم أهون من األ
  .)٢(والضالل، والوقيعة هي الغيبة)

ومستنداا من الروايات الشريفة تقع هذه الفتوى أمثال وقد غفل بعض من ال خربة له بطوائف األدلة عن ان 
ا مطوظتها مجيعاً ومالحظة وجـه  قة بالطائفة األوىل والثالثة والرابعة فالالزم مالحكلها ضمن الطائفة الثانية وا

  .خروجاً عن وجوه اجلمع التربعية اجلمع بينها مبا تشهد به الروايات بأنفسها
واحلاصل: انه ال بد من استكشاف املنظومة الفقهية والفكرية املتكاملة ألحكام سباب اآلخرين يف الشـريعة  

  سداد.ومن اهللا التوفيق وال ،اإلسالمية، وهذا هو ما عقد هذا البحث ألجله
  إىل ما استلزم سب أولياء اهللا وال تسبوا... تعميم 

  وال تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدواً بِغيرِ علْـمٍ ان اآلية الشريفة املطلب الثالث: 
يعبدون من ما هو (  ين يدعونَ من دون اللَّهالَّذإذ املراد بـ ؛آهلة الكفار أيالكفار  ما يعبدهخاصة بسباب 

، )٣(يدعوا يف حوائجهم باعتبارها آهلـة لكوم لكوم يدعوا آهلة أو  يدعونَدون اهللا) ووجه التعبري بـ
م ، ولكن من أين تعمـي (أي ال تسبوا آهلتهم فيسبوا اهللا تعاىل عدواناً جبهل منهم) آهلة قريشسب فهي ي عن 

  هذا أوالً. ،احلرمة إىل سباب غري اآلهلة كرموزهم مثالً
غري  م إىل سبومل تعم  فَيسبوا اللَّه عدواً بِغيرِ علْمٍوثانياً: اآلية خاصة من جهة أخرى إذ اا علّلت بـ

رارة ومحران ويـونس  عمار وأيب ذر أو أمثال زوأو أحد أولياء اهللا كسلمان  أحد املعصومني  كسبتعاىل اهللا 
                                                             

 .٥٠٤ص ١قم، ج –الشيخ حممد على التوحيد، تقريرات أحباث السيد أبو القاسم اخلوئي، الناشر: مكتبة الداوري  )١(
 .٥٠٥ص ١قم، ج –يخ حممد على التوحيد، تقريرات أحباث السيد أبو القاسم اخلوئي، الناشر: مكتبة الداوري الش )٢(
  واألول أظهر. )٣(
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ومراجـع  األخيـار  ابن عبد الرمحن أو أعاظم الفقهاء كالطوسي واحللي واالردبيلي واالنصاري وسائر الفقهاء 
  .األبرار التقليد

ألن سب رموزهم إن استجلب سب اهللا تعاىل فرضاً فهو داخل قطعاً وذلك عن الوجه األول واضح  واجلواب
فَيسبوا اللَّه عدواً ة فحسب بل الندراجه يف العلة املصرح ا يف اآلية الشريفة احلرمة ال للحاظ األولويدليل يف 

إهلتهم بسبب ام سينتقمون بسب اهللا تعاىل، ومع ذلك جييز سب تعاىل سب م اهللا فهل ترى ان حيرأ  بِغيرِ علْمٍ
  رموزهم حىت لو انتقموا بسب اهللا تعاىل!!

مت حترمي سباب ين: ان التعميم مستند إىل الروايات الصرحية يف هذا احلقل حيث عمواجلواب عن الوجه الثا
ما يعبدونه إىل ما لو استلزم ذلك سب أولياء اهللا تعاىل، وليس مستنداً إىل تنقيح املناط ألنه ظين بل املنـاط هنـا   

  أضعف فال وجه لالستناد إليه.
ال بس فَقَد اللَّه يلو بس نملَّه  

وال تسبوا الَّـذين   :سأَلْته عن قَولِ اللَّه :قَالَ عن عمر الطَّيالِسي عن أَبِي عبد اللَّه ومن الروايات 
 :فَقُلْـت  :قَالَ ؟داً يسب اللَّهيا عمر رأَيت أَح :فَقَالَ :قَالَ يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدواً بِغيرِ علْمٍ

ففَكَي اكدف اللَّه لَنِيعقَالَ ؟ج: اللَّه بس فَقَد اللَّه يلو بس نم)فهذه الرواية صرحية يف التعميم والترتيل )١.  
وقَد ينبغي فيها  وهناك روايات عديدة تفيد هذا املضمون ومنها ما سننقله من رواية الكايف اآلتية حيث ورد

وه فكَي لَّهل هِمبس دوا حلَمعأَنْ ت ؟لَكُم    اللَّـه ـدنع أَظْلَم نمو اللَّه بس كهتان فَقَد اَء اللَّهيلأَو بس نم هإِن
اِء اللَّهيلأَولو لَّهل بستنِ اسمم)٢(  

 أعداء اهللا حيث يسمعونكممن الضوابط: سب  
هم حيـث  ان الروايات الشريفة حتدد ضوابط لسب أعداء اهللا، ومنها مـا يفيـد ان (سـب   املطلب الرابع: 

يسمعونكم حمرم) دون سبهم يف االس اخلاصة بالشيعة، فهذه أخص من روايات الطائفة الثانية أو حاكمة عليها 
ألعداء اهللا على قسمني: سبهم حيث يسمعونكم كما لو سبهم يف ، واحلاصل ان السب فتفيد تقييدها كما سيأيت

  يف جماميعنا اخلاصة.، وسبهم اإلذاعة أو الفضائيات أو يف جمالسهم أو يف حضورهم فان الرواية تفيد حرمته
وجاملُوا النـاس ولَـا    :يف روضة الكايف يف حديث طويل عن اإلمام الصادق ما ورد ومن الروايات 

محكُتونعمسثُ ييح اِء اللَّهدأَع بسو اكُمإِيو كُمبةَ رطَاع كذَل عوا معمجت لَى رِقَابِكُمع ملُوه وا اللَّهبسفَي م

                                                             

  . ٣٧٣ص ١هـ، ج١٣٨٠طهران،  –حممد بن مسعود العياشي، تفسري العياشي، املطبعة العلمية  )١(
  .٧ص ٨ران، جطه –ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكتب اإلسالمية  )٢(
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هإِن وه فكَي لَّهل هِمبس دوا حلَمعأَنْ ت ي لَكُمغبني قَدلْمٍ ورِ عيواً بِغدع   ـبس كهتان فَقَد اَء اللَّهيلأَو بس نم
اِء اللَّهيلأَولو لَّهل بستنِ اسمم اللَّه دنع أَظْلَم نمو ةَ إِلَّـا    ،اللَّهلَا قُـولَ وولَا حو اللَّه روا أَمبِعلًا فَاتهلًا مهفَم

بِاللَّه)١(.  
 ، وعليه:حيملهم على اإلضرار بكم ماأي ال تستفزوم أو تفعلوا  ا تحملُوهم علَى رِقَابِكُمول :َوقوله 

 تجمعوا مع ذَلك طَاعةَ ربكُـم ، و)٢(فأي عمل عنيف من سب أو بطش م مما يسبب ييجهم ضدنا، حرام
يا واآلخرة أما خري الدنيا فهو األمن من ضـررهم  أي إذا مل حتملوهم على رقابكم فانكم جتمعون بذلك خري الدن

  وأما خري اآلخرة فهو انكم بذلك تكونون مطيعني لربكم فتستحقون الثواب.
  إىل ما استلزم سب أولياء اهللا تعاىل. والرواية صرحية يف التعميم ويف توسعة دائرة حد السب احملرم

  .بابه هذا سبام ألولياء اهللا تعاىلمن باب االستفعال أي استجلب بس استسبوقوله 
داللة بالغة على ضرورة ضبط النفس وكظم الغيظ على ما نراه من األذى منهم وانه  فَمهلًا مهلًاويف قوله: 

بان ذلـك أمـر اهللا وقـال:     جيب الصرب وحترم املسارعة إىل سبهم انتقاماً منهم أو ابتداًء منا، وقد صرح 
وا أَمبِعفَاتاللَّه ر وحيث يسمعونه فمن مل يسبهم يف جمالسهم بع أمر اهللا وإال فهو عاص هللا وهو حيسب فهو املت

  انه حيسن صنعاً!
فَال وربك ال يؤمنونَ حتى يحكِّمـوك  و )٣(يحبِبكُم اللَّه  قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعوينقال تعاىل: 

  .)٤(أَنفُِسهِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّموا تسليماً  ما شجر بينهم ثُم ال يجِدوا يففي
ومما يفيد التعميم للجهتني (حرمة سب حىت رموزهم، وحرمة ما يستجلب سب أولياء اهللا الما يوجب سب 

لَا تسبوهم  يف تفسري هذه اآلية: اإلمام الصادق  ما ورد عن من ضمن أدلة الطائفة الثالثة: اهللا تعاىل فقط)
من سبك فَقَد سبنِي  لعلي  قَالَ النبِي  ،من سب ولي اللَّه فَقَد سب اللَّه :علَيكُم فَقَالَ نفَإِنهم يسبو

 بس نمو اللَّه بس نِي فَقَدبس نمارِوي النف هيرخنلَى مع اللَّه هكَب فَقَد اللَّه)وقوله:  )٥وبسني كُملَيع  مبين
  فة واألصل (يسبونكم).وقد تكون مصح ،يهجمون عليكموعلى التضمني أي حيملون عليكم 

وال تسبوا الَّـذين  ين (ولنرجع إىل تفسري اآليات على قول املفسر رضوان اهللا عليه: وقال العالمة السي
                                                             

 .٧ص ٨طهران، ج –ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكتب اإلسالمية  )١(
  وسيأيت حبث صورة باب التزاحم، إذ كالمنا اآلن يف حدود الطائفة الثالثة. )٢(
 .٣١سورة آل عمران: آية  )٣(
 .٦٥سورة النساء: آية  )٤(
  .٢١٧ص ٧١هـ، ج١٤٠٤بريوت،  –العالمة السي، حبار األنوار، مؤسسة الوفاء  )٥(
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اللَّه وند نونَ معدي  ا مبا فيها من القبائحقالوا أي ال تذكروا آهلتهم اليت يعبدو ًواـدع وا اللَّهبسفَي  أي
 على تأويلـهم   :وأقول ،ذكر بهأي على جهالة باهللا وما جيب أن ي بِغيرِ علْمٍجتاوزا عن احلق إىل الباطل 

    )١(حيتمل أن يكون املعىن بغري علم أن سب أولياء اهللا سب هللا)
اما ان يراد به بغري علم  فَيسبوا اللَّه عدواً بِغيرِ علْمٍ نكتة هامة جداً وهي انإىل وقوله (حيتمل...) إشارة 

هو للكفـار أو   قدرامل للواقع بل هو جبهل مركب ألن قطعهم ليس بعلم بل هو جهل فمرجع ضمري منهم مطابقٍ
قـد ال يعدونـه عظيمـاً    إذ أولياء اهللا هو سب هللا تعاىل  أي بغري علم من املؤمنني بان سب بِغيرِ علْمٍيراد

  ويستسهلون ان يسبوا معبودات املشركني إذا كان رد الفعل فقط هو سبهم أولياء اهللا فقط.
  مداراة الناس فريضة

لروايات ان مداراة الناس فريضة واجبة، وسيأيت الكالم عن هذه الطائفـة  ان املستفاد من ااملطلب اخلامس: 
مفصالً، إمنا الكالم اآلن عن اجلزاء املذكور يف الرواية اآلتية يف املطلب السادس ملـن ال يـداري النـاس وملـن     

  .يا من رعاك اهللا وأشكر اهللا تعاىل على ما منحك وأعطاك يداريهم، فالحظها بدقة وتدبر فيها
  يكف عن الناس يكفون عنه من

ان املستفاد من الروايات كما هو املستفاد من العقل والوجدان والتجربة: ان كل فعل فله املطلب السادس: 
  يف القوة ويعاكسه يف االجتاه. )٢(رد فعل يساويه

ن  واملستفاد من الرواية اآلتية خاصة: ان من يكفعن سباب الناس (ومطلق التهجم عليهم) فان الناس يكفو
عنه (أي بنحو املقتضي) واملفهوم منها عرفاً ان من ال يكف عن الناس فام ال يكفون عنه، وذلك من البديهيات 

نِ سنان عن حذَيفَةَ بنِ علي بن إِبراهيم عن بعضِ أَصحابِه ذَكَره عن محمد ب : الوجدانية فالحظ قوله 
 اللَّه دبا عأَب تعمورٍ قَالَ: سصنم اسِ فَأُنِفُوالنل مهاتاردم اسِ قَلَّتالن نماً مقُولُ" إِنَّ قَوشٍ،   )٣(ييقُـر نم

غَي نماً مإِنَّ قَوو ،أْسب ابِهِمسا كَانَ بِأَحم اللَّه مايو يعِ، قَالَ: ثُمفالر تيقُوا بِالْبفَأُلْح مهاتاردم تنسشٍ حيرِ قُر
  )٤(قَالَ: من كَف يده عنِ الناسِ فَإِنما يكُف عنهم يداً واحدةً، ويكُفُّونَ عنه أَيدي كَثريةً

  :مطالبويف الرواية 
وهل يا ترى من مداراة الناس  وان مداراة الناس حمبوبة هلم  اس مبغوضة لألئمة األول: ان قلة مداراة الن

                                                             

 .٢١٨ص ٧١هـ، ج١٤٠٤بريوت،  –العالمة السي، حبار األنوار، مؤسسة الوفاء  )١(
  أو يزيد عليه أو يضعف عنه حبسب املؤثرات اخلارجية. )٢(
 املستظهر اا (فنفُوا). )٣(
  .١١٧ص ٢طهران، ج –ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكتب اإلسالمية  )٤(
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الناس؟ سب  
  من ال يداري الناس، يكرهه األئمة األطهار 

   :: (واحلاصل أن الكالم حيتمل وجهنيوجهني فقاليف تفسري الرواية  العالمة السي  الثاين: انه قد ذكر
اشرة واملداراة مع املخالفني يف دوالم مع املخالفة هلـم باطنـا يف أديـام    أحدمها أنه ال بد من حسن املع

عوا أنسـام  ت مدارام للمخالفني فنفاهم خلفاء اجلور والضاللة من قبيلة قريش وضـي قلّ فإن قوماً ،وأعماهلم
 ،شرف آبائهم نقـص ء إال ترك املداراة والتقية أو مل يكن يف  وأحسام مع أنه مل يكن يف أحساب أنفسهم شي

وإن قوما من قريش مل يكن فيهم حسب أو يف آبائهم شرف فأحلقهم خلفاء الضاللة وقضاة اجلور يف الشـرف  
  والعطاء والكرم بالبيت الرفيع من قريش وهم بنو هاشم. 

ملخـالفني يف  يف أوامرهم اليت منها املداراة مع ا ل بتركهم متابعة األئمة وأن القوم اُأل :وثانيهما: أن املعىن
عن أنفسهم فذهب فضلهم وكأم خرجوا من قريش ومل يـنفعهم   نفاهم األئمة  ،دوالم ومع سائر الناس

كقوله  أحلقوا بالبيت الرفيع وهم أهل البيت  وإن قوما من غري قريش بسبب متابعة األئمة  ،شرف آبائهم
  سلمان منا أهل البيت وكأصحاب سائر األئمة  م كانوا أقرب إىل األئمة من كثري من بين من املوايلفإ

  )١()هاشم بل من كثري من أوالد األئمة 
 يقول: بان الذين ال يدارون الناس ينفيهم األئمة  فعلى املعىن الثاين فاألمر خطري جداً إذ اإلمام أقول: 

لذين يدارون الناس (فذهب فضلهم وكأم خرجوا من قريش ومل ينفعهم شرف آبائهم) عكس ا من أنفسهم 
سلمان  كقوله  أحلقوا بالبيت الرفيع وهم أهل البيت  (وإن قوما من غري قريش بسبب متابعة األئمة 

  منا أهل البيت...).
لترك مدارة الناس ولذا عبر العالمـة السـي    وعلى املعىن األول: فال ريب انه ظاهر يف كراهة اإلمام 

  داراة...) ومل يقل حيسن أو حيبذ فقط.بـ(ال بد من حسن املعاشرة وامل
هي الدولة  إشارة إىل اإلطار العام للحكم حسبما يراه العالمة السي، والتاريخ يشهد بانوقوله يف (دوالم) 

أقل بكـثري   ،زمناً ومساحةً ،اخلاصة كانتأهل للمخالفني، بشكل عام، على امتداد الزمن، أال ترى ان حكومة 
امة؟ فعامة الدول اإلسالمية زمن األمويني والعباسيني والعثمانيني ويف هذا الزمن (وهـي اآلن  من حكومة أهل الع

كفترة االدارسـة   –اما مساحة أو زمناً  – تقريباً مخسني دولة إسالمية) هي بأيدي أهل العامة وقد خرج األقل
ت ان األمر سيبقى كذلك، عمومـاً،  واحلمدانيني والبويهيني والصفويني وما أشبه، بل املستظهر من بعض الروايا

                                                             

  .٤٤١ص ٧٢هـ، ج١٤٠٤بريوت،  –العالمة السي، حبار األنوار، مؤسسة الوفاء  )١(
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فالالزم حسب هذه الرواية مدارام يف دوالم، بل سيجيء ان الدولة حىت لو  إىل زمن ظهور قائم آل حممد 
  كانت لنا فيجب ان نالحظ حال املستقبل فنداري يف دولتنا كي ال ينتقموا يف دولتهم القادمة.. فأنتظر.

  هم؟هل كثرة سباب اآلخرين توجب ترويض
على  والكفار واحلكومات إذا عرفت ذلك عرفت ان ما يتومهه بعض من اننا نقوم بترويض أهل العامةالثالث: 

حىت يتحول بالتـدريج إىل   وتكراره ، وذلك الترويض إمنا يكون بكثرة سبهمأو حكومام حتمل سباب رموزهم
  ستفزون!وال ي حينئذ بل شيء عادي عندهم فال ينتقمون

من كَف يده عنِ الناسِ لكالم خمالفة صرحية للعديد من الروايات ومنها هذه الرواية املصرحة بـولكن هذا ا
إذا  ويقول بانـه  ومدعي الترويض يدعي خالف ذلك فَإِنما يكُف عنهم يداً واحدةً، ويكُفُّونَ عنه أَيدي كَثريةً

  هم فام يكفون عنا ايديهم الكثرية! أكثرنا من سبهم واهلجوم علي
"من كف يده" هذا مثل ما وقد وردت بذلك املضمون روايات عديدة أشار العالمة السي إىل واحدة منها (

 نِنيمؤالْم ريقَالَ أَم :ْقي ةً وداحداً وي مهنع قْبِضا يمفَإِن هتريشع نع هدي قْبِضي نمي ودأَي هنع مهنم ضب
  .)٢(كما سيأيت يف باب صلة الرحم) )١(كَثريةٌ

شيخ عشرية أو رئـيس   بل ان ذلك خالف الوجدان والضرورة وبداهة العقالء إذ من البديهي أنك إذا سببت
دولة أو رمزاً مقدساً للطرف اآلخر، فلم يستطع ان يرد وكرن يف داخله حقداً فانه خيتز على مسامعه السباب رت

ينتظر أول فرصة لكي ينتقم انتقاماً مروعاً، كمـا حـدث   سهائالً عليك وسوف يغلي احلقد يف قلبه كاملرجل و
  طوال التاريخ مما سنشري إليه الحقاً فأنتظر. مراراً

ك فان )٣(غالل والسجن وغريهانعم إمنا ميكن ترويضه إذا كنت األقوى بقول مطلق وكانت بيدك السلطة واأل
وض قهراً (وإن كان ممتأل ته حينئذ أو أكثرت من سبه فانه يضطر للسكوت كي ال تقتله أو تسجنه، فيترإذا سبب

خره حلني انقالب األمر وسنوح الفرصة إذ حقداً وغضباً يد ِـاسالن نيداوِلُها بن امالْأَي لْكتو)والـالزم   )٤
ولكن من البديهي ان  ،قصري النظر واجلاهلالنظر (كان واهللا بعيد املدى) مراعاة تلك احلال أيضاً إذ املؤمن بعيد 
 سـببناهم ، فمن اجلهل املطلق تصـور اننـا إذا   اخلاصةصاحلهم ال لصاحل لموازين القوة يف العامل اإلسالمي اآلن 

م سيتروهم فاوأكثرنا من سبه الروايـات  ! وهذا هو ما أشارت إلييستعذبونهبل على شتمهم دون ضون ويتعو
                                                             

  .١٥٤ص ٢طهران، ج –ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكتب اإلسالمية  )١(
  .٤٤٣ص ٧٢هـ، ج١٤٠٤بريوت،  –العالمة السي، حبار األنوار، مؤسسة الوفاء  )٢(
  السلطة مرفوض مطلقاً.هذا جدالً، وإال فان العنف خاصة من  )٣(
  .١٤٠سورة آل عمران: آية  )٤(
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  كما هو حمور املطلب السابع:
  ال يعقل ان يروض األضعف األقوى على حتمل الشتائم!

، فإمنا يصح ويوجب ترويضهم، لو كانت لك القوة والطاعة دون ان سب اآلخرين لو صح املطلب السابع:
القوي فانه يستسـيغ   ما لو كنت أنت الضعيف وهو األقوى.. والغريب ان يتوهم الضعيف انه إذا أكثر من سب

ذلك ويتعود عليه ويتروض به! والغريب ان يتوهم متوهم ان العامل احلر ال يسمح بان ينتقم منك القوي! وقـد  
من إقامة جملـس  بل حىت  حرمام حىت من تأسيس حسينية بلترون ظلمهم للشيعة يف مصر والسودان وغريمها 

دول العامل من ومل نر  املنورة بوحشية مطلقة يء يف املدينةكما قد ترون ذحبهم لطفل بر !حىت بدون سب وشتم
ما فعلته طالبان وداعش يف العراق وأفغانستان وغريمها من اجلنايات مما  جمرد إدانة عابرة!! كما قد تروناحلر حىت 

  وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم. تقشعر له األبدان
  يدة:ويكفي ان حنتكم إىل الروايات وهي عد

ولَم يقُلْ علَـى أُمـة    أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِه يعدلُونَ  ومن قَومِ موسىكَما قَالَ اللَّه عز وجلَّ ومنها: 
داً كَماعةٌ فَصداحةُ والْأُمفَةٌ ولتخم مأُم ذئموي مهو هملَى كُلِّ قَولَا عى ووسـلَّ:    مجو ـزع ا قَالَ اللَّـه َّإِن

لَّهةً قانِتاً لكانَ أُم يمراهإِب  جٍ إِذَارح نم ةندالْه هذي هف كذَل لَمعي نلَى مع سلَيلَّ وجو زع لَّهيعاً لطقُولُ مي
  .)١(كَانَ لَا قُوةَ لَه ولَا عذْر ولَا طَاعةَ

يف خصـوص األمـر    وانه واجب كفائي ال عيين، وليسـت اية صرحية، كما ترى، يف اهلداية والتبليغ والرو
كَما قَالَ اللَّه عز قد يقال بالفرق بينهما وسيأيت بيان ذلك) إذ صريح الرواية: (إذ باملعروف والنهي عن املنكر 

ولَم يقُلْ علَى أُمة موسى ولَا علَى كُلِّ قَومه وهـم   وبِه يعدلُونَ أُمةٌ يهدونَ بِالْحق  ومن قَومِ موسىوجلَّ 
ولَيس علَى مـن :   فالكالم عن هداية اآلخرين ودعوم للدين املبني ومع ذلك يقول  يومئذ أُمم مختلفَةٌ

ـ   ،واملراد بالقوة ظاهر إِذَا كَانَ لَا قُوةَ لَه ولَا عذْر ولَا طَاعةَ يعلَم ذَلك في هذه الْهدنة من حرجٍ ذر وامـا الع
املؤمنون للدين املبني، واملراد (بالطاعة) اـم   إذا دعاهم) لالهتداءاملدعوون يعذره اآلخرون ( كونه حبيثفاملراد 

  يطيعوم لغلبتهم، بنحو ما، عليهم.
نسبهم فان لنا القوة عليهم ولنا العذر عندهم (أي يعذروننا يف سب رمـوزهم)  وهل يتوهم أحد اننا حيث 

  واننا فوقهم قاهرون فلنا عليهم الطاعة!
يف زمـن   ،اننا، حسب الكثري من الرواياتوإىل فقد أشرنا إىل ذلك سابقاً  في هذه الْهدنة وأما قوله 

مندرج يف ضمن علل الطائفـة   م، اللهم إال يف حد معني مستثىنهدنة مع أهل العامة فال يصح سبهم واستفزازه
                                                             

  .٥٩ص ٥طهران، ج –ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكتب اإلسالمية  )١(



 ه١٤٤٠/ اآلخرمجادى  ٧ األربعاء .....................................................) ٢٩٦(والتدبر  التفسريدروس يف 

٩ 
 

 أو التربي من أعداء اهللا (ال بعض حدود ذلك) الدين واملذهبوهو ما لو توقف حفظ أصل  الثانية من الروايات
  شبه ذلك مما سيأيت تفصيله بإذن اهللا تعاىل.أو عليه 

  ى حممد واله الطيبني الطاهرينوآخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا عل
 m-alshirazi.comميكن مالحظة الدرس والتقرير على املوقع التاىل: 


