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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.
ون َِّ
(وال تَسبُّوا الَّذين ي ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
اّلل)
ْ
ََ
َ ُ
()6
األصل العام ( َوقُولُوا لِلن ِ
َّاس ُح ْسناً )

وحرمة سباب اآلخرين
َخ ْذان َ ِ
ائيل ال تَػ ْعبُ ُدو َن إِالَّ َّ
اّللَ َوِِبلْوالِ َديْ ِن إِ ْحساانً َوِذي الْ ُق ْػرى
قال هللا العظيم يف كتابو الكرًنَ ( :وإِ ْذ أ َ
ميثاؽ بَين إ ْسر َ
()1
الصال َة َوآتُوا َّ
َوالْيَتامى َوال َْمساك ِ
ني َوقُولُوا لِلن ِ
ُػو َن)
َقيموا َّ
الزكا َة ُُثَّ تَػ َػولَّْيػتُ ْْ إِالَّ قَلػيالً ِمػ ْن ُْ ْْ َوأَنْػػتُ ْْ ُم ْع ِر ُ
َّاس ُح ْسناً َوأ ُ
ِ
ِِ
الش ْيطا َن كا َن لِ ِْْلنْ ِ
غ بَػ ْيػنَػ ُه ْْ إِ َّن َّ
َح َس ُن إِ َّن َّ
سان َع ُد ِّوا ُمبيناً)(.)2
الش ْيطا َن يَػ ْنػ َز ُ
و( َوقُ ْل لعبادي يَػ ُقولُوا الَّيت ه َي أ ْ
قولهو ععههاىل (يَػ ْن ػ َػزغُ بَػ ْي ػنَػ ُه ْْ) أي يفسهد بيههنهم وىههو قريهب ههن عهل الههن غ الههخي يعها ةههرو ههوخر الدابهة بعههو و ههوه.
وىكخا حال الشيطان فانو يستغل السباب وةريه ن طلق ا ليغ ابألحسهن ليههيج أحهد الطهرفني ضهد ا خهر بهوك ة أو
ٍ
خنسة أو فعة فجائية حا ة قوية يستثمر فيها سباب ىخا لخاك وابلعكغ ليثري فيو قوعو الغضبية أبقصى طاقة شلكنة.
وقهد سههبق ان طوائههاي ا ات والهرواات حههول وقههاي الشهريعة ههن سههباب ا خهرين ،أربعههة ،وقههد ضهى بعه الكههالم
عن الطائفتني الثانية والثالثة وسهنتطر يف ىهخا ادلب هث إىل الطائفهة األوىل هللا ن هللا ععهاىل فنقهول :ان األيلهل األو العهام
ىههو قههول احلسههل للنههاب وىههو حر ههة سههباب ا خ هرين ،وعههدل علههى لههه ا ات والههرواات الكثههرية و نههها :قولههو ععههاىل:
الصال َة َوآتُوا َّ
( َوقُولُوا لِلن ِ
ػل لِ ِعبػادي يَػ ُقولُػوا
َقيموا َّ
الزكا َة ُُثَّ تَػ َولَّْيػتُ ْْ إِالَّ قَليالً ِم ْن ُْ ْْ َوأَنْػػتُ ْْ ُم ْع ِر ُ
َّاس ُح ْسناً َوأ ُ
ُػو َن) و( َوقُ ْ
ِ
غ بَػ ْيػنَػ ُه ْْ إِ َّن َّ
َح َس ُن إِ َّن َّ
الش ْيطا َن كا َن لِ ِْْلنْسا ِن َع ُد ِّوا ُمبيناً).
الش ْيطا َن يَػ ْنػ َز ُ
الَّيت ه َي أ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ع إِىل َس ِ
ػك ُه َػو أَ ْعلَ ُػْ
َح َس ُػن إِ َّن َربَّ َ
بيل َربِّ َ
و نها :قولو ععاىل( :ا ْد ُ
ك ِِب ْْلِ ْْ َمة َوال َْم ْوعظَة ا ْْلَ َسنَة َوجاد ْْلُ ْْ ِِبلَّيت ه َػي أ ْ
()3
ِِ
دين)
ِِبَ ْن َ
ُ َّل َع ْن َسبيله َو ُه َو أَ ْعلَ ُْ ِِبل ُْم ْهتَ َ
وقولههو عع ههاىل ( َوقُولُ ػػوا لِلنَّ ػ ِ
ػاس ُح ْس ػػناً) أ ههر وى ههو ظ ههاىر يف الو ههوب ،وال يض ههر عو ي ههو اخلط ههاب يف يل ههدر ا ي ههة لب هها
إسهرائيل؛ ا ها ألن األيلهل يف الشهرائ ىهو العمهوم إال هها خهر أو لالستصه اب ،كمها نق نهاه يف األيلهول ،كمها ان ظههاىر
( )1سورة البقرة :آية .83
( )2سورة اإلسراء :آية .53
( )3سورة الن ل :آية .125
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ِ
ِِ
ع
َح َس ُػن) ىهو ان إاهاب األ هر بهو لو وبهو ال هر ر انهو واسهت بابو ،كمها ان قولهو (ا ْد ُ
( َوقُ ْل لعبادي يَػ ُقولُوا الَّيت ه َي أ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
إِىل َس ِ
َح َس ُن) أوا ر وكلها ظاىرة يف الو وب.
بيل َربِّ َ
ك ِِب ْْلِ ْْ َمة َوال َْم ْوعظَة ا ْْلَ َسنَة َوجاد ْْلُ ْْ ِِبلَّيت ه َي أ ْ
وفر ا يتني األوليني عن الثالثة ان األوليني أوس ائرة ن الثالثة إ عفيد و وب قهول احلسهن للنهاب فيشهمل ععا هل
ال هرئيغ ه وظفيههو يف كيفيههة إيلههداره األوا ههر ذلههم أو حديثههو عهههم وكههخله كيفيههة حههديث األب ه ابنههو وابلعكههغ أو
وو تو وابلعكغ والصديق الصهديق سهواء أكهان لهه يف حالهة عهوة ووعه و هدال أم ال ،ا ها ا يهة الثالثهة
ال و
ف ايلة هللاطار (الدعوة) و(ادلوعظة) و(اجلهدال) وان الهدعوة إىل سهبيل هللا اهب ان عكهون ابحلكمهة وان ادلوعظهة اهب ان
عكون حسنة وان اجلدل اب ان يكون ابليت ىي أحسن.
ِ
ِِ
َح َس ُػن) أي يقولهوا للمشهركني الكلمهة
وقد كر يف عفسري الصايفَ (( :وقُ ْل لعبادي) يعها ادلهو نني و(يَػ ُقولُػوا الَّػيت ه َػي أ ْ
اليت ىي أحسن وال خياطبوىم مبا يغيظهم ويغضبهم (إِ َّن َّ
الش ْيطا َن يَػ ْنػ َزغُ بَػ ْيػنَػ ُه ْْ) يههيج بيهنهم ادلهراء والشهر فلعهل ادل انهنة
()1
الش ْيطا َن كا َن لِ ِْْلنْ ِ
هبم عفضي إىل العنا واو ا الفسا (إِ َّن َّ
سان َع ُد ِّوا ُمبيناً )ظاىر العداوة).
و ههن الواضههن ان انته ها ههنهج سههباب ا خ هرين لههيغ صههداقاً لقولههو ععههاىلَ ( :وقُولُػػوا لِلنَّػ ِ
ػاس ُح ْسػػناً) بههل ىههو علههى
السههباب يف ععا ل ههو الههدعوي أو يف حديثههو اجل ههد ه ا خ هرين
النقههي ههن ل ههه ،وكههخله ههن الواض ههن ان الش ه
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ع إِىل َس ِ
َح َس ُن).
بيل َربِّ َ
سلالاي أل ره ععاىل الصرين به(ا ْد ُ
ك ِِب ْْلِ ْْ َمة َوال َْم ْوعظَة ا ْْلَ َسنَة َوجاد ْْلُ ْْ ِِبلَّيت ه َي أ ْ
فهخا إ اً ىو األيلل العام يف احلديث ا خر أو احلوار عو.
الفوائد من أتسيس أصل حرمة السباب بشْل عام

ولْن قد يتساءل عن الفائدة ن أتسيغ ىخا األيلل ا ا ت هوار االسهتثناء – وىهي الطائفهة الثانيهة هن الهرواات
الري ِ ِ ِ
ِ
ِ
اء َة ِمػ ْنػ ُه ْْ َوأَ ْكثِ ُػروا ِم ْػن
ػل َّ ْ
ػب َوالْبػ َد ِع م ْػن بَػ ْعػدي َْػرَوْ ِه ُروا الْبَػ َػر َ
– زلد ة ،كما يف الرواية ا نفة الخكر ((إذَا َرأَيْػتُ ْْ أ َْه َ
ِ
ِ
ِ
وه ْْ َك ْي َال يَط َْم ُعوا ِيف الَْفس ِاد ِيف ِْ ِ
َّاس َوَال يَػتَػ َعلَّ ُموا ِم ْػن بِػ َد ِع ِه ْْ
َسبِّ ِه ْْ َوالْ َق ْو َل ْي ِه ْْ َوال َْوق َيع َة َوَِبهتُ ُ
اْل ْس َالم َوََْي َذ َرُه ُْ الن ُ
َ
ِ
الدرج ِ
ِ
يَ ْْتُ ِ
ب َّ
ات ِيف ْاآل ِخ َرِة))(.)2
اّللُ لَ ُْ ْْ بِ َذلِ َ
ك ا ْْلَ َسنَات َويَػ ْرَْ ْع لَ ُْ ْْ بِه َّ َ َ
واجلواب :ان الثمرات يف أتسيغ ىخا األيلل تعد ة:
فأوالً :يكون ىخا األيلل ىو ادلر لدى الشه يف الشبهات ادلصداقية.
واثنياً :يكون ىو ادلر لدى الشه يف ادلفهوم ( فهوم وضوع ادل ص ) سعة وضيقاً.
فمههثالً لههو ن ههه يف ان ويههداً ى ههل ىههو ههن أىههل الري ههب والبههدع أو ال ،ف ههال اههوو س ههبو اسههتنا اً إىل الطائف ههة الثانيههة ههن
الرواات ألنو يكون ن التمسه ابلعام يف الشبهة ادلصداقية؛ بل ير إىل األيلل العام وىو احلر ة.
( )1الفي الكشاين ،عفسري الصايف ،وسسة األعلمي للمطبوعات – بريوت 2 ،ص.358
( )2ثقة اإلسالم الكليا ،الكايف ،ار الكتب اإلسال ية – طهران 2 ،ص.275
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ولو نه يف حدو سعة عل (البدعة) أو عل (الريب) فالقدر ادلتيقن اخل يف ادلستثل و ا عهداه اب علهى حكهم
العههام وىههو احلر ههة ،فمههثالً ىههل نكههر الضههروري طلقهاً بتههدعد و لههه بهها علههى حههدو الضههروري و ههدى سههعتو أو ضههيقو
وكخله حال الريب أيضاً.

املوُوع يف الرواية َمن َجَ َع كونه أهل ريب وكونه أهل بدعة
الريْ ِ
ػب َوالْبِػ َد ِع)) إىل ان ادلوضهوع فيهها ىهو هن مجه الصهفتني أي كهان هن
ػل َّ
و ن اجلدير اإللفهات يف فقهو روايهة ((أ َْه َ
أىههل الريههب وأىههل البههدع أيضهاً فهههخا ىههو وضههوع األحكههام يف الروايههة ون ههن كههان ههن أىههل البههدع فقههد ون الريههب أو
العكهغ ،و لهه ألن ظهاىر الهواو اجلمه  ،ولههو ارا اإل هام عليهو السهالم عرعيهب علهه األحكههام حه علهى كهل واحهد نهمهها
نفر اً لقال (إ ا رأيتم أىل الريب أو البدع) و له ظاىر.
َّ
ذين وَلَ ُموا ِم ْنػ ُه ْْ)
املناقشة :االستثناء يف قوله( :إِالَّ ال َ

ولكههن قههد يعههعل علههى هها كههر ابن ا يتههني الكههر تني وان افهها و ههوب القههول ابلههيت ىههي أحسههن طلق هاً وو ههوب
ػادلُوا أ َْهػل ال ِ
اجلدال ابليت ىي أحسن طلقاً ،ولكن عو د آيهة أخهرى عفيهد عقييهد ا يتهني فقهد قهال ععهاىل( :وال ُُت ِ
ْْت ِ
ػاب
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
آمنَّا ِِبلَّذي أُنْ ِز َل إِلَْينا َوأُنْ ِز َل إِلَْي ُْ ْْ َوإِْلُنػا َوإِْلُ ُْ ْػْ واحػ ٌد َوَْن ُػن لَػهُ
إِالَّ ِِبلَّيت ه َي أ ْ
ذين وَلَ ُموا م ْنػ ُه ْْ َوقُولُوا َ
َح َس ُن إِالَّ ال َ
ِ
ػادلُوا أ َْهػل ال ِ
مسػلِمو َن) فمفها ىهخه ا يهة أ هران( :وال ُُت ِ
َّ
ْْت ِ
ػذين وَلَ ُمػوا ِمػ ْنػ ُه ْْ) أي
ػاب إِالَّ ِِبلَّػيت ه َػي أ ْ
َح َس ُػن) و(إِالَّ ال َ
َ
ُْ ُ
َ
فجا ذلوىم ابليت ىي أسوأ.
األجوبة:
ولكن ىخا الكالم ةري م لو وه:
احملتمل :إال الذين ولموا ْال ُتادلوهْ أصالً
األول :ان احملتمل يف ادلرا ن ا ية الكر ة و هان:
َّ
ذين وَلَ ُموا ِم ْنػ ُه ْْ) فجا لوىم ابليت ىي اسوأ ،وىخا ىو الخي ينف الطرف ا خر.
أوالً :ان يكون ادلرا (إِالَّ ال َ
َّ
ػذين وَلَ ُمػوا ِمػ ْنػ ُه ْْ) فههال دها لوىم أيلهالً ال ابألحسهن وال ابألسهوأ أي امهلهوىم اا هاً وال عههدخلوا
اثنيهاً :ان ادلهرا (إِالَّ ال َ
يف حوار عهم أيلالً ألهنم عاندون ال ادي عهم احلوار أبداً.
وعوضههي و :ان األضههدا ثالثههة وليسههت اثنتههني ف ه ا نفيههت واحههدة بقههي الضههدان ا خ هران زلتملههني ،واألضههدا الثالثههة
ىي:

َّ
ذين وَلَ ُموا ِم ْنػ ُه ْْ) فال دا لوىم أيلالً ال ابألحسن وال ابألسوأ.
( -1إِالَّ ال َ
َّ
ذين وَلَ ُموا ِم ْنػ ُه ْْ) فجا لوىم ابليت ىي أسوأ.
( -2إِالَّ ال َ
َّ
ذين وَلَ ُموا ِم ْنػ ُه ْْ) فجا لوىم ابليت ىي أحسن واالستثناء يلرين يف نفي األخري فيبقى األوالن زلتملني.
( -3إِالَّ ال َ
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ال يقال :االستثناء ن اإلثبات نفي ،و ن النفي إثبات.

َّ
ذين وَلَ ُموا ِم ْنػ ُه ْْ) ركهب هن إاهاب ونفهي إ
إ يقال :له وإن يلن لكن خصويلية ا ية ان ا سبق قولو (إِالَّ ال َ
ِ
ىو (وال ُُت ِادلُوا أ َْهل ال ِ
ْْ ِ
َح َس ُن) فالشطر األخري( )1إااب و ا قبلو( )2نفي ،فتدبر.
تاب إِالَّ ِِبلَّيت ه َي أ ْ
َ
َ

أوْ :جادلوهْ ال ِبليت هي أحسن
الثاين :سلمنا لكن ا ية عفيد على فرل التنه ل انهو ( ها لوا الهخين ظلمهوا هنهم ال ابلهيت ىهي أحسهن) ولهيغ ( ها لوا
ابليت ىهي أسهوأ) إ األول ىهو ادلعكهوب الهدقيق للمسهتثل نهو ال الثهاين و لهه ألنهو يقه يف قابهل (ال دها لوا) ( :ها لوا)

ويق ه يف قابههل (إال ابلههيت ىههي أحسههن)( :إال ابلههيت ليسههت أبحسههن) ال (إال الههيت ىههي أس هوأ) فههان (النقههي ) ىههو األوىل
ابدلقابل ههة( )3ههن الض ههد ،وعل ههى أي عق ههدير ف ههان كليهم هها زلتم ههل فتك ههون ا ي ههة رلمل ههة ادله هرا (ى ههل :ال د هها لوىم أيله هالً ال
ابألحسن وال ابألسوأ ،أو :ها لوىم ابلهيت ىهي أسهوأ) وحيهث عهر أ هر اخلهاص وأمجهل بقينها علهى حكهم العهام وىهو حر هة
داذلم ابليت ىي أسوأ طلقاً فتدبر.
ِ
َح َس ُن ُُمَ َّرٌم))
الرواية تصرح بػ(( َوا ْْلِ َد ُ
ال بِغَ ِْري الَِّيت ه َي أ ْ
الثالهث :ان بعه الهرواات يلههريفة يف ان ادلهرا نفهي هواو اجلههدال ابألسهوأ وانهو ها ل ابألحسههن كقاعهدة عا هة ،وا هها
الظهادلون ههنهم فهاعرك اجلههدال ولههيغ انههو هها ذلم ابألسهوأ (كمها ىههو ههدعى الطههرف ا خههر) ..فقههد نقههل يف عفسههري ال ىههان
ال ِيف الػ ِّدي ِن
الص ِاد ُؽ عليه السالم َوقَ ْد ذُكِ َر ِع ْنػ َدُُ ا ْْلِػ َد ُ
ي عليو السالم ،قال(( :قَ َ
ال َّ
عن( :اإل ُام أيب ُزل َّم ٍد العسكر ُّ
ول َِّ
الص ِ
َوأ َّ
ػاد ُؽ عليػه السػالمََ :لْ يُػ ْن َػه
اّلل صلى هللا عليه واله وسلْ َو ْاألَئِ َّم َة عليهْ السالم قَ ْد نَػ َه ْوا َع ْنػهُ َْػ َق َ
َن َر ُس َ
ػال َّ
ػري الَّػ ِػيت ِ
ػول( :و ٰال ُُٰتػ ِ
َع ْنػػهُ ُمطْلَق ػاً لَ ِْنَّػػهُ ُعِػػي َع ػ ِن ا ْْلِػ َد ِال بِغَػ ِْ
َّ
ػل
ػ
َه
أ
وا
ل
ػاد
ػ
ق
ػ
ي
ػل
ػ
ج
و
ػز
ػ
ع
اّلل
ن
و
ع
ػم
ػ
س
ت
ػا
ػ
َم
أ
ػن
ػ
س
َح
أ
ػي
ػ
ه
ُ
ُ
َّ
ُ
َ
َّ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ِ
ال ِ
ػك ِِب ْْلِ ْْم ِػة والْمو ِعظَػ ِػة ا ْْلسػنَ ِة و ٰج ِ
ْْت ِ ٰ
ع إِ ٰىل َسػبِ ِ
ػاد ْْلُ ْْ ِِبلَّ ِػيت ِهػ َػي
َح َس ُػن) َوقَػ ْولُػػهُ تَػ َع َ
يل َربِّ َ
ػاىل( :اُ ْد ُ
ٰػاب إِالّ ِِبلَّ ِػيت ه َػي أ ْ
َ َ َْ
ََ َ
ِ
ِ
ال بِغَ ِْ
َح َس ُػن ُُمَ َّػرٌم َح َّرَمػهُ َّ
ػاىل
َح َس ُن قَ ْد قَػ َرنَهُ ال ُْعلَ َماءُ ِِبل ِّدي ِن َوا ْْلِػ َد ُ
َح َس ُن)؟ َْا ْْلِ َد ُ
اّللُ تَػ َع َ
ػري الَّ ِػيت ه َػي أ ْ
ال ِِبلَِّيت ه َي أ ْ
أْ
ِ
ِ
َح َس ُػن ُُمَ َّػرٌم َح َّرَمػهُ َّ
ػيعتِنَا)) فههو
َعلَى ِش َيعتِنَا )4())...فالح عموم قولوَ (( :وا ْْلِ َد ُ
اّللُ تَػ َع َ
ال بِغَ ِْري الَِّيت ه َػي أ ْ
ػاىل َعلَػى ش َ
ال
نه يف حر تههو طلقهاً وإئهها اجلههائ اجلههدال ابألحسههن ه ةههري الظههاا ههنهم ،وا هها الظههاا فانههو نههدر يف عمههوم (( َوا ْْلِػ َد ُ
ِ
َح َس ُن ُُمَ َّرٌم َح َّرَمهُ َّ
اّللُ تَػ َع َاىل َعلَى ِش َيعتِنَا)).
بِغَ ِْري الَِّيت ه َي أ ْ
ف َُيَػ ِّػرُم َّ
ػولَ ( :و ٰقػػالُوا لَػ ْػن يَػ ْد ُخ َل ا ْْلَنَّػ َة إِ ٰالّ َمػ ْػن ٰكػػا َن
ال ُجْلَ ػ ًة َو ُهػ َػو يَػ ُقػ ُ
اّللُ ا ْْلِػ َد َ
مث قههال اإل ههام عليههو السههالمَ (( :وَك ْي ػ َ
(( )1إال ابليت).
(( )2وال ُدا لُوا)
( )3وقوعو قابالً.
( )4السيد ىانم الب راين ،ال ىان يف عفسري القرآن ،النانر :وسسة البعثة 4 ،ص.323
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ِ ِ (ٔ)
ػاىل( :تِلْػ َ ِ
ػل َّ
الص ػ ْد ِؽ
ػ
ع
ج
ْ
؟
ني)
ػارى) َوقَػ َ
ػل ٰهػػاتُوا بُػ ْر ٰهػػانَ ُْ ْْ إِ ْن ُك ْن ػػتُ ْْ ٰ
ػال تَػ َعػ َ
ُهػػوداً أ َْو نَ ٰ
َ
صػ ٰ
صػػادق َ
اّللُ َعلَػ َػْ ِّ
َ
َ
ػك أَ ٰمػػانيُّػ ُه ْْ قُػ ْ
َ
ِ
ان ِِبلْبػرَه ِ
و ِْ ِ
َح َس ُن؟
ان َو َه ْل يَ ُْو ُن الْبُػ ْرَها ُن إِالَّ ِيف ا ْْلِ َد ِال ِِبلَِّيت ه َي أ ْ
اْلميَ ُ ْ
َ
ول َِّ
ِ
َِْقيلَ :ي بْن ر ُس ِ
َح َس َن؟
اّلل َْ َما ا ْْلِ َد ُ
َح َس ُن َوالَِّيت لَْي َس ْ
ت ِِب ْ
ال ِِبلَِّيت ه َي أ ْ
َ َ ََ
ال بِغَ ِْري الَِّيت ِهي أَحسن ِِبَ ْن ُُتَ ِاد َل مػب ِطالً ْيػوِر َد َعلَي َ ِ
ِ ٍ
صػبَػ َها َّ
ال :أ ََّما ا ْْلِ َد ُ
قَ َ
ْ
ُْ
اّللُ
ػك َِب ،ػالً َْػالَ تَػ ُػردَُُّ قُ َّجػة قَػ ْد نَ َ
ُ
َ ْ َُ
ِ
ِ
ػني بِػ ِػه َِب ِ ،لَػػهُ َْػتَ ْج َدػ َد ذَلِػ َ
َولَ ِْػ ْػن َُتْ َد ػ ُد قَػ ْولَػػهُ أ َْو َُتْ َد ػ َد َح ّق ػاً يُ ِريػ ُد ذَلِػ َ
ػك ا ْْلَػ َّ َََاَْػةَ أَ ْن يَ ُْػػو َن لَػػهُ
ػل أَ ْن يُعػ َ
ػك ال ُْم ْبطػ ُ
ػف الْم ُْلَػ ِ
ِ
ِ
ك حػػر ٌام َعلَػػى ِشػ ِ
ُػ َػع َف ِاء
ػريوا ِْ ْتػنَ ػةً َعلَػػى ُ
ػك ِْيػ ِػه ُح َّج ػةٌ ِألَنَّػ َ
َعلَْيػ َ
َ
ػك الَ تَػ ْد ِري َك ْيػ َ َ ُ
ػيعتنَا أَ ْن يَصػ ُ
ػَ م ْنػػهُ َْ ػ َذل َ َ َ
َّػع ِ ِ
ِِ
ِِ
ف الَّ ِ
ف َمػا ِيف يَ ِػد ُِ
ُ ْػع َ
ُ ْػع َ
ادلَتَػهُ َو َ
ني :أ ََّما ال ُْم ْب ِطلُو َن َْػيَ ْج َعلُو َن َ
يف مػ ْن ُْ ْْ إِذَا تَػ َعػا َ،ى ُدَ َ
إِ ْخ َواع ْْ َو َعلَى ال ُْم ْبطل َ
ِ ِِ
ُ ْع ِ
ف ال ُْم ِد ِّ ِيف يَ ِد ال ُْم ْب ِط ِل.
ُّع َفاءُ ِم ْن ُْ ْْ َْػتُػغَ ُّْ قُػلُوبُػ ُه ْْ لِ َما يَػ َرْو َن ِم ْن َ
ُح َّج ًة لَهُ َعلَى َِب ،له َوأ ََّما الَّ َ
ِ
ِ ِ
اّلل تَػعػ َ ِ
ػب بػ ْع ػ َد الْمػػو ِ
ت
َوأ ََّمػػا ا ْْلِػ َد ُ
ال ِِبلَّػ ِػيت هػ َػي أ ْ
َح َسػ ُػن َْػ ُهػ َػو َمػػا أ ََمػ َػر َُّ َ
َْ
ػاىل بِػػه نَبِيَّػػهُ أَ ْن ََُػػاد َل بِػػه َمػ ْػن َج َد ػ َد الْبَػ ْعػ َ َ
ال مػن َُيػ ِي ال ِْع ٰظ ِ ِ
ػال َّ
ال َّ
ػيْ)؟ َْػ َق َ
اءُُ لَهُ َْػ َق َ
اّللُ تَػ َع َاىل َحاكِياً َع ْنهَُ ( :و َ
ب لَنٰا َمثَالً َونَ ِس َي َخلْ َقهُ ٰق َ َ ْ ْ
اّللُ
َ
ُ َر َ
ػام َوه َػي َرم ٌ
َوإِ ْحيَ َ
ِ
ٍ
َّ ِ
ِ َّ ِ
ِيف َّ ِ ِ
ِ
ػل لَ ُْ ْػْ ِم َػن َّ
ػج ِر
الش َ
ػل َخلْػ ٍ َعل ٌ
الر ّد َعلَْيه( :قُ ْ
ػل) ََي ُُمَ َّمػ ُد ( َُْيي َيهػا الػذي أَنْ َشػر َٰها أ ََّو َل َم َّػرة َو ُه َػو ب ُْ ِّ
ػيْ ي اَلػذي َج َع َ
َّ ِر ٰانراً َِْإ ٰذا أَنْػتْ ِمنْه تُوقِ ُدو َن) إِ َىل ِ
ورِة.
آخ ِر ُّ
ْاألَ ْخ َ
ُْ ُ
الس َ
ِ ِ
ِ
اد َّ ِ ِِ ِ
ػب َّ ِ ِ ِ
ِ
ػال َّ
ػيْ؟ َْػ َقػ َ
ػل الَّػ ِػذي قَػ َ
ػوز أَ ْن يَػ ْبػ َعػ َ
ػالَ :ك ْي َ
َْػر ََر َ
ػف ََُػ ُ
اّللُ
اّللُ َهػػذُ الْعظَػ َام َوهػ َػي َرمػ ٌ
اّللُ مػ ْػن نَبيّػػه أَ ْن ََُػػاد َل ال ُْم ْبطػ ُ
ِ
ٍ
ػاىل( :قُ ِ َّ ِ
ٍ ِ
ِ
تَػ َع َ
ػل ابْتِػ َد ُاؤُُ
ْ
ػل َُْيي َيهػا الػذي أَنْ َشػر َٰها أ ََّو َل َم َّػرة) أََْػيَػ ْعج ُػز َمػ ِن ابْػتَػ َدأَُُ الَ م ْػن َش ْػيء أَ ْن يُعيػ َدُُ بَػ ْعػ َد أَ ْن يَػ ْبػلَػى؟ بَ ْ
ِ
أَصع ِ
ادتِِه.
ب ع ْن َد ُك ْْ م ْن إِ َع َ
َْ ُ
ُُثَّ قَ َ َّ ِ
ػارةَ ِيف َّ
ػل لَ ُْ ْػْ ِمػ َػن َّ
َّػ ِر
ػار ا ْْلَ َّ
ػج ِر ْاألَ ْخ َ
ػج ِر ْاألَ ْخ َ
الش َ
َّػ ِر ٰانراً) أ ْ
الش َ
َي إِذَا َكػا َن قَػ ْد أَ ْك َمػ َػن النَّ َ
ػال( :اَلػذي َج َع َ
السػ ٰػم ٰاو ِ
الر ْ،ػ ِ
ػاد ِة َمػػا يَػ ْبػلَػػى أَقْ ػ َد ُر ُُثَّ قَػ َ
س الَّػ ِػذي َخلَ ػ َ َّ
َّ
ػب يَ ْسػػتَ ُْ ِر ُج َها َْػ َعػ َّػرَْ ُْ ْْ أَنَّػػهُ َعلَػػى إِ َعػ َ
ات َو ْاأل َْر َ
ػال( :أ ََولَػ ْػي َ
ِ (ٕ)
بِ ٰقػ ِ
السػػماو ِ
ػاد ٍر َعلػ ٰػى أَ ْن َُْلُػ َ ِم ػثْػلَ ُهْ بلػ ٰػى و ُهػػو ْ ٰ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ أَ ْعظَػ َػْ َوأَبْػ َع ػ َد ِيف
ػ
ل
خ
ن
ػا
ػ
ك
ا
ذ
إ
َي
أ
ػيْ)
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ْ
ََ
َْ َ َ
اََػالّ ُؽ ال َْعلػ ُ
اّلل َخلْػ هػ َذا ْاألَ ْعج ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َص َػع ِ
ب
ػاد ِة الْبَ ِػاَ َْ َْ ْي َ
أ َْو َهام ُْ ْْ َوقَ ْد ِرُك ْْ أَ ْن تَػ ْق ِػد ُروا َعلَْي ِػه م ْػن إِ َع َ
ػب ع ْنػ َد ُك ْْ َو ْاأل ْ
ػف َج َّػوْزَُْ م َػن َّ َ َ
َ
ِ
ِ
الصػ ِ
ال ِِبلَّػ ِػيت ِهػ َػي
ػاد ُؽ عليػػه السػػالمَْ :ػ َهػ َذا ا ْْلِػ َد ُ
ػاد ِة الْبَػ ِػاَ؟ َْػ َقػ َ
ػال َّ
َسػ َػه ُل عنْػ َد ُك ْْ مػ ْػن إِ َعػ َ
لَػ َديْ ُْ ْْ َوََلْ ُُتَػ ِّػوُزوا َمػػا ُهػ َػو أ ْ
ِ
ِ
َح َس ُن ِأل َّ
ين(ٖ) َوإِ َزالَػةَ ُشػبَ ِه ِه ْْ َوأ ََّمػا ا ْْلِػ َدا ُل بِغَ ِْ
َح َس ُػن َْػرَ ْن َُتْ َدػ َد َح ّقػاً الَ
َن ِْ ِيه انِْقطَ َ
ػري الَّ ِػيت ه َػي أ ْ
أْ
اع ُع َرى الْ َْػاْ ِر َ
ػك
ػني َِب ِ ،ػ ِػل َمػ ْػن ُُتَ ِادلُػػهُ َوإِ َّهَػػا تَ ْدَْػ ُعػػهُ َعػ ْػن َِب ِ ،لِػ ِػه ِِبَ ْن َُتْ َد ػ َد ا ْْلَػ َّ َْػ َهػ َذا ُهػ َػو ال ُْم َدػ َّػرُم ِألَنَّػ َ
ميُْ ِْنُػ َ
ػك أَ ْن تُػ َفػ ِّػر َؽ بَػ ْيػنَػػهُ َوبَ ػ ْ َ

( )1سورة البقرة :آية .111
( )2سورة يغ :آية .81

ِ
( )3الح قولو عليو السالمِ(( :أل َّ
ين َوإِ َزالَةَ ُشبَ ِه ِه ْْ)) فهخه فائدة اجلدال ابليت ىي أحسن ،ال سبهم ونتمهم!
َن ِْ ِيه انْ ِقطَ َ
اع ُع َرى الْ َْاْ ِر َ
5

دروس يف التفسري والتدبر (ٖٔٓ)  ..........................................................األربعاء ٕٔ رجب ٔٗٗٓ /ه

آخ َر))(.)1
ت َح ّقاً َ
ت أَنْ َ
ِمثْػلُهُ َج َد َد ُه َو َح ّقاً َو َج َد ْد َ
وىهنا احتماالن كالمها ليل لنا على الطرف ا خر:
ػري الَّ ِػيت ِهػي أَحسػن ِِبَ ْن ُُتَ ِ
ال بِغَ ِْ
ػك
األول :انو قد يقال :ابن قولو عليو السالم(( :أ ََّما ا ْْلِ َد ُ
ػاد َل ُم ْػب ِطالً ْيُػوِر َد َعلَْي َ
َ َُْ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
صػبَػ َها َّ
اّللُ َولَ ِْػ ْػن َُتْ َد ػ ُد قَػ ْولَػػهُ أ َْو َُتْ َد ػ َد َح ّق ػاً يُ ِريػ ُد ذَلِػ َ
ػني بِػ ِػه َِب ،لَػػهُ
ػل أَ ْن يُعػ َ
َِب ،ػالً َْػالَ تَ ػ ُػردَُُّ قُ َّجػػة قَػ ْد نَ َ
ػك ال ُْم ْبطػ ُ
ك َح َػر ٌام َعلَػػى
ػك الَ تَػ ْد ِري َك ْي َ
ػَ ِم ْنػهُ َْػ َذلِ َ
ػك ِْي ِػه ُح َّجػةٌ ِألَنَّ َ
ػك ا ْْلَػ َّ َََاَْػ َة أَ ْن يَ ُْػػو َن لَػهُ َعلَْي َ
َْػتَ ْج َدػ َد ذَلِ َ
ػف ال َْم ُْلَػ ُ
ِ
ػيعتِنَا )) ...ىههو عفسههري ابدلصههدا واحملههرم ىههو طلههق اجلههدال بغههري األحسههن ،حه ه الههخين ظلمهوا ،وله ن نههه يف انههو
شػ َ
ِ
ال بِغَػ ِْ
َح َسػ ُػن ُُمَػ َّػرٌم َح َّرَمػػهُ َّ
حتديههد أو عفسههري ابدلصههدا فههادلر عمههوم قولههو الواضههن قبههل لههه (( َوا ْْلِػ َد ُ
ػري الَّػ ِػيت هػ َػي أ ْ
اّللُ
تَػ َع َاىل َعلَى ِش َيعتِنَا)).
الثاين :ان يقال :ابنو أرا احلصر لكان أنفى لقول الطرف ا خر إ انو يريد إثبات واو السهباب هبهخا االسهتثناء ه
ان الرواية ظاىره – بناء على اهنا زلد ة – يف اجلدال ابل ىان واجلدال ابلباطل فغاية ا عدل عليو واو اجلدال ابلباطل
الظاا نهم ال سبو! فتدبر يداً ا ن رعاك هللا.
سب املؤمنني
الرواَيت الدالة على ثبوت التعزير يف ِّ

تنبيه :الكالم كلو يدور حول سباب ةري ادلهو نني وان األيلهل األو العهام فيهو احلر هة وانهو خيهر ها خيهر ابلهدليل بعهد
إحهراو نههروطو وضهوابطو الشههديدة الههيت سههبق بعضههها ،وا هها سههب ادلههو نني – كمهها ههرى عليههو أب بعه النههاب ههن سههبو
سائر ادلو نني لدى أ ىن اختالف فكهري أو عقائهدي أو إ اري أو سياسهي أو ن صهي أو عشهائري أو ر عهي أو حه يب
عهههم ،فانههو ال نههه يف حر تههو بههل وانههو يو ههب علههى السههاب بعض هاً ههن العقوبههة أي هها يصههطلن عليههو ابلتع يههر حسههب

ادلستفا ن بع الرواات ،وإليه بع الرواات:
ْت أَِب عب ِػد َِّ
فقد ور يف الكايف الشهرياي(( :عن عب ِد ال َّػر ْم ِن بػ ِن أَِ عب ِػد َِّ
اّلل عليػه السػالم َع ْػن َر ُج ٍػل
اّلل قَ َ
ػال َسػرَل ُ َ َ ْ
َ ْ َْ
َْ
َ ْ
ٍ
ِِ
ِ
ػالَ :علَْي ِػه تَػ ْع ِزي ٌػر))( )2وادلقصهو انهو ا يقخفهو ابله ان هثالً يلهراحة بهل كهان
ػل َُْلَػ ُد؟ قَ َ
َس َّ
ب َر ُج ًال بغَ ِْري قَػ ْذؼ يُػ َع ِّػر ُ بػه َه ْ
ععريضاً بو فان القخف الصرين فيو احلد ا ا القخف ععريضاً ففيو التع ير.
ب وعَّرل وا يُصرح ابلقخف فال ح َّد عليو وعليو التهَّع ُير وكهخا لهو نسهبوُ إىل ةهري
ب أ َّن ن س َّ
ويف الوسائل ( -19اب ُ
ال ان واللواط وكخا يف اذلجاء و ُحكم ن قال ال أب له وال أ َُّم
اِ
ُزل َّم ُهد ب ُهن يهع ُقهوب عهن علهي بهن إبههراىيم (عهن أبيهو) عهن ُزل َّمهد بهن عيسهى عهن يُهونُغ عهن عبهد الهَّرْحن بهن أيب عبههد َّ

( )1السيد ىانم الب راين ،ال ىان يف عفسري القرآن ،النانر :وسسة البعثة 4 ،ص.324-323
( )2ثقة اإلسالم الكليا ،الكايف ،ار الكتب اإلسال ية – طهران 7 ،ص.242
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ْت أَِب عب ِد َِّ
ب رج ًال بِغَ ِْري قَ ْذ ٍ
الَ :علَْي ِه تَػ ْع ِز ٌير))
ؼ يُػ َع ِّر ُ بِِه َه ْل َُْلَ ُد؟ قَ َ
قالَ (( :سرَل ُ َ َ ْ
اّلل عليه السالم َع ْن َر ُج ٍل َس َّ َ ُ
ورواهُ َّ
الشههي ُ هللاسههنا ه عههن يهُهونُغ ثهلههوُ وعههن احلُسههني بههن ُزل َّمه ٍهد عههن ُعلَّهى بههن ُزل َّمه ٍهد عههن الو َّنههاء عههن أاب ٍن عههن عبههد
اِ ثهلوُ.
الرْحن بن أيب عبد َّ
َّ
َّة ههن أيله ابنا عهن أْحههد بهن ُزل َّمههد بهن عيسهى عههن احلسهني بهن سههع ٍ
وعهن عهد ٍ
يد عهن النَّضههر بهن ُسهوي ٍد عههن القاسهم بههن
ُ
ػت ِ
ِ
س
ػي
ل
ػ
ْ
ػر
ي
ز
ن
خ
اِ عليو السالم قهال(( :إِذَا قَ َ
َ
َ
ُسليمان عن َّر ٍاح المدائا عن أيب عبد َّ
ػت َخبِي ٌ
ػال َّ
ْ
ػب أ َْو أَنْ َ
ػل :أَنْ َ
ْ
ٌ
الر ُج ُ
َ
ِ ِِ ِ
ِِ
ض ال ُْع ُقوبَِة))
ْيه َح ّّد َولَْ ْن ْيه َم ْوعظَةٌ َوبَػ ْع ُ
السه َّهرا
وعهن علهي بههن إبههراىيم عههن يلهالن بههن السهندي عههن عفهر بههن بشه ٍري عههن احلُسهني بههن أيب العهالء عههن أيب سلل ٍهد َّ
ِ
اِ عليههو السههالم قهال(( :قَ َ ِ
آخػػر ابْػػن الْم ْجنُػ ِ
ػون َْػ َقػ َ
عهن أيب عبههد َّ
ػال لَػػهُ
ػري ال ُْمػ ْػؤمنِ َ
ني عليػػه السػػالم ِيف َر ُجػ ٍػل َد َعػػا َ َ َ َ
َّػػى أَمػ ُ
ِ
ال ا ْعلَْ أَنَّه مستػع ِق ِ
ون َْرَمر ْاأل ََّو َل أَ ْن ََلِ َد ِ ِ
ِ
ين َْػلَ َّمػا
ْاآل َخ ُر :أَنْ َ
ْ َ
ين َجلْ َدةً َوقَ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ٌ
ب مثْػلَ َها ع ْشػ ِر َ
صاحبَهُ ع ْش ِر َ
ت ابْ ُن ال َْم ْجنُ َ َ
()1
الس ْو َط َْ َجلَ َدُُ نَ َْ ًاال يُػنَ ِّْ ُل ِبِِ َما))
ود َّ
َجلَ َدُُ أَ ْعطَى ال َْم ْجلُ َ
الص ُدو ُ هللاسنا ه عن عفر بن بش ٍري ثهلوُ.
ورواهُ َّ
ْت أ ََِب
وعنهوُ عهن أبيهو عههن (القاسهم بهن ُزل َّمه ٍهد عهن المنهقهري) عههن النهُّعمهان بهن عبههد َّ
السهالم عهن أيب حنيفههة قهالَ (( :سػرَل ُ
عب ِد َِّ
ال ِآل َخر َي َْ ِ
ال َال َح َّد َعلَْي ِه َويُػ َع َّزُر))
اس ُ قَ َ
َْ
اّلل عليه السالم َع ْن َر ُج ٍل قَ َ َ َ
ورواه الشَّي ُ هللاسهنا ه عهن ُزل َّمهد بهن علهي بهن زلب ٍ
هوب عهن علهي بهن ُزل َّم ٍهد القاسهاين عهن القاسهم بهن ُزل َّم ٍهد عهن ُسهليمان
ُ
ُ
السههالم والَّههخي قهبهلههوُ هللاسههنا ه عههن علههي بههن إب ههراىيم والَّههخي قهبهل ُهمهها هللاسههنا ه عههن أْحههد بههن
بههن ُاو عههن النهُّعمههان بههن عبههد َّ
ُزل َّمد بن عيسى ثهلوُ.
هال عههن يههونُغ بههن يهع ُقههوب عههن أيب ههرًن عههن أيب عفه ٍر عليههو السههالم قههال(( :قَ َ ِ
ضه ٍ
ػري
وعنههوُ عههن أبيههو عههن ابههن ف َّ
َّػػى أَمػ ُ
ُ
()2
ِ ِ
ِ
َّع ِز َير)) )
ني عليه السالم ِيف ا ْْل َجاء التػ ْ
ال ُْم ْؤمنِ َ
األدلة األخرى على أصالة حرمة سب اآلخرين
مث انو قد يستدل على حر ة السباب كأيلل أو عام ،أبيلهالة احلظهر؛ و لهه اسهتنا اً إىل احهدى الو هوه ا عيهة والهيت
فصلناىا يف باحث األيلول ،ونخكر ىهنا عناوين بعضها:
األول :حهق ادلملوكيهة الخاعيهة ،فهان النههاب شللوكهون بشرانهر و هو ىم هلل ععهاىل واأليلههل يف ادلملهوك ان ال اهوو لهو فعههل

( )1والسبب يف عع يرمها (حق ادلعتدى عليو الرا ) انو سب أابه ولو كان سبو فسبو ا يست ق الرا العقوبة.
( )2دمحم بن احلسن احلر العا لي ،وسائل الشيعة ،وسسة آل البيت – قم1429 ،ىه 28 ،ص.224-222
7

دروس يف التفسري والتدبر (ٖٔٓ)  ..........................................................األربعاء ٕٔ رجب ٔٗٗٓ /ه

أو قول أو أي نيء إال بعد ويلول إ ن ن واله ( َع ْبداً َمَْلُوكاً ال يَػ ْق ِد ُر َعلى َش ْي ٍء)(.)1
الثاين :حق ادلملكة فان التصرف يف شللكة الغري بدون ويلول إ ٍن نو ورضى ةري ائ  ،وكما ال اهوو لهه إ ا كنهت
يف بيت ةريك ان عت رك ىهنا وىناله أو ان دلغ ىنا وىناله إال هللا ن نو كخله يف شللكة البهاري هل وعهال ال اهوو
أي قول أو فعل إال هللا نو.
الثالهث :حههق الطاعههة ،فههان عظههيم حهق ههوىل ادلهوا علينهها يقتضههي نج يهة االحتمههال يف الشههبهة الت ر يههة بههل والشههبهة
الو وبية أيضاً ،فكل ا يفتمل حر تو فان نفغ احتمالو نج و ب الست قا العقاب ابدل الفة.
والكالم كلو – كما كران – عن األيلل ال عن االستثناء ،نعم لو احتمل و هوب أ هر (لكونهو هن االسهتثناء) أو حر تهو
ونه يف خرو هو كهان األيلهل عهدم
(لكونو ن ادلستثل نو) كان ن وران األ ر بني احملخورين فان كان اخالً يف األيلل ُ
اخلرو  ،وإن ععارضا بدواً – فرضاً – عساقطا ور لأليلل الفوقاين وىو حق ادلملوكية الخايت .فتأ ل وعدبر.
الرابه  :االسههت قا الههخايت .ولههو عفصههيل ،كمهها ان لكههل النقههاط السههابقة والالحقههة عفصههيل وأخههخ ور كهرانه يف علههه

ادلباحث فرا (.)2
اخلا غ :أيلالة حر ة إيخاء الغري ،و ن الواضن ان السباب إيخاء نوعاً ،ويدل على ىخا األيلل الكثري ن األ لة النقلية
أيضاً.
مث ان ىنالههه أ لههة أخههرى عا ههة قههد يسههتند إليههها يف أيلههالة حر ههة السههباب كأيلههل أو عههام ،وقههد نتطههر ذلهها يف ههث
ػاهْ ِمػػن الطَّيِبػ ِ
ػات
قهها م إ ا نههاء هللا ععههاىل و نههها قولههو ععههاىلَ ( :ولََق ػ ْد َك َّرْمنػػا بَػػين َ
آد َم َو َمَلْنػ ُ
ػاه ْْ ِيف الْبَ ػ ِّػر َوالْبَ ْد ػ ِر َوَرَزقْنػ ُ ْ َ ّ
()3
َّػ ُْ ْْ َْػ ْػو َؽ بَػ ْع ٍ
َوَْ َّ
ػض
ْناه ْْ َعلى َكث ٍري َِمَّ ْن َخلَ ْقنا تَػ ْفَّيالً) وقولوَ ( :و ُه َو الَّػذي َج َعلَ ُْ ْػْ َخالئِ َ
ػف ْاأل َْر ِ َوَرَْ َػع بَػ ْع َ
َّل ُ
()4
َدر ٍ
ريع ال ِْعق ِ
ػف ِيف ْاأل َْر ِ
ػيْ) و( ُه َػو الَّػذي َج َعلَ ُْ ْػْ َخالئِ َ
جات لِيَػ ْبػلَُوُك ْْ يف ما آات ُك ْْ إِ َّن َربَّ َ
ػاب َوإِنَّػهُ لَغَُف ٌ
ك َس ُ
ػور َرح ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
رين ُك ْف ُػرُه ْْ إِالَّ َخسػاراً)( )5و لهه
رين ُك ْف ُػرُه ْْ ع ْنػ َد َرِّب ْػْ إِالَّ َم ْقتػاً َوال يَزيػ ُد الْْػاْ َ
َْ َم ْن َك َف َػر َْػ َعلَْيػه ُك ْف ُػرُُ َوال يَزيػ ُد الْْػاْ َ
على أحد عفسريي ا ية الكر ة شلا سيأيت عفصيلو واألخخ والر فيو قبوالً أو رفضاً ،إ ا ا ن هللا ععاىل ويسر.
وآخر دعواان ان اْلمد ّلل رب العاملني وصلى اّلل على  دمح واله الطيبني الطاهرين

( )1سورة الن ل :آية .75
( )2وق وسسة التقى الثقافية .m-alshirazi.com
( )3سورة اإلسراء :آية .72
( )4سورة األنعام :آية .165
( )5سورة فاطر :آية .39
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