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 االکتساب بام أّنـه عماًل حمّرمًا يف نفسه

 :قال الشيخ

النوع وإن کان أفراده هي مجيع األعامل املحّرمة القابلة ملقابلة املال  اوهذ 

هبا يف اإلجارة واجلعالة وغريمها، إّّل أّنـه جرت عادة األصـحاب بـذکر 

مل  غـري للـمم ممّـالکثري ممّا من شأنه اّلکتساب بـه مـن املحّرمـات، بـل و

 يتعارف اّلکتساب به، کالغيبة والكذب ونحومها.

قتفي آثارهم بذکر أکثرها يف مسائل مرّتبة برتتيب حروف فن ،وکيف کان

 .شاء اهلل تعاىل أوائل عنواناهتا إن

 اهلل. شاء بذکر ما تعّرض له إن يونحن نقتفي أثر الشيخ األعظم األنصار

الشـاادة يف فصـل العلالـة مـن »إىل کتاب  موکول   ،وأّما ما مل يتعّرض له هنا

املحّل، ّلسّيام املقّلس األردبييل؛  مميف لل، کام تعّرض له الفقااء «رشائط الشاهل

 حيث إّنـه عّل من املعايص أربعنی معصية غري مشاورة. 

وليعلم أّن املناسب للبحث هنـا هـو البحـث عـن حرمـة اّلکتسـاب، مثـل 

البحث عن اإلجارة علی املحّرم حمّرم  أم ّل؟ وعـن حرمـة الـثبن بـام هـو ثبـن 

ا البحث عن احلرمة الوضعّيـة وبطالن املعاملة وفسادها، فاملناسـب احلرام، وأمّ 

                                                           

 .161: 1. املكاسب 1
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 للبحث عنه يكون يف رشائط العوضنی يف البيع ويف اإلجارة وغريمها. 

 Mوعلی هذا، فالبحث عناا يف املقام استطرادّي کام ّلخیفی، وسّيلنا األسـتال

تعّرض للحكم التكليفّي علی العبوم، والقاعلة الكلّيـة بالعقل والكتاب والسنّـة، 

مل يـأت بـام  لكنّــه ،«إّن اهلل إذا حّرم شیئًا حـّرم ممنـه»وحلرمة الثبن بالنبوّي 

يكون قاباًل لالستلّلل واّلعتامد به. وإن شئت اّلّطالع عليه، فراجعـه. فبقتیـی 

علی هذا، البحث عن املوارد اخلاّصة علی هنج مـا تعّرضـه األصل الرباءة، فالالزم 

 :ونقول هنا مسائلمكاسب الشيخ

 

                                                           

 .111، تتّمة باب األّول، املسلك الرابع، احلديث 111: 2. عوايل اللئايل 1



 

 

 

 

 

 ولیاملسألة األأ 

 تدلیس املاشطة

 .حرام   ،راد بيعااـأو األمة التي ي ،راد تزوجيااـتلليس املاشطة املرأة التي ي

 :ال الشيخـق

 ،راد بيعااـأو األمة التي ي ،راد تزوجيااـتلليس املاشطة املرأة التي ي 

لة: اإلمجاع ـن جمبع الفائـوع .ن الرياضـبال خالف، کام ع حرام  

 ل املرأة للمم بنفساا.ـوکذا فع عليه،

 :أيیًا، ففي املقنعة لالشيخ املفي وعليه

إلا مل يغششن ويلّلسن يف عبلاّن، فيصلن شعر  وکسب املواشط حالل   

النساء بشعور غريهّن من الناس، ويوشبن اخللود، ويستعبلن يف للمم 

 ما حّرمه اهلل، فإن فعلن شيئًا من للمم کان کسباّن حرامًا.

يف النااية. ونحوه عبارة الشيخ

                                                           

 .172: 8. رياض املسائل 1

 .81: 8. جممع الفائدة والربهان 2

 .161: 1. املكاسب 1

 .188. املقنعة: 1

 .166. النهاية: 1
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 االستدالل بالروایات علی حرمة التدلیس

میافًا إىل حرمة التلليس والغّش التي ّل کالم فيه ـ عىل حرمتاا ـ  واستدّل 

 :بروايات  

لعن »قال:  ،بن غراب، عن جعفر بن حمّبل، عن آبائه ما رواه عيلّ  منها:

النامصة واملنتمصة، والوارشة واملستورشة، والواصلة واملستوصلة،  رسول اهلل

 .«والواشمة واملستوشمة

 :قال الصلوق

النامصة: التي تنتف الشعر من الوجه، واملنتبصة:  بن غراب: قال عيلّ  

التي يفعل للمم هبا، والوارشة: التي ترش أسنان املرأة وتفلجاا وحتّلدها، 

واملستورشة: التي يفعل للمم هبا، والواصلة: التي تصل شعر املرأة بشعر 

 مرأة غريها، واملستوصلة: التي يفعل للمم هبا، والواشبة: التي تشمّ ا

ل املرأة أو يف يشء من بلهنا، وهو أن تغرز يلهيا أو ظار کّفاا أو وشاًم يف ي

ر فيه، ثّم حتشوه بالكحل أو بالنورة يشء من بلهنا بإبرة حّتى تؤثّ 

 فيخرّض، واملستوشبة: التي يفعل للمم هبا.

بوجود املجاهيل فيه کأمحل بن حمّبل بن زکرّيا  ؛هّنا ضعيفة سنلاً أ وفیه أّوالً:

بن غراب، فإّنـه خمتلف  فيه، وببكر بن عبلاهلل بن حبيب فلم يثبت  القطان وبعيلّ 

سنل الرواية: عن  ممودون وثاقته، وبتبيم بن هبلول املابل يف کتب الرجال،

                                                           

؛ 1، احلديث ...والوارشة واملستورشة و، باب معنى النامصة واملنتمصة 113. معاين األخبار: 1

. وفيه: 7، احلديث 13، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111: 17وسائل الشيعة 

 «.املستورشة»بدل « املوترشة»، و«املنتمصة»بدل « املتنمصة»

 .1ديث ، باب معنى النامصة واملنتصمة والوارشة واملستورشة و...، ذيل احل113. معاين األخبار: 2

 .1111، الرقم 181: 1. راجع: تنقيح املقال 1
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أمحل بن حمّبل بن اهليثم، عنه قال: حّلثنا حیيی بن زکرّيا القطان، عن بكر بن 

عيّل بن غراب، عن جعفر  عبلاهلل بن حبيب، عن متيبم بن هبلول، عن أبيه، عن

 .بن حمّبل، عن آبائه

سواء کان بغرض  ؛أّن الرواية مطلقة تلّل عىل حرمة تزّين النساء مطلقاً  ومانیاً:

حمّرم کالتلليس، أم بغرض آخر حمّلل، کتزّيناا لبعلاا، وّليبكن اّللتزام هبذا 

 اإلطالق.

عـن  جعفـرقال: سئل أبـو ،أهّنا معارضة مع رواية سعل اإلسكاف ومالثًا:

البـأس عـ  »القرامل التي تیعاا النساء يف رؤوساّن يصلنه بشعورهّن، فقال: 

لعن الواصلة  : بلغنا أّن رسول اهللقال: فقلت له ،«املرأة بام تزّینت به لزوجها

الواصـلة التـي تـزين يف  لیس هناك، إّنـام لعـن رسـول اهلل»واملوصولة، فقال: 

 .«کربت قادت النساء إىل الرجال، فتلك الواصلة واملوصولةفلاّم  ،شباهبا

فلاّم کـربت قـادت النسـاء إىل  ،فإّن الرواية فّّس الواصلة بالتي تزين يف شباهبا

بـن  الرجال؛ وهي وإن مل يتعّرض لتفسري سائر العناوين الـواردة يف روايـة عـيلّ 

لكن وحلة سياق العناوين فياا يوجب احتامل أن يكون املراد من سـائر  ،غراب

 .العناوين أيیًا غري ما هو ظاهرها، فاستفادة احلرمة مناا مشكل  

قال: دخلت ماشـطة  ،اهللعبل عن أيب ،عن رجل عبري، مرسلة ابن أيب ومنها:

فقالت: يا رسول  «هل ترکت عملك أو أقمت علیه؟»فقال هلا:  ،عىل رسول اهلل

إذا مشـطت فـال ـف ،فعيلا»: فقال هلا ،عنه يأنا أعبله إّّل أن تنااين عنه فأنتا !اهلل

                                                           

، 161/1112: 6؛ هتدييب األکكدا  1، باب كسب املاشطة واخلافضة، احلدديث 113: 1. الكايف 1

، كتاب التجارة، أبدواب مدا يكتسدب بده، 112: 17؛ وسائل الشيعة 111باب املكاسب، احلديث 

 .1، احلديث 13الباب 
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 .«تصيل الشعر بالشعر الوجه باخلرق، فإهّنا تذهب بامء الوجه، وال جتيل

 ومـا»: قـال القرامـل؟ عـن سـألته: قـال احلسـن، بن اهللما رواه عبل ومنها:

 فـال صـوفاً  کـان إن»: قـال رؤوسـاّن، يف النسـاء جتعله صوف: قلت «القرامل؟

 .«من الواصلة واملوصولة فیه خري فال شعراً  کان وإن بأس،

ال بأس بکسب املاشطة إذا مل تشـار  »: قال: قال ،مرسلة الصلوق ومنها:

فـال بـأس  ،وقبلت ما تعطى، والتصل شعر املرأة بشعر امرأة غريها، فأّما شعر املعز

 .«وال بأس بکسب النائحة إذا قالت صدقاً  ،بأن یوصل بشعر املرأة

أّن يف میبوهنا  ـ میافًا إىل ضعف أسنادها ـ ویرد ع  هذه الروایات الثالث

 احتامّلت:

 هذا ويف الغري، إىل أّن املراد هو وصل شعر امرأة أجنبّيـة، وهو عورةأحدها: 

 .حمرم لات غري إىل األجنبّيـة للشعر تعريض العبل

 واستشكل عليه صاحب اجلواهر بقوله:

 جريـان منــع املزبـورة، النصوص يف اّلستفصال ه میافًا إىل تركـوفي 

                                                           

، باب املكاسب، 113/1111: 6؛ هتييب األکكا  2احلديث  ،املاشطة، باب كسب 113: 1الكايف . 1

: 17؛ وسائل الشيعة «باخلرق»بدل « باخلزف»، و«فال جتىل»بدل « فال حتكى». وفيه: 112احلديث 

فإّّنا »بدل « فإّنده ييهب». وفيه: 2، احلديث 13، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111

 «.تيهب

، 112:17؛ وسائل الشيعة 117، باب املكاسب، احلديث 1116/  161: 6األکكا  . هتييب 2

 «.إن كان»بدل « إذا كان». وفيه: 1، احلديث 13كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

؛ 26، باب املعايش واملكاسب والفوائد والصناعات، احلديث 178/  38: 1. من ال حيرضه الفقيه 1

 تفاوت. ال، مع 6، احلديث 13، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111: 17وسائل الشيعة 

سند األّول منها باإلرسال، وإرسال ابن أيب عمری بام أّنده يكون عن رجل، الظاهر خروجده . 1

عن اإلمجاع علی کّجيّدة مراسيله، والثاين بد حييی بن مهران وعبددا  بدن احلسدن وكال دا 

 (.جمهوٌل. )منه 
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 .انفصاله بعل عليه العورة حكم 

ألّنـه من  ؛کون املراد من الناي هو علم جواز الصالة يف شعر الغريمانیها: 

 .والصالة يف أجزاء غري مأکول اللحم باطل  جزاء غري مأکول اللحم، أ

کام حّررناه  ،ّل بأس بالصالة يف شعر الغري :واستشكل عليه يف اجلواهر بأّنـه

علم جواز الصالة يف أجزاء غري مأکول  فإّن الروايات اللاّلة عىل،يف حمّله

 عن اإلنسان. منرصف  اللحم

 من الناي هو الكراهة، ّل احلرمة، کام احتبله يف اجلواهر. املرادکون مالثها: 

احتامل کون الروايات واردة يف القیايا اخلارجّيـة، فال يبكن  رابعها:

 استفادة احلكم الكيّل مناا.

ء اّلحتامّلت املتعّلدة تكون الروايات يومع جم وغري للمم من اّلحتامّلت.

 جمبلة، فال جيوز اّلستلّلل هبا.

 کسب املاشطة مع رش  األجرة املعّیـنة کراهة

 :قال الشيخ

دّلت عىل کراهة کسب املاشطة مع  مة عن الفقيهثّم إّن املرسلة املتقلّ  

 وغريه. الفتوى هبا عن املقنع يرشط األجرة املعّيـنة، وحك

                                                           

 .111: 22. جواهر الكال  1

 . نفس املصدر.2

 .2، كتاب الصالة، أبواب لباس املصّّل، الباب 111: 1. الکظ: وسائل الشيعة 1

 .111: 22. جواهر الكال  1

 . تقّدمت منّا آنفًا أيضًا.1

 .162. املقنع: 6

 .111. راجع: اهلداية: 7
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البناء عىل للمم حنی العبل، وإّّل « إلا قبلت ما تعطى: »واملراد بقوله

 العبل بعل وقوعه ما يوجب کراهته. فال يلحق

إّما ألّن الغالب علم  ؛ثّم إّن أولوّيـة قبول ما يعطى وعلم مطالبة الزائل

نقص ما تعطى عن أجرة مثل العبل، إّّل أّن مثل املاشطة واحلّجام 

واخلّتان ونحوهم کثريًا ّما يتوّقعون أزيل ممّا يستحّقون، خصوصًا من 

ام يبادرون إىل هتمم العرض إلا منعوا، وّل أويل املروءة والثروة، ورب

يعطون ما يتوّقعون من الزيادة أو بعیه إّّل استحياًء وصيانة للعرض، 

وهذا ّل خیلو عن شباة، فأمروا يف الرشيعة بالقناعة بام يعطون وترك 

فال ينايف للمم جواز مطالبة الزائل، واّلمتناع عن قبول ما  .مطالبة الزائل

 نه دون أجرة املثل.فق کويعطى إلا اتّ 

ــن  ــري م ــق بشــأن کث ــور ّل يلي ــذه األم ــل ه ــا ألّن املشــارطة يف مث وإّم

ألّن املامکسة فياا خالف املروءة، واملساحمة فياا قل ّل تكون  ؛األشخاص

لكثرة طبع هذه األصناف، فأمروا بـرتك املشـارطة واإلقـلام  ؛مصلحة

 الزائـل مسـتحّب وتـرك مطالبـة  وقبولـه. ی،عىل العبل بأقـّل مـا يعطـ

للعامل، وإن وجب عىل من ُعبل له إيفاء متام ما يستحّقه من أجرة املثل، 

بالسـكوت وتـرك ـ نلبًا ـ فاو مكّلف وجوبًا باإليفاء، والعامل مكّلف 

املطالبة، خصوصًا عىل ما يعتاده هؤّلء من سوء اّلقتیاء، أو ألّن األوىل 

ا يعطـى عـىل وجـه التـرّبع يف حّق العامل قصل الترّبع بالعبل، وقبول م

 یّل تسـتعبلّن أجـريًا حّتـ: »أيیًا، فال ينايف للمم ما ورد مـن قولـه

 .«تقاطعه

                                                           

، كتاب 111و 111: 13يف وسائل الشيعة . مل نعثر عىل خرب باللفظ امليبور. نعم، ورد مؤّداه 1

 .2و 1، احلديث 1اإلجارة، الباب 

 .172و171: 1. املكاسب 2



 

 

 

 

 

 املسألة الثانیة

 تشّبـه الرجل باملرأة وتشّبه املرأة بالرجل

هل جيوز تشّبته الرجل باملرأة أو بالعكس أو ّل؟ بأن يلبس الرجل ما خیتّص 

کاملِنطقة والعاممة بالنساء من األلبسة وتلبس املرأة ما خیتّص بالرجال مناا، 

خیتلف باختالف العادات واألشخاص واألزمنة،  ممونحومها. ومن املعلوم أّن لل

 فنقول:

بعلم العثور علی دليل  عن غري واحل ـ خالفًا ملا نقله الشيخ األعظم

هلذا احلكم إّّل النبوّي املشاور املنقول يف الكايف والعلل ـ إّن الروايات املستلّل 

هبا علی احلرمة الناهية عن التشّبه وما فياا لعن اهلل ورسوله املتشّبانی من الرجال 

 ممتل ممبالنساء واملتشّباات من النساء بالرجال کثرية مستفيیة متواترة، ودون

 خبار، وهي:األ

  يف حرمة تشّبه کّل من الرجل واملرأة باآلخراالستدالل بالروایات 

لعن اهلل » :يف حليث قال: قال رسول اهلل ،جعفر عن أيب رواية جابر

                                                           

 .171: 1. املكاسب 1

؛ واملحّدث البحراين يف احلدائق النداةة 81: 8منهم املحّقق األردبيّل يف جممع الفائدة والربهان . 2

؛ وکكاه السّيد العامّل 111: 1کكا   ؛ والسبزواري يف كفاية الفقه املشتهر بدكفاية األ138: 18

 عن الكفاية. 138: 12يف مفتاح الكرامة 
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نسبًا ال یعرف، واملتشبّهنی  یعواملحّلل له، ومن یوايل غري موالیه، ومن ادّ  املحّلل

من الرجال بالنساء واملتشّبهات من النساء بالرجال، ومن أحدث حدمًا يف 

 .«اإلسالم، أو آوى حمدمًا، ومن قتل غري قاتله، أو رضب غري ضاربه...

فإهّنم  ،أخرجوهم من بیوتکم»ويف حليث آخر:  :بقوله ورواية الصلوق

 .«ءأقذر يش

عروة بن عبيلاهلل بن بشري اجلعفي، قال: دخلت علی  ورواية املفيل عن

فاطبة بنت عيّل بن أيب طالب، وهي عجوزة کبرية ويف عنقاا َخَرز، ويف يلها 

  اخلرب. «یکره للنساء أن یتشبّهن بالرجال...» َمَسكتان، فقالت:

أربٌع » ، قال:ورواية الطربيس يف جمبع البيان عن أيب أمامة، عن النبّي 

نَت علیه مالئکته:... والرجل یتشّبه بالنساء وقد لعنهم  اهلل عن فوق عرشه وأمَّ

.«خلقه اهلل ذکرًا، واملرأة تتشّبه بالرجال وقد خلقها اهلل أنثی

هنی  إّن رسول اهلل» :ورواية دعائم اإلسالم عن جعفر بن حمّبل

يّل وال یتشّبهن بالرجال، ولعن من فعل ذل  كالنساء أن یکّن معّطالت من احلأ

.«منهنّ 

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 281: 17؛ وسائل الشيعة 27، كتاب الروضة، احلديث 71: 8. الكايف 1

 «.من يوايل»بدل « من توّل ». وفيه: 1، احلديث 87يكتسب به، الباب 

، 281: 17؛ وسائل الشيعة 61باب نوادر العلل، احلديث ، 181، الباب 181: 2. علل الرشائع 2

 .1، احلديث 87كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، 3، كتاب الصالة، أبواب أکكا  املالبس ولو يف غری الصالة، الباب 217: 1. مستدرك الوسائل 1

 .1احلديث

 .2، احلديث71ه، الباب ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب ب211: 11. مستدرك الوسائل 1

، 3، كتاب الصالة، أبواب أکكا  املالبس ولو يف غری الصالة، الباب 217: 1. مستدرك الوسائل 1

 .1احلديث
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سبعة: الواصل شعره بشعر  قد لعن رسول اهلل» ورواية فقه الرضا:

 .«غريه، واملتشّبهة من النساء بالرجال والرجال بالنساء

کّلاا ضعيفة السنل، فال ا عىل هذه األخبار بأهّن ياخلوئل السيّ  واستشکل

 تصلح دلياًل للقول باحلرمة.

ضعيفة أسنادها، إّّل أّنـه يبكن جرب وإن کانت أّن هذه األخبار کّلاا  وفیه:

 ضعف أسنادها بأمرين:

 ،من أّن ما يف السنل واملتن من القصور ما قاله صاحب اجلواهر أحدمها:

 بفتوى املشاور. لعّله منجرب  

، املشهور عدا النبويّ »إليه الشيخ عنل نقل رواية جابر بقوله: ما أشار  مانیهام:

 .«عن الکايف والعلل املحکيّ 

 نقلاا الكليني،أّن املحّلث الكليني نقل رواية اجلابر بأسناد ثالثة، و بیانه:

 ّلنجبار سنلها. بأسناد ثالثة کاف  

، جلربان ضعف أسنادها مع أّن شارة الروايات واستفاضتاا کاف   ،هذا

 بیعف السنل غري تاّم. علياا فاإلشكال

 داللة أخبار التشّبه يف اإلشکال

ّلسّيام رواية  نعم، يشكل األمر يف دّللتاا؛ ملا يف الروايات املفّّسة للتشبّه،

                                                           

، 3، كتاب الصالة، أبواب أکكا  املالبس ولو يف غری الصالة، الباب 217: 1. مستدرك الوسائل 1

 .2احلديث

 .111: 1: مصباح الفقاهة ُانظر. 2

 .116: 22واهر الكال  . راجع: ج1

 .171: 1. املكاسب 1

أّنده رأی رجاًل به تأّنث يف  . وهي رواية الصدوق يف العلل عن زيد بن عّّل، عن آبائه، عن عّلّ 1
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أيب خلجية يف تفسري التشّبه بتأّنث الرجل وتذّکره، فال تشبل الروايات التشّبه 

واملرأة باآلخر يف اللباس ومن األعّم منه  لغريه؛ من خصوص تشّبه کّل من الرجل

يف الطبيعة؛ لكوهنا خمالفًا للروايات املفّّسة، فإّن الروايات املفّّسة  ومن التشّبـه

حاکبة علی املطلقات ومبّينة ملا هو املراد مناا، فال اعتبار بغريه، وقل ظار ممّا 

ن متامًا، لكنّـه تكّلف يف بيان اإلشكال وإن کا الفقاهةلکرناه أّن ما لکره مصباح 

وتطويل غري ّلزم کام سيظار؛ لكفاية ما لکرناه ممّا کان خمترصًا أو موافقًا مع 

 قال يف مصباح الفقاهة:القواعل الرشعّيـة. 

ألّن التشّبه فياا إّما أن يراد  ؛فال دّللة فياا عىل حرمة التشّبه يف اللباس 

أّنث الرجل وتذّکر املرأة، أو به مطلق التشّبه، أو التشّبه يف الطبيعة، کت

 التشّبه اجلامع بنی التشّبه يف الطبيعة والتشّبه يف اللباس.

                                                                                                                                        

، ثّم قال فقال: اخرج من مسجد رسول ا  يا من لعنه رسول ا  مسجد رسول ا 

من الرجال بالنساء واملتشّبهات من النساء  لعن ا  املتشّبهنی»: سمعت رسول ا  يقول: عّلّ 

؛ وسائل الشيعة 61، باب نوادر العلل، احلديث 181، الباب 181: 2)علل الرشائع «. بالرجال

 (.2، احلديث 87، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 281: 17

رجال املتشّبهنی بالنساء خمنّثنی ال لعن رسول ا »ورواية اجلعفرّيات عن أيب هريرة، قال:       

، كتاب احلدود، 212، احلديث. )اجلعفرّيات: «واملرتّجالت من النساء املتشّبهات بالرجال...

، كتاب التجارة، أبواب ما 212: 11؛ مستدرك الوسائل 376باب کّد اللوطي، احلديث 

 (.1، احلديث71يكتسب به، الباب 

املتشّبهنی من الرجال بالنساء  لعن رسول ا »ال: ، قعبدا خدجیة، عن أيبورواية أيب      

: 1)الكايف «. واملتشّبهات من النساء بالرجال، قال: وهم املخنّثون والاليت ينكحن بعضهّن بعضاً 

، كتاب النكاح، أبواب 116: 21؛ وسائل الشيعة 1، باب من أمكن من نفسه، احلديث 111

 (.6ث ، احلدي21نكاح املحّر  وما يناسبه، الباب 

لعن ا  : »ورواية الكايف عن أيب عبدا  يف الراكبة واملركوبة، قال: وفيهّن قال رسول ا       

؛ باب 112: 1)الكايف «. املتشّبهات بالرجال من النساء ولعن ا  املتشّبهنی من الرجال بالنساء

املحّر  وما يناسبه، ، كتاب النكاح، أبواب النكاح 111: 21؛ وسائل الشيعة 1السحق، احلديث 

 (.1، احلديث 21الباب 
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فإّن ّلزمه حرمة اشتغال الرجل بأعامل  ؛البطالن فبلهيّي  ،أّما األّول

املرأة، کالغزل، وغسل الثوب، وتنظيف البيت، والكنس، ونحوها من 

اشتغال املرأة بشغل الرجل، األمور التي تعبلاا املرأة يف العادة، وحرمة 

واحلصل، ونحوها، مع  ،والزرع ،کاّلحتطاب، واّلصطياد، والسقي

 أّنـه مل يلتزم به أحل، بل وّل يبكن اّللتزام به.

إل ّل جامع بنی التشّبه يف اللباس  ؛فال يبكن أخذه کذلمم ،وأّما الثالث

، ويكون املراد والتشّبه يف الطبيعة، فال يكون أمرًا میبوطًا، فيتعنّی الثاين

مناام باآلخر هو تأّنث الرجل باللواط، وتذّکر املرأة  من تشّبه کّل 

 . بالسحق، وهو الظاهر من لفظ التشّبه يف املقام...

من أّن إطالق  عاه املحّقق اإليرواينیح ممّا تلوناه بطالن ما ادّ وقل اتّ 

التشّبه فيام هو من ، ودعوى انرصافه إىل ءالتشّبه يشبل التشّبه يف کّل يش

مقتیيات طبع صاحبه، ّل ما هو خمتّص به باجلعل، کاللباس يف حّيز 

، بل التخنّث أيیًا بالذکر ممنوع   یاملنع، بل کون املساحقة من تشّبه األنث

 .ليس تشّباًا باألنثى

 کام أّنـه اّتیح بطالنه علی ما بّيناه يف اختصاص الروايات بالتشّبه يف الطبيعة.

 يف حرمة التشّبه يف اللباساالستدالل  

، ثّم إّنه قل وقع الكالم يف حرمة تشّبه کّل من الرجل واملرأة باآلخر يف اللباس

 : قل استلّل علياا بوجوه  و

 إثنان: الناي عن التشبّه يف اللباس بخصوصه، وهي يف األخبار الواردة  أحدها:

                                                           

 .21: 1. راجع: کاشية املكاسب )لإليرواين( 1

 .117د 111: 1. مصباح الفقاهة 2
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 قال: ،يف الرجل جيّر ثوبه عبلاهلل سامعة بن ماران، عن أيبرواية  أحدمها:

 .«ألکره أن یتشّبه بالنساء إيّن »

 کان رسول اهلل»قال:  ،عن آبائه ،عبلاهلل ما روي عن أيب :ومانیهام

 .«یزجر الرجل أن یتشّبه بالنساء، وینهى املرأة أن تتشّبه بالرجال يف لباسها

 .اخلربين ضعيف   سنل أنّ  ویرد علیهام أّوالً:

 أّن اخلرب األّول مناام ظاهر، بل نّص يف الكراهة، واخلرب الثاين حمبول   ومانیًا:

 ن عىل احلرمة.عىل اخلرب األّول، فال تلّّل 

لعلم  ؛يف الروايات ليست باملعنى املصطلح عنلنا« الكراهة»ة إّن مادّ  إن قلت:

 ظاورها فيه.

 ،وإن کان عاّمًا يشبل احلرمة والكراهة املصـطلحة ،ة الكراهةإّن مادّ  قلت:

 موجــب   «إيّن ألکــره»إّّل أّن إســناد اإلمــام الكراهــة إىل نفســه، حيــث قــال: 

لظاورها يف الكراهة املصطلحة، فإّن املستفاد مناا علم کون هذا العبل مرضيًّا 

 .لإلمام

واحل مناام  من أّن تشّبه کّل استلّل به املقّلس األردبييلما  مانیها:

 .حمّرم   باآلخر غّش، والغّش 

لو کان التشّبه بغرض التلليس  ،نعم .أّن التشّبه بام هو هو ليس غّشاً  وفیه:

                                                           

، كتاب الصالة، أبواب 12: 1؛ وسائل الشيعة 12، باب تشمری الثياب، احلديث 118: 6. الكايف 1

عن سامعة بن ». وفيه: 1احلديث ، 11، الباب 21: 1؛ و1، احلديث 21أکكا  املالبس، الباب 

 ...«.احلسنعبدا ، أو أيب  مهران، عن أيب

، الباب السادس يف لباس و..، الفصل السادس، يف تشبّه الرجال بالنساء. 118. مكار  األخالق: 2

، 11، كتاب الصالة، أبواب أکكا  املالبس، الباب 21: 1؛ وسائل الشيعة «أن»وفيه بسقط 

 .2احلديث 

 .81: 8جممع الفائدة والربهان . 1
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 يبكن أن يكون غّشًا، إّّل أّن الكالم ليس فيه.

من أّن فيه إلّلل املؤمن نفسه ما استلّل به السّيل صاحب الرياض مالثها:

داّلة عىل أّن اهلل  وقل ورد روايات وفتوًى واعتبارًا. اّتفاقًا، نّصاً  عنه املناّي 

 إّّل إلّلل نفسه. ء،تبارك وتعاىل فّوض إىل املؤمن کّل يش

أّن التشّبه بام هو هو ليس إلّلّلً للنفس، فإّنـه قل يكون إلّلّلً للنفس،  :وفیه

 شّبه.وقل ّل يكون إلّلّلً هلا، فعليه کان احلرمة دائرًا ملار اإللّلل، ّل الت

بأّن التشّبه من لباس الشارة  ـ ً أيیا ـما استلّل به صاحب الرياض رابعها:

 :عنه يف الروايات املناّي 

إّن اهلل تبارك »قال:  ،عبلاهلل عن أيب ،ازوب اخلزّ أيّ  صحيحة أيب منها:

 .«وتعاىل یبغض شهرة اللباس

کفي باملرء »قال:  ،عبلاهلل عن أيب ،عن رجل ،مرسلة ابن مسكان ومنها:

 .«ة تشهرهـخزیًا أن یلبس موبًا یشهره، أو یرکب دابّ 

الشهرة »قال:  ،عبلاهلل عّبن لکره، عن أيب یمرسلة عثامن بن عيس ومنها:

 .«خريها ورّشها يف النار

                                                           

 .171: 8. رياض املسائل 1

، كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أبواب األمدر والنهدي، 116: 16. راجع: وسائل الشيعة 2

 .12الباب 

 .171د 171: 8. رياض املسائل 1

لصالة، أبواب ، كتاب ا21: 1؛ وسائل الشيعة 1، باب كراهّيدة الشهرة، احلديث 111: 6. الكايف 1

 .1، احلديث 12أکكا  املالبس، الباب 

، كتاب الصالة، أبواب 21: 1؛ وسائل الشيعة 2، باب كراهّيدة الشهرة، احلديث 111: 6. الكايف 1

 .2، احلديث 12أکكا  املالبس، الباب 

اب ، كتاب الصالة، أبو21: 1؛ وسائل الشيعة 1، باب كراهّيدة الشهرة، احلديث 111: 6. الكايف 6

 .1، احلديث 12أکكا  املالبس، الباب 
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من لبس موبًا یشهره کساه اهلل »قال:  ،عن احلسنی ،سعيل رواية أيب ومنها:

 .«من الناریوم القیامة موبًا 

إّّل أّن  ، ّل إشكال فياا ظاهراً دّللة الروايات عىل حرمة لبس لباس الشارة

 وفيه احتامّلت:، الكالم يف املراد منه

 ألّنـه يوجب کون الشخص يف معرض اّلغتياب. ؛ماً أّنـه صار حمرّ  أحدها:

 ألّن فيه إلّلل للنفس. ؛ماً أّنـه صار حمرّ  مانیها:

ألّن فيه إرادة اّلشتاار والرئاسة من جاة حبّه  ؛حمّرماً ّنـه صار أ مالثها:

 .ومبغوض   للرئاسة، وهذا مذموم  

سواء يوجب اّلغتياب أم ّل، وسواء  ؛أّن لباس الشارة حمّرم مطلقاً  رابعها:

فلو کان  .کان فيه إلّلل للنفس أم ّل، وسواء کان املنشأ له إظاار الرئاسة أم ّل

املراد من الروايات هو اّلحتامل األخري يبكن أن يلّل عىل حرمة تشّبه کّل من 

ألّن يف تشّبه کّل مناام باآلخر يف اللباس  ؛الرجل واملرأة باآلخر يف اللباس أيیاً 

فال يصلق لبس ثوب الشارة غالبًا، وأّما لو کان املراد هو اّلحتامّلت األخر 

 .التشّبه؛ لكون املوضوع فياا غريه دّللة للروايات علی حرمة

أي ما کان اللباس موجبًا إللّلل النفس  ؛اّلحتامل الثاين مناا هو والظاهر

 وماانتاا.

 لاهللـعب ارضًا عنل أيبـال: کنت حـق ،رواية مّحاد بن عثامنعليه ال ـويش

کان يلبس  طالب بن أيب : أصلحمم اهلل، لکرت أّن عيلّ ال له رجل  ـإل ق

ن، يلبس القبيص بأربعة دراهم وما أشبه للمم، ونرى عليمم اللباس اخلش

کان یلبس ذلك يف زمان ال ینکر،  طالب بن أيب إّن عيلّ : »اجلّيل؟ قال: فقال له

                                                           

، كتاب الصالة، أبواب 21: 1؛ وسائل الشيعة 1، باب كراهّيدة الشهرة، احلديث 111: 6. الكايف 1

 .1، احلديث 12أکكا  املالبس، الباب 
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ولو لبس مثل ذلك الیوم لشّهر به، فخري لباس کّل زمان لباس أهله، غري أّن 

 .«وسار بسريته قائمنا إذا قام لبس لباس عيلّ 

هي جمبوع األدّلة التي استلّل هبا عىل حرمة تشّبه کّل مناام باآلخر يف  هذه

القلر املتيّقن من جمبوع األدّلة هو حرمة التشّبه، وتزّي الرجل  ولكنّ  ،اللباس

وکذا حرمة تشّبه وتزّي املرأة بالرجل إلا  ،باملرأة إلا کان بغرض إظاار کونه مرأة

 کان بغرض إظاار کوهنا رجاًل.

افًا إىل أّنـه يصلق علياا التلليس واإلغراء باجلال، فال ريب يف هذا می

 حرمة هذا القسم من التشّبه.

 وأّما إلا مل يكن التشّبه بذلمم الغرض فال دليل عىل حرمته.

وممّا لکرناه ظار أّنـه ّل دليل عىل حرمة لبس کّل من الرجل واملرأة لباس 

اللبس بغرض صيانته عن احلّر مثل ما إلا کان  ،اآلخر إلا کان ألغراض أخر

والربد وحرارة الشبس، ومثل ما إلا کان للمم لتجّسم واقعة کربالء وإقامة 

، ومثل ما يوجل للمم يف اهلل احلسنیعبلالتعزية لسّيل شباب أهل اجلنّـة أبا 

 بعض األفالم.

 تشّبهحکم اخلنثى يف ال

قل تعّرض يف املقام لبيان حكم اخلنثى وأّنـه حیب علياا ترك  ثّم إّن الشيخ

 :قال، الزينتنی املختّصنی بكّل من الرجل واملرأة

تنی بكّل من الرجل واملرأة، ثّم اخلنثى جيب علياا ترك الزينتنی املختّص  

                                                           

، كتاب الصالة، أبواب أکكا  17: 1؛ وسائل الشيعة 11، باب اللباس، احلديث 111: 6. الكايف 1

 .7، احلديث 7الباب املالبس، 
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ألهّنا حیرم علياا لباس خمالفاا يف الذکورة ] کام رّصح به مجاعة،

ألهّنام له من  [مةفتجتنب عناا مقلّ  ،بنی اللبسنی د  ردّ وهو م ،واألنوثة

 قبيل املشتبانی املعلوم حرمة أحلمها.

ويشكل ـ بناًء عىل کون ملرك احلكم حرمة التشّبه ـ بأّن الظاهر من 

 التشّبه صورة علم املتشّبه.

 فإنّ  بعلم اعتبار العلم يف صلق التشّبه، املحّقق اإليرواين علیه واستشکل

 ، ّل املعاين بقيل العلم.األلفاظ وضعت لذوات املعاين

يقول باّلعتبار  القائل باعتبار العلم يف التشبّه ّلبأّن الشيخ لكنّـه ملفوع  

لفاظ وضعت للبعاين النفس يرد عليه أّن األ یملوضوعّيـة يف العلم، حتّ 

 ،ألجل أّن العلم طريق إىل القصل املعترب يف التشّبه ؛األمرّيـة، بل قائل باّلعتبار

فإّن اخلنثى حيث ّل يعلم أّنـه رجل أو امرأة ّل يتبّكن من قصل التشّبه يف لبسه 

 لباس املختّص باملرأة أو املختّص بالرجل.

إّنـه قل اختلف الفقااء يف أّن اخلنثى هل هو من صنف الرجل، أم من  ممّ 

 وحيث إّن احلكم خیتلف باختالف املبنى ّل ؟ ة ثالثةصنف اإلناث، أو هو طبيع

 بأس بالتعّرض للبسألة.

 :يف تعليقته علی مكاسب الشيخاليزدي الفقيه قال السّيل 

اختلفوا يف اخلنثى واملبسوح أهّنام طبيعة ثالثة، أو مها يف الواقع إّما  

بكون  داخالن يف الذکر أو يف األنثى، عىل أقوال، ثالثاا التفصيل بيناام

                                                           

؛ وکكاه النجفي يف جواهر الكال  عن رشح 133: 12. منهم السّيد العامّل يف مفتاح الكرامة 1
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املشكل مناام، ّل من  ،اخلنثى طبيعة ثالثة دون املبسوح. وحمّل الكالم

 دخل حتت أحل العنواننی بعالمات عرفّيـة أو رشعيّـة.

واّلنصاف علم ثبوت کوهنام داخلنی حتت أحل العنواننی، وإن کان مل  

 عىل األّول قوله وللمم ألّن غاية ما استلّل  ؛يثبت کوهنام طبيعة ثالثة أيیاً 

َکَر َواالْ أنَثى﴾تعاىل:  ْوَجنْیِ الذَّ َن َیَشاءأ ﴿وقوله تعاىل:،﴿َخَلَق الزَّ
ََيَبأ ملِ

وَر﴾ کأ   .إَِنامًا َوََيَبأ ملَِن َیَشاءأ الذُّ

معّلاًل بأّن حّوا خلقت  ؛بعّل األضالع وأيیًا ما ورد من قیاء عيلّ 

بلعوى أّنـه داّل عىل کوهنا يف الواقع داخاًل  ،األيّس من ضلع آدم

 حتت أحلمها.

يف فاقل الفرجنی يف باب  وأيیًا صحيحة الفیيل عن الصادق

بلعوى أهّنا لتشخيص الواقع  بالقرعة، املرياث حيث إّنـه حكم

من أّن اخلنثى يورث مرياث  وأيیًا ما ورد يف الباب املذکور .املجاول

 نصف النصيبنی. ملحبول عىل کون املرادا الرجل واألنثى،

إل إعطاء نصف کّل من  ؛فلو ّل کونه داخاًل حتت أحلمها مل يكن کذلمم

النصيبنی إّنام هو من جاة دورانه بنی اّلحتاملنی، فيجعل نصفه لکرًا 

 مجعًا بنی احلّقنی. ؛نثىأونصفه 

                                                           

 .11(: 11. النجم )1

 .13(: 12. الشورى )2

، كتاب 288د 287: 26وسائل الشيعة ؛ و1271، احلديث 111: 3األکكا  راجع: هتييب . 1

 .1و 1و 1، احلديث 2الفرائض واملواريث، أبواب مریاث اخلنثى وما أشبهه، الباب 

، 232: 26وسائل الشيعة ؛ و2، باب آخر منه )مریاث اخلنثی(، احلديث 118: 7راجع: الكايف . 1

 .2، احلديث1ث اخلنثى وما أشبهه، الباب كتاب الفرائض واملواريث، أبواب مریا

 .2، أبواب مریاث اخلنثى، الباب ، كتاب الفرائض واملواريث281: 26وسائل الشيعة راجع:  .1
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 إل ّل يستفاد مناام ؛وأنت خبري  بیعف الكّل، أّما اآليتان فواضح

 احلرص.

 فاو أمارة تعبلّيـة، والكالم مع علماا. ،وأما عّل األضالع

فقل ثبت يف حمّله أّن موردها أعّم ممّا کان له واقع أو ّل، کام  ،وأّما القرعة

 هو املستفاد من مجلة من األخبار.

فال دّللة له عىل للمم أصاًل، بل يبكن أن  ،ّما إعطاء نصف النصيبنیأو

 عة ثالثة.يكون من جاة کونه طبي

يف وجوب اّلحتياط  إلا عرفت للمم فنقول: إّن ما لکره املصنّف

ثبوت کونه داخاًل حتت أحل العنواننی، وإّّل فبع علمه  عىل مبنّي 

إّّل بالنسبة إىل التكاليف التي  ،صالة الرباءةأالقاعلة إجراء  یمقتی

 موضوعاا اإلنسان بام هو إنسان، کام هو واضح.

 منرصف   [لعن املتشّبانی...] مع أّنـه يبكن أن يقال: إّن النبوّي  ،هذا

ممكنة  یوهذه اللعو ،عناا، ولو کانت داخلة حتت أحل العنواننی واقعاً 

انتای کالمه  .فتلّبر .يف غالب املقامات من تكاليف الرجال والنساء

 .رفع مقامه

يه أّنـه غـري متـام ويف ما لکره يف بيان الیعف يف دّللة الروايات الثالثة، فف

ضعفه الیعف، أّما ما لکره يف عّل األضالع فاو وإن کان أمارة تعبلّيـة علـی 

إّّل أّن يف  ،کوهنا ملحقًا مع أحل الصـنفنی والكـالم مـع عـلماا کـام لکـره

أمارّيته ـ ولو تعبّلًا ـ شاادة ودّللة علـی أّن اخلنثـی داخـل يف أحـل الصـنفنی 

 ثالثة. وليس هو طبيعة

                                                           

 .17د 16: 1. کاشية املكاسب )للسّيد اليزدي( 1
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ما ورد يف صحيحة الفیيل من القرعة وإن کانت أعّم ممّا له واقع معلوم و

وما ليس له واقع کذلمم، إّّل أّن املنسبق إلی األلهان من القرعة هو کون اخلنثی 

داخاًل يف أحل الصنفنی والقرعة إّنام جعلت لإلحلاق بأحل الصنفنی، وکذا رواية 

بقرينة مناسبة احلكم واملوضوع أّن إعطاء النصيبنی؛ ألّن املنسبق إلی األلهان 

إعطاء نصف النصيبنی يكون ألجل أّن اخلنثی واحل مـن الصنفنی، وما 

وقال باملطلقات عناا خملوش  بأّنـه ّلوجه له  ّمن اّدعا انرصاف النبويلکـره

 وّلشاهل عليه.

 التشّبه يف اخلنثی  التحقیق يف مسألة

املباين، فإن لهبنا إىل ما لهب إليه احلّق أّن احلكم خیتلف باختالف ثّم إّن 

من علم حرمة املخالفة القطعّيـة، فاحلكم  واملحّقق اخلوانساري ياملحّقق القبّ 

 ، وهو علم وجوب اّلحتياط عىل اخلنثى.واضح  

وعلم الفرق بنی  وأّما بناًء عىل وجوب اّلحتياط يف أطراف العلم اإلمجايل

 ـ کام هو احلّق يف مجيع للممـ  ّلة عن اخلنثىوبناًء عىل علم انرصاف األد ،موارده

 کان مقتىض القواعل األّولّيـة هو احلكم بوجوب اّلحتياط عليه.

ولكن مقتىض القواعل الثانوّيـة، وهي قاعلة ّلحرج يف املقام، علم وجوب 

اّلحتياط عليه، فإّن قاعلة نفي احلرج يرفع وجوب املوافقة القطعّيـة للعلم 

 يف رعايتاا حرج عليه. اإلمجايل عنه؛ إل

نعم، حیرم عليـه املخالفـة القطعّيــة؛ ألّن رعايـة املوافقـة اّلحتاملّيــة واإلتيـان 

لصنفنی غري حرجّي عليه، کام ّل حرج عـىل غـريه مـن املكّلفـنی.بتكليف أحل ا
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 املسألة الثالة

 التشبیب باملرأة

 :األعظم قال الشيخ

وهو کام يف جـامع املقاصـل: ـ املؤمنة املحرتمة،  املعروفةالتشبيب باملرأة 

مــا عــن  عــىل حــرام  ـ  لکــر حماســناا وإظاــار شــّلة حبّاــا بالشــعر

 .واملحّقق الثاين والشايلين ومجاعة کالفاضلنی،املبسوط

 :التنبيه عىل أمور   ينبغي قبل اخلوض يف املسألة والبحث عناا

إّن القلر املتيّقن من عبارات األصحاب هو حرمة التشبيب  :األمر األّول

برشوط ثالثة: کون املرأة مؤمنة، فال حیرم التشبيب بالكافرة، وکوهنا معروفة، 

 فال حیرم للمم باملرأة املبابة، وکوهنا حمرتمة، فال حیرم بغري املحرتمة.

يف جاة من اجلاات، احلّل، فإلا  ألة مع الشمّم ـاألصل يف املس اين:ـاألمر الث

أم ّل؟ األصل  أّن التشبيب باملرأة الغري املسلبة أو املخالفة هل هو حرام   شككنا

 .يحّتى يرد فيه هن مطلق ءألّن کّل يش ؛حّلّيـة للمم

                                                           

 .228:  8. املبسوط 1

 .261: 2؛ وحترير األکكا  111: 12يكرة الفقهاء ؛ ويف ت117: 1. يف رشائع اإلسال  2

 .182: 11؛ ويف مسالك األفها  211، درس 161: 1. يف الدروس الرشعّيدة 1

 .28: 1. يف جامع املقاصد 1

 .177: 1. املكاسب 1
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إّن التشبيب بام هو تشبيب ّل دليل عىل حرمته، فاحلرمة إّنام  :األمر الثالث

إيذاء  عليه، کام لکره الشيخ األعظم، مثل األخرتكون ألجل انطباق العناوين 

 املؤمنة وتیييع عرضاا وهتييج الشاوة، فاحلرمة دائر ملار هذه العناوين.

 ع  حرمة التشبیباالستدالل 

 :واستلّل عىل حرمة التشبيب بأمور   

 لزوم تفیيح املرأة املتشّبب هبا. أحدها:

 هتمم حرمتاا. مانیها:

 إيذائاا. مالثها:

 إغراء الفّساق هبا.رابعها: 

 إدخال النقص علياا وعىل أهلاا. خامسها:

 والرّد علیه ع  حرمة التشبیبالشیخ االستدالل 

 :قال الشيخ

واستلّل عليه بلـزوم تفیـيحاا، وهتـمم حرمتاـا، وإيـذائاا، وإغـراء  

الفّساق هبا، وإدخال النقص علياا وعىل أهلاا، ولذا ّل ترىض النفـوس 

ــاهتم  ــذکر لاکــر عشــق بعــض بن ـــة أن ي ـــة لوات الغــرية واحلبّي األبّي

 وأخواهتم، بل البعيلات من قراباهتم.

 مـع کونـه التحـريم،نصاف أّن هذه الوجـوه ّل تـناض إلثبـات واإل

إل قل ّل يتحّقق يشء من املذکورات يف التشبيب، بل  ؛أخّص من املّلعى

                                                           

 «.كوّنا». الصحيح: 1
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 عّم منه من وجه، فإّن التشبيب بالزوجة قل يوجب أکثر املذکورات.أو

ويبكــن أن يســتلّل عليــه بــام ســيجيء مــن عبومــات حرمــة اللاــو 

ومنافاته للعفاف املأخول يف  حرمة الفحشاء وما دّل عىل والباطل،

وفحوى ما دّل عىل حرمة ما يوجب ـ ولو بعيلًا ـ هتييج القـّوة  ،العلالة

ألّنـه  ؛ىل غري احلليلة، مثل ما دّل عىل املنع عن النظرإالشاوّيـة بالنسبة 

ألّن ثـالثاام  ؛واملنـع عـن اخللـوة باألجنبيّــة ،سام من ساام إبليس

 ،الرجل يف مكان املرأة حتّى يربد املكان وکراهة جلوس ،الشيطان

ّن يصـفن ألزواجاـنّ  ؛وبرجحان التسرّت عن نساء أهل الذّمة ،ألهّنـ

 املبيّز الذي يصف ما يرى. والتسرّت عن الصبّي 

ول، فيطبـع الـذي يف ـن أن خییعن بالقـع زـالعزيوالناي يف الكتاب 

 ،ليعلم ما خیفنی من زينتانّ  وعن أن يرضبن بأرجلانّ ،قلبه مرض

                                                           

؛ 6ديث ، احل16، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 121: 17: وسائل الشيعة ُانظر. 1

 .111، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 112: 17و

ُروَن . 2 ْم َتدَيكم ُكد ْم َلَعلم ِي َيِعُظُكد ْْد بَ ِر َواْل ُنَكد  َواملْ
ِ
. مثل قوله تعال: ﴿...َوَينَْهى َعِن اْلَفْحَشاء

 .31(: 16النحل)

، 111وآدابه، البداب  ، كتاب النكاح، أبواب مقّدمات النكاح131: 21: وسائل الشيعة ُانظر. 1

 .1احلديث 

 .1، احلديث 11، كتاب اإلجارة، الباب 111: 13: وسائل الشيعة ُانظر. 1

، 111، كتاب النكاح، أبواب مقّدمات النكاح وآدابه، البداب 218: 21: وسائل الشيعة ُانظر. 1

 .1احلديث 

 .1، احلديث38النكاح وآدابه، الباب ، كتاب النكاح، أبواب مقّدمات 181: 21: وسائل الشيعة ُانظر. 6

 .2، احلديث111، كتاب النكاح، أبواب مقّدمات النكاح وآدابه، الباب 211: 21: وسائل الشيعة اُنظر. 7

 .12(: 11. وهو قوله تعالی يف سورة األکزاب )8

 .11(: 21. وهو قوله تعالی يف سورة النور )3
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إىل غري للمم من املحّرمات واملكروهات التي يعلـم مناـا حرمـة لکـر 

ـ ـة ببــرتمـاملرأة املعينّـة املح خصوصـًا لات  ،وة علياـاـج الشاــا هييّ

 راغب فيمم. مل يرض الشارع بتعريیاا للنكاح بقول: رّب  البعل التي

ما أورده نفسه عىل غريه من أّن هذه الوجوه أخّص من  ویرد علیه أّوالً:

من املذکورات يف التشبيب، کام إلا لکر حماسن  ءيشإل قل ّل يتحّقق  ؛املّلعى

امرأة لريغب أحل يف خطبتاا وتزوجياا، بل وأعّم منه من وجه، فإّن التشبيب 

ل دائر بالزوجة قل يوجب أکثر املذکورات، فالتشبيب بام هو هو ليس ببحّرم، ب

 يف حرمته التشبيب بام هو هو. والكالمملار احّتادها للعناوين املذکورة، 

أّنـه ّل دليل عىل حرمة مطلق اللاو والباطل، بل السرية قل قامت عىل  ومانیاً:

ل جواز غري واحل من أنحاء اللاو والباطل، بل القرآن ـ کام تنّبه عليه السيّ 

ن قل نطق يف آيات آألّن القر ؛ـ داّل عىل علم حرمة مطلق اللاو واللعب اخلوئي

ْنیَا إاّل َلِعٌب ـَ:﴿َوَما احْل ، کقوله تعاىلولعب   عليلة بأّن احليوة اللنيا هلو   یَاةأ الدُّ

ْنیَا إاّل لَ ـَ﴿َوَما هِذِه احْل وقوله تعاىل:  ،ْهٌو﴾ـَولَ  عاىل: وقوله ت ،ْهٌو َوَلِعٌب﴾ـیَاةأ الدُّ

اَم احْل  ْنیَا َلِعٌب َولَ ـَ﴿إِنَّ وا أَ وقوله تعاىل: ،ْهٌو﴾ـیَاةأ الدُّ ْنیَا احْلـَیَاةأ  نَّاَم ﴿اْعَلمأ  َلِعٌب  الدُّ

ألّن اللاو والباطل لو کان عىل إطالقاام من املحّرمات، لزم القول  ؛﴾َوَلـْهوٌ 

بحرمة کّل ما يف احليوة اللنيا، فإّن کّل ما أشغل عن لکر اهلل ولکر الرسول ولکر 

ألهّنا من احليوة  ؛وباطل   ولعب   هلو   ،القيامة ولکر اجلنّـة والنار واحلور والقصور

                                                           

 .181د 177: 1. املكاسب 1

 .111: 1الفقاهة : مصباح ُانظر. 2

 .12(: 6. األنعا  )1
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 .ولعب   اللنيا، واحليوة اللنيا هلو  

إّنا نبنع کون التشبيب من الفحشاء، فإّن الفحشاء عبارة عن الزنا  ومالثاً:

 نشاد شعر يف لکر حماسن أجنبيّة.إماته، کالتقبيل واملّس بشاوة، وّل يصلق عىل ومقلّ 

املعترب يف العلالة هو العفاف عن املحّرمات، واألصل فياا  العفافّن إ ورابعًا:

واملستفاد مناا أّن املراد منه هو العفاف عن  يعفور، هو صحيحة ابن أيب

الكبائر أو عن الكبائر والصغائر کلياام، وکون التشبيب معصية کبرية أو صغرية، 

 غري معلوم ومورد للبحث والكالم.

حرمة ما يثري  من تنقيح املناط املستفاد من األخبار اللاّلة عىلوأّما ما لکره

حرمة النظر إىل األجنبّيـة ببناط  ة عىلاللالّ  الشاوة إىل األجنبّيـة، کالروايات

ألهّنا تلّل عىل حرمة التشبيب باملرأة املؤمنة املعروفة  ؛تاييج وإثارة الشاوة، تامّ ال

أّن العّلة  مم، لكن ّلخیفی علياملحرتمة من باب عبوم العّلة وإلغاء اخلصوصّيـة

واملناط غري خمتّصة باملؤمنة، بل تعّم غريها من األجنّيات، فاللليل أعّم من 

.  املّلعی، ولكّن األمر فيه سال 

ألّن ما  ؛نعم، ّليتّم اّلستلّلل بام تلّل عىل الكراهة ببناط هتييج الشاوة

 يكون عّلة للكراهة يف مورده ّل يبكن أن يكون عّلة للحرمة يف غري مورده.

 الشیخ استدالل ع  الیزدي دإشکال السیّ 

بتنقيح املناط  خعىل استلّلل الشي السّيل اليزدي الفقيه واستشكل

 والفحوى بقوله:

وأّما الفحوى املذکورة فغايتاا الكراهة، ّل احلرمة، مع أّن کون املناط يف  

                                                           

 .1، احلديث 11، كتاب الشهادات، الباب 131: 27. راجع: وسائل الشيعة 1
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ومن  ي  ، بل حرمة النظر أو کراهته تعّبلج الشاوة ممنوع  املذکورات هتيّ 

حيث إّنـه موضوع من املوضوعات، وکذا اخللوة باألجنبّيـة وغريها من 

املذکورات، ولذا ّل نحكم بتّّسي حكباا إىل ما يساوهيا يف التأثري من 

 األفعال األخر، بل وّل إىل األقوى مناا.

أّن فحوى ما يكون حمّرمًا، کالنظر إىل األجنبّيـة، ّل يبكن أن  ویرد علیه أّوالً:

كون مقتیيًا للكراهة، دون احلرمة، بل فحوى للمم موجبًا للحكم بحرمة ما ي

 يكون أقوى مناطًا، ّل کراهة للمم.

ببنع کون املناط يف املذکورات هتييج  خعىل الشي هأّن إشكال ومانیًا:

الشاوة وکون حرمة النظر أو کراهته تعّبلّيًا ومن حيث إّنـه موضوع من 

، حيث إّن ّي ألهّنا إشكال مبنائ ؛لاملوضوعات، ممّا ّل ينبغي صلوره من السيّ 

به بالفحوى  ته، ثّم استلّل قل استفاد من الروايات مناط احلكم وعلّ  خالشي

 تشبيب.عىل حرمة ال

 هعلی ردّ الو باإلیذاء بحرمة التشبیب ع  االستداللالسّید اخلوئي إشکال 

قل استشكل عىل اّلستلّلل بحرمة التشبيب باإليذاء  يل اخلوئثّم إّن السيّ 

 بقوله:

إّنـه ّل دليل عىل حرمة فعل يرتّتب عليه ألى الغري قارًا إلا کان الفعل  

سائغًا يف نفسه، ومل يقصل العامل ألّيـة الغري من فعله؛ وإّّل لزم القول 

ى الغري، وإن کان الفعل يف نفسه مباحًا أو دبحرمة کّل فعل يرتّتب عليه أ

بعض آخر بالتجارة مستحّبًا أو واجبًا، کتأّلي بعض الناس من اشتغال 
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والتعليم والتعّلم والعبادة ونحوها، وکثريًا ّما يتأّلي بعض التجار 

باسترياد البعض اآلخر مال التجارة، ويتأّلي اجلار بعلّو جلار جاره أو 

 من کثرة أمواله، مع أّن أحلًا ّل يتفّوه بحرمة للمم.

أّنـه فرق بنی فعل يرتّتب عليه ألى الغري قارًا، من دون أن يكون  ویرد علیه:

، وبنی مثلة التي لکرهلذلمم الفعل دخالة يف شؤون الغري واختياراته، کاأل

فعل يوجب إيذاء الغري ويكون ترّصفًا يف شؤون الغري واختياراته، فإّن يف األّول 

لار اجلار، من دون أن يصلق يصلق أّن الغري تأّلي من جتارة التاجر أو ارتفاع ج

ى الغري بفعله، ى الغري، ولكن يف الثاين يصلق أّن الفاعل ألّ أّن التاجر أو اجلار ألّ 

فرتى عليه، والتشبيب املورد للبحث يف املقام من قبيل اکام إلا اغتاب مؤمنًا أو 

ى تلمم ، فإّنـه ترّصف يف شؤون الغري واختياراته، ويصلق عىل املشّبب أّنـه ألّ الثاين

 بنی املقامنی، فال تغفل. املرأة املؤمنة املعروفة املحرتمة، فقياس أحلمها باآلخر خلط  

يبكن اإلشكال يف الفحوى وتنقيح املناط بأّن  ،ولكن مع للمم کّله

الروايات اللاّلة عىل حرمة النظر ّل يستفاد مناا أّن املناط والعّلة للتحريم هي 

اور هلا يف للمم، لعلم وجود لفظ يلّل عليه، لعلم ظ ؛إثارة الشاوة وهتييجاا

بل ّل ظاور هلا يف أّن إثارة الشاوة وهتييجاا هي احلكبة املنحرصة أيیًا حتّى 

يقال: کّلام يوجل احلكبة املنحرصة يوجل احلكم أيیًا، فبن املبكن أن تكون 

مثل استيجاب  ،ة للتحريم وکان جزئه اآلخر شيئًا آخرإثارة الشاوة جزء علّ 

ألجل مقايسته بنی املرأة  ؛نظر اّلختالف بنی الزوجنی والفرقة بينامال

األجنبّيـة وبنی زوجته، وکذلمم األمر يف جانب نظر املرأة إىل الرجل األجنبّيـة، 

 املؤمنة املحرتمة. حلرمة املرأة ون النظر هتكاً ـل کـومث
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قال: سبعت  ،بل يلّل عليه صحيحة عّباد بن صايب ،للمم ويشال عىل

ال بأس بالنظر اىل رؤوس أهل التهامة واألعراب وأهل »يقول:  عبلاهلل أبا

واملجنونة واملغلوبة ع  عقلها »قال:  ،«ألهّنم إذا هنوا الینتهون ،السواد والعلوج

.«مل یتعّمد ذلك وال بأس بالنظر إىل شعرها وجسدها ما

 ،والزوجة ،تعّم املحرمةثّم إّن حرمة التشبيب هل خیتّص باملرأة األجنبّيـة، أم 

 واملخطوبة بالعقل ومن يراد تزوجياا؟

 إىل جواز التشبيب باملخطوبة قبل العقل وباحلليلة، حيث قال:خمال الشي

نعم، لو قيل بعلم حرمة التشبيب باملخطوبة قبل العقل، بل مطلق من  

ري لعلم جريان أکثر ما لکر فياا، واملسألة غ ؛يراد تزوجياا، مل يكن بعيلاً 

 صافية عن اّلشتباه واإلشكال.

جواز التشبيب باحلليلة بزيادة عن املبسوط ومجاعة: ثّم إّن املحكّي 

 .الكراهة عن املبسوط

هـو تعبـيم احلكـم  أّن مقتىض أدّلة األصـحاب، وأدّلـة الشـيخ وال خيفى

واملخطوبـة بالعقـل ومـن  ،والزوجـة ،وبنی املحرمة ،وعلم الفرق بنی األجنبّيـة

وإيـذائاا، وإغـراء  ،وهتـمم حرمتاـا ،ألّن حرمـة تفیـيح املـرأة ؛يراد تزوجياـا

أهلاـا، وحرمـة اللاـو والباطـل والفحشـاء،  الفّساق هبا، والنقص علياا وعىل

                                                           

: 1؛ من ال حيرضه الفقيه 1إل نساء األعراب وأهل السواد، احلديث ، باب النظر 121: 1. الكايف 1

، كتاب 216: 21، مع تفاوٍت يسری؛ وسائل الشيعة 21، باب النوادر، احلديث 1118/ 111

 .1، احلديث 111النكاح، أبواب مقّدمات النكاح وآدابه، الباب 

؛ 211، درس 161: 1الرشعّيدة  ؛ والشهيد يف الدروس117: 1. منهم املحّقق يف رشائع اإلسال  2

 .28: 1واملحّقق الثاين يف جامع املقاصد 

 .228: 8. املبسوط 1

 .181: 1. املكاسب 1
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واملنافاة للعفاف، وهتييج الشاوة وإثارهتا، ّل ختـتّص بـاملرأة األجنبّيــة، بـل قـل 

 واحلليلة، واملخطوبة بالعقل ومن يراد تزوجياا. ،لزوجةيتحّقق تلمم يف تشبيب ا

واملخطوبة بالعقل ومن يراد  ،واملحرمة ،واستثناء بعض األصحاب الزوجة

العناوين التسعة املذکورة التي استلّل  يف موارد علم انطباقتزوجياا إّنام تكون 

اّلستثناء يف غري عليه، انطباق العناوين  ففي فرض علياا، وإّّل  ،احلرمة هبا عىل

 حمّله کام ّل خیفی.

 تشبیب املرأة غري املؤمنة

يامن يف املرأة التي يقع ثّم إّنـه قل وقع اخلالف بنی الفقااء يف اعتبار قيل اإل

 ففي املكاسب:التشبيب هبا. 

وتبعه بعض والتذکرة، فاختاره يف القواعل وأّما اعتبار اإليامن،

  لعلم احرتام غري املؤمنة. ؛األساطنی

ـ حرمة التشبيب بنساء أهل اخلالف : ويف جامع املقاصل ـ کام عن غريه

 لفحوى حرمة النظر إلياّن. ؛وأهل الذّمة

ونقض بحرمة النظر إىل نساء أهل احلرب، مع أّنـه رّصح بجواز التشبيب 

 واملسألة مشكلة من جاة اّلشتباه يف ملرك أصل احلكم. هبّن.

                                                           

 .111: 12؛ تيكرة الفقهاء 8: 2. قواعد األکكا  1

 )خمطوط(. 21: يف رشکه عىل قواعد األکكا  . وهو الشيخ جعفر كاشف الْطاء2

عبارة الشهيد يف الدروس الرشعيّدة، کيث استثني من کرمة ؛ ويستفاد من 28: 1. جامع املقاصد 1

؛ وأشار إل ذلك يف 211، درس 161: 1التشبيب، نساء أهل احلرب. راجع: الدروس الرشعّيدة 

 .221: 12مفتاح الكرامة 

 .181: 1. املكاسب 1
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رض أهل اخلالف وأهل الذّمة ألّن عِ  ؛علم اعتبار قيل اإليامن فياا واحلّق 

، فاللليل عليل، ، إّّل إلا کان يف حال احلربحمرتم   احلريبّ واملستأمن، بل 

 .والتشبيب هبّن حرام  

 تشبیب املرأة املبهمة

 : قال الشيخ وأّما التشبيب باملرأة املبابة، فالظاهر من األصحاب جوازه.

بأن يتخيّل امرأة ويتشّبب  ؛وظاهر الكّل جواز التشبيب باملرأة املبابة

وأّما املعروفة عنل القائل دون السامع ـ سواء علم السامع إمجاّلً  .هبا

ـ کام عن  ويف جامع املقاصل: بقصل معّيـنة أم ّل ـ ففيه إشكال  

 احلرمة يف الصورة األوىل. ـ احلوايش

من جاة اختالف الوجوه املتقّلمة للتحريم، وکذا إلا مل  وفيه إشكال  

 يكن هنا سامع.

جلريان کثري من العناوين  ؛التحريم مطلقاً ـ  خکام مال إليه الشي ـ واحلّق 

، فال وجه ّلختصاص علی ما مّر يف املعّينة املعروفة التسعة يف املقام أيیاً 

 التحريم باملرأة املعّيـنة املعروفة.

 التشبیب استامع 

 هل استامع التشبيب، کاستامع الغيبة حمّرمة أم ّل؟

حيث  ،وعبارة جامع املقاصل هو حرمة اّلستامع الظاهر من عبارة الشيخ

                                                           

 .28: 1. جامع املقاصد 1

 .الشهيد عن کوايش 221: 12. نقله السّيد العامّل يف مفتاح الكرامة 2

 .181: 1. املكاسب 1
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 .«فإذا شّك املستمع يف حتّقق رشو  احلرمة مل حيرم علیه االستامع»قاّل: 

 رشوط احلرمة.فإّن املستفاد من عبارهتام حرمة اّلستامع عنل علم شّكه يف حتّقق 

حرمة اّلستامع بأّن الوجوه القاضية  وقل استلّل املحّقق اإليرواين عىل

قاضية بعنوان منطبق عىل املرّکب من القول والسامع، فكان  ،بتحريم التشبيب

 کّل مناام دخياًل يف حتّقق احلرام، فيحرم کّل مناام يف عرض اآلخر.

لوجوه التي استلّل هبا للحرمة ّل أّن التشبيب عىل بعض ا ویرد علیه أّوالً:

حیتاج إىل استامع الغري، کام إلا کان مبنى احلرمة کون التشبيب من مصاديق اللاو 

مرأة عنل نفسه اوالباطل، وکذا إثارة الشاوة؛ فإّن من املبكن أن يتشّبب املشّبب ب

 حیتاج إىل املستبع. یوهيّيج بذلمم شاوة نفسه، ّل شاوة الغري حتّ 

عض الوجوه، کلزوم تفیيح املرأة املتشّبب هبا، وهتمم حرمتاا، نعم، عىل ب

ففيه اّلحتياج إىل  وإغراء الفّساق هبا، وإدخال النقص علياا وعىل أهلاا،

 ّليتحّقق هذه العناوين.  هإل بلون ؛ستبعامل

أّنـه قل ّليتحّقق بعض هذه العناوين مع وجود املستبع أيیًا، کام إلا  ومانیًا:

عن القيام بواجباهتا املعاشّيـة،  قل ضعفت لكرب السنّ  شيخًا کبرياً کان املستبع 

علی إغراء الفّساق هبا، وکذا ّل يصلق  حينئذ   املتشّبب علی فإّنـه ّل يصلق

 هتييج شاوة الغري إلياا. املتشّبب

إل  ّي؛أّن استامع السامع لو کان حمّرمًا إّنام يكون حمّرمًا بحرمة غريي مقّلم ومالثاً:

علی القول تامع دخيل فيه بنحو السببّيـة واملقّلمّيـة، والسبب واملقّلمة اّلس

ة ـتكون حرمتاام غريّيًا ومقّلميًّا، والكالم يف احلرمة النفسّيـة، ّل املقّلميّ  بحرمتاام

 الغريّيـة.
                                                           

 .28: 1؛ جامع املقاصد 181: 1. املكاسب 1

 . 21: 1. راجع: کاشية املكاسب )لإليرواين( 2
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ممّا ّل دليل عليه، أّن تعّلق احلرمة باملجبوع املرّکب من القول والسامع  ورابعًا:

 .األدّلة املستلّل هبا علی حرمة التشبيب حرمته وحلة ومستقالً بل ظاهر 

، ولكـن هـذا غـري تعّلـق ، يبكن أن يقال: إّن تعّلق احلرمة هبام مجيعًا ممّا له وجه  نعم

 .احلرمة باملجبوع

 



 

 

 

 

 

 املسألة الرابعة

 حرمة التصویر

 يف حرمة التصوير يف اجلبلة، بل يف املستنل ّلخالف بنی اخلاّصة والعاّمة

اّدعائه اإلمجاع علی حرمة عبل الصور لذوات األرواح إلا کانت الصورة 

 جمسبة، ولکر اخلالف يف غري هذا القسم. ويف املختلف: 

وقـال  مسألـة: قـال ابن الرّباج: حیرم متاثيل املجسبة وغري املجسبة،

إدريس: وسائر التامثيل والصور لوات األرواح جمسبة کانت أو غري  ابن

                                                           

، كتاب احلظر واإلباکة، أکكا  التصوير، مع التلخيص: 11: 2علی املياهب األربعة  الفقه. الکظ: 1

ن تكون الصورة حليوان. ثانيها: أن تكون عن املالكّيدة: إّنام حير  التصوير برشوط أربعة: أکدها: أ

جمّسدة، وقّيدها بعضهم بكوّنا من ماّدة تبقى، وإاّل فال حتر ، ويف غری املجّسدة خالف، فيهب 

بعضهم إل اإلباکة مطلقًا وبعضهم يرى إباکتها إذا كانت عىل الثياب والبسط. ثالثها: أن تكون 

ن الشافعّيدة: جیوز تصوير غری احليوان، وأّما احليوان، وعكاملة األعضاء. رابعها: أن يكون هلا ظّل. 

فإّنده ال حيّل تصويره. وبعد التصوير إن كانت الصورة جمّسدة فال حيّل التفّرج عليها إاّل إذا كانت 

ناقصة، وغری املجّسدة ال حيّل التفّرج عليها إذا كان مرفوعًا عىل اجلدار. وجیوز التفّرج عىل خيال 

( ويستثنى من امليكورات لعب البنات. وعن احلنابلة: جیوز تصوير غری احليوان، وأّما الظّل )السينام

تصوير احليوان، فإّنده ال حيّل إاّل إذا كان موضوعًا عىل ثوب يفرش. وعن احلنفّيدة: تصوير غری 

صورة احليوان جائز، أّما تصوير احليوان، فإّنده ال حيّل إاّل إذا كان عىل بساط مفروش أو كانت ال

 ناقصة.

 .116: 11. مستند الشيعة 2

 .111: 1. املهّيب 1
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  .وأبوالصالح قال: حیرم التامثيل وأطلق جمسبة،

وعن املحّقق الثاين أّنـه قّسم التصوير إلی أربعة أقسام وقال: أحلها حمّرم 

إمجاعًا، وهو عبل الصور املجسبة لذوات األرواح وباقي األقسام خمتلف  

 فاملتحّصل من کلامت األصحاب أّن األقوال يف حرمة التصوير أربعة: فياا.

سواء کانت جمّسبة أم غريها، وسواء کانت  ؛حرمة التصوير مطلقاً  أحدها:

 ، وهذا هو الظاهر من إطالق أيب الصالح.لذوات األرواح أم غريها

، وهو الذي مّر اّدعاء حرمة تصوير لوات األرواح إلا کانت جمّسبة مانیها:

 املستنل اإلمجاع عليه.

، کام سواء کانت جمّسبة أم ّل ؛حرمة تصوير لوات األرواح مطلقاً  مالثها:

 رّصح به ابن إدريس.

. وهذا القول وإن کان موردًا حرمة التصوير مطلقًا، إلا کانت جمّسبةرابعها: 

 كللخالف إّّل أّنا مل نجل قائاًل به. وکيف کان، فاملاّم يف املقام هو التكّلم يف ملر

 املسألة، فنقول مستعينًا باهلل: األقوال وبيان احلّق يف

 ع  جواز مطلق التصویراالستدالل 

 : يلّل عىل جواز مطلق التصوير أمور  

ـم َمـا يِف قوله تعاىل:  اآليات:أحدها:  َو الَّـِذي َخَلـَق َلکأ  ،ْرِض ََجِیعـًا﴾األ﴿هأ

                                                           

 .211: 2. الرسائر 1

 .281. الكايف يف الفقه: 2

 .6، املسألة 11: 1. خمتلف الشيعة 1

 .21: 1. جامع املقاصد 1

 .281. الكايف يف الفقه: 1

 .23(: 2. البقرة )6
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ا يِف  ﴿أَ وقوله تعاىل:  م مَّ َر َلکأ َأمَلْ َتَرْوا َأنَّ ﴿وقوله تعاىل:  ،ْرِض﴾األمَلْ َتَر َأنَّ اهللَ َسخَّ

امَواِت َوَما يِف  م َما يِف السَّ َر َلکأ ْم نَِعَمهأ َظاِهَرًة َوَباطِنًَة َوِمـَن األاهللَ َسخَّ ْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْیکأ

َـاِدلأ يِف اهللِ بَِغـرْيِ ِعْلـم وَ  ـدًى وَ  اَل النَّاِس َمن ُيأ نِـري اَل هأ وقولـه تعـاىل:  ،﴾کَِتـاب مأ

ـامَواِت َوَمـا يِف ﴿ م َمـا يِف السَّ َر َلکأ َیـات لَِقـْوم یعـًا ِمنْـهأ إِنَّ يِف ذلِـَك آلْرِض ََجِ األَوَسخَّ

ونَ  رأ  ﴾.َیَتَفکَّ

ومن ألشياء، اّلنتفاع با مطلق تلّل عىل جواز بإطالقاافإّن هذه اآليات 

 املنع عنه رشعًا. أن يثبتالتصوير مطلقًا، إّّل ب اّلنتفاع

الروايات التي فياا التحريص والرتغيب إىل حتصيل العلم، مثل ما دّل  :مانیها

العلم ولو  واطلبا»وما فيه األمر عىل  ،«أّن طلب العلم فریضة ع  کّل مسلم»عىل

 .«بالصنی

ألّن الرتغيب  ؛فإهّنا بإطالقاا تلّل عىل جواز حتصيل علم التصوير والعبل به

 إىل حتصيل علم، ترغيب إىل العبل به، فإّن العلم ّليتعّلم إّّل لغاية العبل به.

فإهّنا بإطالقاا تلّل عىل ،الروايات اللاّلة عىل استحباب طلب الرزق :مالثها

 استحباب طلب الرزق باّلشتغال بالتصوير أيیًا.

 .لعلم حرمة التصوير وحلّيتهفإهّنام مقتیية  ،صالة الرباءة واحلّل أ :رابعها

عىل علم متامّيـة  وّل خیفى أّن متامّيـة اّلستلّلل هبذه الوجوه األربعة متفّرع  

                                                           

 .61(: 22. احلّج )1

 . 21(: 11. لقامن )2

 .11 (:11. اجلاثية )1

 16، احلديث 1، كتاب القضاء، أبواب صفات القايض، الباب 28د 26: 27. وسائل الشيعة 1

 . 28و 27و 26و 21و 21و 21و 18و

 . 21، احلديث 1، كتاب القضاء، أبواب صفات القايض، الباب 27: 27. وسائل الشيعة 1

 .1التجارة، الباب ، كتاب التجارة، أبواب مقّدمات 13: 17. راجع: وسائل الشيعة 6
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 ما استلّل به عىل حرمة التصوير.

ألّن الروايات علی نحو اإلمجال علم متامّيـة ما استلّل به للحرمة؛ واحلّق 

، وإّما ضعيفة سنلًا فة دّللةالتي استلّل هبا للحرمة إّما ضعيفة سنلًا، وإّما ضعي

 ودّللة.

 الروایاتبع  حرمة التصویر  االستدالل

وتفصيل احلّق أّن الروايات املستلّل هبا علی حرمة التصوير، أو يبكن 

 اّلستلّلل هبا کثرية وتكون علی طائفتنی؛ مطلقات ومقّيلات:

يف املطلقات، وهي ثالثة عرش رواية، وجّلاا إن مل نقل کّلاا،  الطائفة األولی 

 ممضعيفة سنلًا إّّل رواية ابن أيب عبري اآلتية، وکّلاا ضعيفه دّللة أيیًا، ودون

 تفصيلاا وتفصيل ضعفاا سنلًا أو دّللة:

من »أّنـه قال:  عبلاهللرواية احلرضمي عن عبلاهلل بن طلحة، عن أيب منها:

سبعة: الرشوة يف احلکم، ومهر البغي، وأجر الکاهن، وممن الکلب، أکل السحت 

 .«والذین یبنون البنیان علی القبور، والذین یصّورون التاممیل، وجعیلة األعرايب

بأّن ، والنالي، فإّنـه جماول   بن طلحة اهللعبلبأهّنا ضعيفة سنلًا  وفیه أّوالً:

 احلرضمي مل يثبت اعتباره.کتاب 

املنقولة يف الكتب املعتربة، والتي فياا عّل أّن الروايات الكثرية ومانیاً:

السحت، خالية عن عّل التصوير من السحت، ومعه يشكل العبل ببثل هذه 

أقّل من  ة، وّلـألّن بناء العقالء ليس عىل العبل ببثل هذه الرواي ؛الرواية الواحلة

                                                           

، كتاب 211: 11؛ مستدرك الوسائل 76. األصول السّتدة عرش، أصل جعفر بن حمّمد بن رشيح: 1

 .2، احلديث71التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 32: 17. راجع: وسائل الشيعة 2
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 .باعتباره مشكل  يف بناء العقالء کان احلكم  ، ومع الشمّم الشمّم 

 أهّنا حمبولة عىل التصوير بغرض العبودّيـة، کام مّر مرارًا. ومالثًا:

أّن السحت أعّم من احلرمة؛ إلطالقه يف بعض األخبار علی ما  ورابعًا:

ّلحیرم قطعًا، کأجر احلجام. وقل فّّسوه بام يلزم صاحبه العار ويتأّبی عنه 

النفوس الكريبة، والقول بأّن ظاهر احلرمة ومحله علی الكراهة حیتاج إلی 

 علی الكراهة. القرينة، أّنـه ّل دليل معتل  به عليه، کام ّل دليل علی احلبل

عنق  روي أّنـه خیرج»قال:  ،اللين الراونلي يف لّب اللبابما رواه قطب ومنها:

فيقول: أين من کذب عىل اهلل؟ وأين من ضاّد اهلل؟ وأين من استخّف  ،من النار

من سحر فقد کذب ع  »باهلل؟ فيقولون: ومن هذه األصناف الثالثة؟ فيقول: 

 .«ضاّد اهلل، ومن تراءى يف عمله فقد استخّف باهللاهلل، ومن صّور التاممیل فقد 

لیعف السنل باإلرسال، وبعلم معلومّيـة املسؤول عنه، وبیعف  ویرد علیه

اللّللة بأهّنا ّلتلّل إّّل علی حرمة التصوير بغرض املیاّدة هلل تعالی، فال تلّل 

نفس عبل علی حرمة التصوير بام هو تصوير للصورة، واحتامل کون املراد أّن 

التصوير بام هو هو میاّدة هلل تعالی بعيل  جّلًا، بل الظاهر علم صّحته. وکيف 

يكون التصوير ـ علی احلرمة ـ حرمة معصية میاّدة هلل تعالی من بنی املعايص 

 املوجب لكون حرمته حرمة خاّصة قريبًة إلی الكفر؟!

أتاين »: قال: قال رسول اهلل ،اهللعبل بصري عن أيبما رواه أبو ومنها:

 .«لـإّن رّبك ینهى عن التاممی !ال: یا حمّمدـل فقـجربئی

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب 211: 11عنه يف مستدرك الوسائل . اليوجد لدينا هيا الكتاب، لكن نقل 1

 .1، احلديث 71ما يكتسب به، الباب 

، كتاب 117: 1؛ وسائل الشيعة 16، باب تزويق البيوت والتصاوير، احلديث 111: 2. املحاسن 2

 .11، احلديث 1الصالة، أبواب أکكا  املساكن، الباب 



 2کتاب املكاسب /ج                                                                                                                                           11

أّنه ضعيف سنلًا بوقوع القاسم بن حمّبل اجلوهري وعيّل ين أيب  وفیه أّوالً:

 محزة البطائني يف السنل ومها واقفيان ومل يثبت وثاقتاام.

أيیًا عن أبيه، عن عثامن بن وکون سنله موثوقًا به؛ ملا رواه يف املحاسن 

عيسی، عن سامعة، ففيه: أّن اّلعتامد علی غري کتب األربعـة التي کانت تقرأ يف 

 .مجيـع األعصار علی األساتذة ّلخیلو عن إشكال

هو الصالة إىل جاة التامثيل، أم  أّن متعّلق الناي يف الرواية غري معلوم، أ اً:ـومانی

القعود علياا، أو صنعاا وتصويرها، أو بيعاا تزويق البيوت هبا، أو القيام و

 ؟ورشائاا

والقول

 

ألّن حذف املتعّلق  ؛بأّن املتعّلق للناي مجيع األمور املتعّلقة بالتبثال

جواز کثري  بأّنـه خالف الرضورة، إل من املعلوم والبلهيّي  يفيل العبوم، خملوش  

، بل من املحتبل من األمور املتعّلقة به، کاجللوس عليه والنظر إليه ونحومها

قريبًا علم اللّللة علی املنع عن مطلق التصاوير؛ إل لعّل للبيت خصوصّيـة من 

جاة السكونـة فيـه وکون نقوشه باملرآی واملنظر دائاًم حّتی يف حال الصالة 

ش املساجل التي وضعت للصالة والتوّجه إلی اهلل والعبادة، کام أّن املنع عن نق

 تعالی أيیًا ّليقتيض املنع عن النقوش بإطالقاا.

اجلارود، عن  ما رواه يف املحاسن عن أبيه، عن ابن سنان، عن أيب ومنها:

فقد خرج  من جّدد قربًا أو مّثل مثاالً »قال:  ،األصبغ بن نباته، عن أمرياملؤمننی

 .«من اإلسالم

 اجلارود زياد بن منذر. سنلًا بیعف أيب أّنـه ضعيف   ویرد علیه أّوالً:

                                                           

، كتاب 116: 1؛ وسائل الشيعة 11تصاوير، احلديث ، باب تزويق البيوت وال111: 2. املحاسن 1

، كتاب الطهارة، أبواب 213: 1؛ و11، احلديث 1الصالة، أبواب أکكا  املساكن، الباب 

 .1، احلديث 11الدفن، الباب 
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أّن تناسب األعامل واجلزاء يقتيض أن يكون مربوطًا بام إلا مّثل مثاّلً  ومانیًا:

ل التبثال للصنبّيـة والعبودّيـة، فإّن اخلروج عن اإلسالم إّنام يتحّقق فيام إلا مثّ 

بام إلا کان التبثيل ّل لذلمم الغرض، بل  ، ّلبغرض العبودّيـة والصنبّيـة

 ألغراض أخری لعبّيـة وهلوّيـة.

ببعنی من نصب دينًا غري دين اهلل  «مّثل مثاالً »أّنـه حیتبل أن يكون  ومالثًا:

 بام هذا لفظه: ودعا الناس إليه، کام فّّسه الصلوق

 «.سالمفقل خرج من اإل ل مثاّلً أو مثّ  د قرباً من جلّ »: قال أمرياملؤمننی

 :ارل بن احلسن الصفّ واختلف مشاخینا يف معنى هذا اخلرب، فقال حمبّ 

ل بن احلسن بن أمحل بن ، وکان شيخنا حمبّ «د باجليم ّل غريهو جلّ »

ّل جيوز جتليل القرب وّل »حیكى عنه أّنـه قال:  )ريض اهلل عنه( الوليل

ل، ولكن إلا وّ األ  يفام عليه وبعل ما طنّی يّ تطينی مجيعه بعل مرور األ

، ولکر «دسائر القبور من غري أن جيلّ   قربه فجائز أن يرمّ طنّی وت مات ميّ 

باحلاء غري  «د قرباً حلّ من ام هو إنّ » :أّنـه کان يقول عن سعل بن عبلاهلل

 ي:عبلاهلل الربق ولکر عن أمحل بن أيب ،م قرباً من سنّ  يعنى به ؛املعجبة

 ما عنى به. يالقرب، فال نلرب وتفسري اجللث «من جلث قرباً  ام هوإنّ »

 من نبش قرباً  نّ أل ؛د باجليم، ومعناه نبش قرباً ألهب إليه أّنـه جلّ  يوالذ

 .حمفوراً  ده وأحوج إىل جتليله، وقل جعله جلثاً فقل جلّ 

ار ل بن احلسن الصفّ لهب إليه حمبّ  يالتجليل عىل املعنى الذ وأقول: إنّ 

 يوالذ ،لهب إليه سعل بن عبلاهلل يوالتحليل باحلاء غري املعجبة الذ

من خالف  معنى احلليث، وأنّ  ه داخل يفمن أّنـه جلث، کلّ  يقاله الربق

من للمم فقل  شيئاً  التجليل والتسنيم والنبش واستحّل  يف ماماإل

يعنی به  ؛«ل مثاّلً من مثّ :»قوله أقوله يف يسالم. والذخرج من اإل
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سالم، فقل خرج من اإل ديناً  أّنـه من أبلع بلعة ودعا إلياا أو وضع

ن أصبت فبن اهلل عىل ألسنتام، وإن إف، يتللمم قول أئبّ  يف وقويل

  .أخطأت فبن عنل نفيس

ل من مثّ »أّنـه قال:  عبلاهللسناده رفعه إىل أيبإب ييكاعن النويؤّيـله ما 

کثري من الناس،  فقيل له: هلمم إلاً ، «سالمفقد خرج من اإل أو اقتنى کلباً  ،مثاالً 

غري دین  من نصب دیناً  «ل مثاالً من مثّ » :عنیت بقويل امإنّ  ،لیس حیث ذهبتم» فقال:

لنا أهل البیت اقتناه  عنیت مبغضاً  «من اقتنى کلباً » :اهلل، ودعا الناس إلیه، وبقويل

  .«سالمأطعمه وسقاه، من فعل ذلك فقد خرج من اإلف

، عـن حمّبـل اهللبن عبـل ما رواه الصلوق يف اخلصال عن أبيه، عن سعل ومنها:

ل، عـن ـبن عبيل، عن القاسم بـن حیيـى، عـن جـّله احلسـن بـن راشـ یبن عيس

قـال: قـال  ،هـ، عن أبيـه، عـن آبائـاهللعبل بصري وحمّبل بن مسلم، عن أيب أيب

 .«یوم القیامة إّیاکم وعمل الصور، فإّنکم تسألون عنها»: املؤمننیأمري

                                                           

 وذيله. 21، باب النوادر، احلديث 121/173: 1. من ال حيرضه الفقيه 1

؛ قال الشيخ يف ذيل 1من مّثل مثاالً...، احلديث  ، باب معنی ما روي أنّ 281. معاين األخبار: 2

قد اختلف أصحابنا يف رواية هيا اخلرب وتأويله، فقال حمّمد بن احلسن »رواية أصبغ بن نباتة: 

إّنده ال جیوز جتديد القرب وتطينی مجيعه بعد مرور »باجليم ال غری وكان يقول: « من جّدد»الصّفار 

ألّول، ولكن إن مات ميّت فطنی قربه فجائز أن يرّ  سائر القبور من األّيا  عليه وبعد ما طنّی يف ا

باحلاء غری املعجمة؛ يعني به من « إّنام هو من کّدد قرباً »وقال سعد بن عبدا :  .«غری أن جیّدد

باجليم والثاء، ومل يفرّس ما « إّنام هو من جدث قرباً »سنّم قربًا. وقال أمحد بن أيب عبدا  الربقي: 

ه، ويمكن أن يكون املعنى هبيه الرواية، النهي أن جیعل القرب دفعة أخرى قربًا إلنسان آخر؛ معنا

، ذيل 113: 1)هتييب األکكا   .«ألّن اجلدث هو القرب، فيجوز أن يكون الفعل مأخوذًا منه

 (.112احلديث 

رة، ، كتاب التجا211: 11؛ مستدرك الوسائل 11، کديث أربامئة، احلديث 631. اخلصال: 1

 .1، احلديث 71أبواب ما يكتسب به، الباب 
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الراشلي، فإّنـه مل يثبت  یبقاسم بن حیي أهّنا ضعيفة سنلاً  ویرد علیه أّوالً:

 .کام مرّ  وثاقته

ي نقل الروايـة القبّ  األشعرّي  یمن أّن يف تكثري أمحل بن حمّبل بن عيس وما یقال

إّياه، وعلم اّلعتناء بتیعيف مثل الغیائري،  عنه ـ مع علم تیعيف النجايش

ف ـ شاادة عىل حسنه وملحه، ييف التیع قل تابع الغیائري  ةموأّن العـاّل 

 .حیيی وإن کان کافية يف حسنهقاسم بن الّل يقوم بوثاقة  ترى فهو کام

ألّن التحذير يف الرواية مل يبنّی فياـا أّن التحـذير  ؛معنًى  ةأّن الرواية جمبل ومانیاً:

هل هو عن عبل الصور بام هو تصوير، أو من جاة أهّنم يعبلون الصور للعبودّيـة 

ففياا احتامّلن، ومل يعلم واحل مناام مـن الروايـة، فاـي جمبلـة غـري  ؟والصنبّيـة

 مبّينة.

أشّد »أّنـه قال:  بّي ما رواه الشايل الثاين يف منية املريل عن الن ومنها:

الناس عذابًا یوم القیامة رجل قتل نبّیًا، أو قتله نبّي، أو رجل یضّل الناس بغري علم، 

 .«أو مصّور یأصّور التاممیل

 أّن ضعف سنله ودّللته أوضح من أن خیفى. وفیه

فألّن عبل التصـوير ملثـل  ،وأّما ضعف دّللتهفباإلرسال،  ،أّما ضعف السنل

أو لغرض تعظيم وتفخيم شخص، ّليقاس يف العـذاب ببـن  ،لعب األطفال به

يض أن يكـون ـضّل الناس بغري علم، فوحلة السياق يف الروايـة يقتـأقتل نبّيًا أو 

                                                           

 .866، الرقم 116. رجال النجايش: 1

 .1161، الرقم 183. خالصة األقوال: 2

 .112، الرقم 86. رجال ابن الْضائري: 1

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 211: 11؛ مستدرك الوسائل 281. منية املريد: 1

 .1، احلديث 71



 2کتاب املكاسب /ج                                                                                                                                           12

علم  ويشال عىل، املراد من التصوير فياا هو التصوير بغرض العبودّية والصنبّية

 أمران: احلرمة

أّن حرمة التصوير لو کانت، کانت رشعّيـة وتعبلّيـة حمیة ّل  أحدمها:

يلرکاا عقولنا، وکانت عىل خالف القواعل، ويف مثل هذا ّل بّل للشارع يف بيان 

حرمته من البيان الوايف والواضح يف مقامات عليلة کثرية حّتى يصري املسألة 

إىل القياس، حّتى عرف  بالنسبة عنل الشيعة مسّلاًم وقطعّيًا، کام فعله األئّبة

 .مفقود   ،الشيعة برتك العبل بالقياس، ومثل هذا البيان يف املقام

تشبل سائر  أّن احلرمة لو فرضت، کانت خمتّصة بعبل التصوير، وّل مانیهام:

الترّصفات فيه، مثل اّلقتناء واحلفظ، ومثل اّلفرتاش يف املنزل وّل اجللوس 

ا يبعل والنظر إليه ونحوها من الترّصفات، وهذا ممّ  ،عليه، ومثل بيعه ورشائه

 القول باحلرمة.

ما رواه شعيب بن واقل، عن احلسنی بن زيل، عن الصادق جعفر بن  ومنها:

هنى »قال:  ،طالب أيب بن املؤمننی عيلّ حمّبل، عن أبيه، عن آبائه، عن أمري

اهلل تعاىل یوم القیامة من صّور صورة کّلفه »وقال:  ،«عن التصاویر رسول اهلل

من احلیوان بالنار...، وهنى عن  ءأن ینفخ فیها ولیس بنافخ، وهنى أن حيرق يش

.«التخّتم بخاتم صفر أو حدید، وهنى أن ینقش يشء من احلیوان ع  اخلاتم

 واستلّل علی احلرمة بثالثة مواضع من هذه الرواية: 

 هنيه عن التصاوير. األّول:

من صّور صورة کّلفه اهلل تعاىل یوم القیامة أن ینفخ فیها »: قوله الثاين:

 .«ولیس بنافخ

                                                           

؛ وسائل الشيعة 1، احلديث ، باب ذكر مجل من مناهي النبّي 2/1: 1حيرضه الفقيه . من ال 1

 .6، احلديث 31، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 237: 17



 11                                                        حرمة التصوير                                                : لرابعةالنوع الرابع/املسألة ا

 «.أن ینقش يشء من احلیوان ع  اخلاتم»: هنيه الثالث:

، وحسنی بن ألّن شعيب بن واقل جماول   ؛أهّنا ضعيفة سنلاً  ویرد علیه أّوالً:

وإن کان فيه ملح بأّن الصادق تبنّاه  ،بن احلسنی مل يثبت وثاقته زيل بن عيلّ 

 .ورّباه

يف سنل الصلوق إىل شعيب بن واقل. قال  ةکذا سائر األشخاص الواردو

 يف املشيخة: الصلوق

وما کان فيه عن شعيب بن واقل يف املناهي فقل رويته عن محزة بن حمّبل  

بن  بن احلسنی بن عيلّ  بن أمحل بن جعفر بن حمّبل بن زيل بن عيلّ 

عبلالعزيز بن حمّبل بن عيسى  اهللعبلقال: حّلثني أبو ،طالبأيب 

عبلاهلل حمّبل بن زکرّيا اجلوهري الغاليب قال: حّلثنا أبو ،األهبري

 . حّلثنا احلسنی بن زيل... :قال ،قال: حّلثنا شعيب بن واقل ،البرصي

روى عنه  الصلوقومحزة بن حمّبل بن أمحل العلوي مل يثبت وثاقته، إّّل أّن 

 وترّحم عليه.

 ،ثبت وثاقتهيحمّبل بن زکرّيا اجلوهري الغاليب البرصي مل  اهللعبلوکذا أبو

 یعبلالعزيز بن حمّبل بن عيس اهللعبلوأّما أبو بحسنه وملحه. وإن قيل

 يف کتب الرجال. ، فبابل  ياألهبر

 احلرمة. من الفقرات املستلّل هبا عىل ءعىل احلرمة يف يشّل دّللة فيه أهّنا  ومانیاً:

 ،«من صّور صورة کّلفه اهلل یوم القیامة أن ینفخ فیها ولیس بنافخ» :أّما مجلة

                                                           

؛ وجامع الرواة 231، الرقم 118؛ وخالصة األقوال: 111، الرقم 12. راجع: رجال النجايش: 1

 1861، الرقم 211: 1

 .111: 1قيه )رشح املشيخة الفقيه( . من ال حيرضه الف2

 .11712، الرقم 117: 1: تنقيح املقال ُانظر. 1
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لعلم دّللته عىل العذاب والنريان، بل عىل  ؛فألّن الظاهر مناا علم احلرمة

تكليفه يوم القيامة بام فيه نحو لعب وشبيه بعبله يف اللنيا، وليس يف الرواية أّنـه 

 يعّذب بعل علم قلرته عىل النفخ.

احتامل احلرمة  :وإن أبيت عن للمم فال أقّل من أّن يف هذه اجلبلة احتاملنی

 ال يبكن التبّسمم هبا إلثبات احلرمة.والعذاب، واحتامل الكراهة واللعب، ف

أقول: إهّنا لو دّلت  ،وإن أبيت عن للمم أيیًا وقلت: إهّنا ظاهرة يف احلرمة

احلرمة إّنام تلّل عىل حرمة التصوير فيام إلا صّور بعنوان الصنبّيـة وألجل  عىل

 يقال بحرمة التصوير مطلقًا. یالعبادة، ّل بعنوان التصوير بام هو تصوير حتّ 

وللمم للزوم التناسب بنی األعامل وبنی ما يرتّتب علياا من اجلزاء 

أّن اإلنسان إذا »، کام يظار للمم من کثري من األخبار، مثل ما ورد يف ّي األخرو

 .«جاء یوم القیامة وله لسانان من نار ،کان يف الدنیا منافقًا وذا لساننی وذا وجهنی

 .«القیامة ع  صورة القردة أّن القتات حيرشون یوم»ومثل ما ورد من 

باب سابغة لأّن أهل الفخر واخلیالء یلبسون یوم القیامة ج»ومثل ما ورد من 

 .«من قطران، الذقة بجلودهم

ألجل  ؛والتناسب بنی األعامل واجلزاء يقتيض أن يكون التكليف بالنفخ

تصويره يف اللنيا الصور للصنبّيـة والعبادة، ّل التصوير بام هو تصوير، فاّن من 

صّور صورة للعبادة ينفخ فياا يف اللنيا بسبب قيامه بتعريفه وإجالله وتعظيبه، 

                                                           

 .111، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 216: 12: وسائل الشيعة ُانظر. 1

، الفصل األربعون واملائة يف 176، نقل باملضمون؛ وجامع األخبار: 612: 11د  3: جممع البيان ُانظر. 2

بعضهم علی صورة القردة و... وأّما اليين علی صورة القردة قالقتات من »...املوقف. وفيه: 

 «. الناس...

 . نفس املصدر، مع التفاوت.1
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 لبيعه أو عبادته، فيكّلف يوم القيامة أن ينفخ فياا وليس بنافخ.

 ربوط بالتختّم وّل ربط له بالتصوير.وأّما الناي عن التختّم بخاتم صفر، فاو م

وأّما الناي عن أن ينقش يشء من احليوان عىل اخلاتم، فيحتبل فيه الكراهة، 

کام حیتبل فيه احلرمة، فإّن کثريًا من النواهي الواردة يف حليث املناهي جيئت 

 لبيان الكراهة.

 :Mقال سّيلنا اّلُستال 

يف تلمم  ألفاظ رسول اهللوفيه میافًا إىل ضعف السنل، وعلم لکر  

املكروهات  النواهي، بل نقلت نواهيه بنحو اإلمجال، وهي مشتبلة عىل

 یّل ألّن السياق مانع عن استفادته، حتّ  وغريها، فال تلّل عىل التحريم،

وإّنام مجعاا  ،کانت متفّرقة إّن نواهيه: ـ میافًا إىل منع مانعّيته ـ يقال

مل ينقل ألفاظ  اهللعبل بل ألّن أبايف رواية واحلة،  أبوعبلاهلل

خبارًا عىل سبيل إّّل إوليس قوله: هنى عن کذا وکذا  رسول اهلل

مل يقل يف تلمم املوارد: إيّن  اإلمجال، ومن الواضح أّن رسول اهلل

نواهي  إىل آخرها، بل کان له ...کم عن کذااکم عن کذا وأهناأهن

التحريم وبعیاا عىل سبيل  سبيل خمتلفة بألفاظ خمتلفة، بعیاا عىل

من غري لکر ألفاظه، فال دّللة فياا عىل  اهللعبل، حكاها أبوةالتنزي

عنه هو النقش عىل اخلاتم، وهو  التحريم إّّل يف بعض فقراهتا: أّن املناّي 

إلمكان أن يكون النقش عليه  ؛أمر آخر غري التصوير الذي نحن بصلده

 انتقاشه، نظري الناّي  ملبغوضّيـةصوير، بل حمّرمًا أو مكروهًا، ّل حلرمة الت

 عن زخرفة املساجل مثاًل، أو إنشاد الشعر فياا.

                                                           

 .261د  261: 1. املكاسب املحّرمة 1
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ن ـجعفر الليبيل، ع ن أمحل، عن أيبـن اخلليل بـال عـما رواه يف اخلص ومنها:

 ،تاين، عن عكرمة، عن ابن عّباسجس، عن سفيان، عن أّيوب الساهللعبل أيب

من صّور صورة عّذب وکّلف أن ینفخ فیها ولیس »: قال: قال رسول اهلل

 ....«بنافخ

 ـ میافًا إىل ضعف سنله بجاالة عّلة من رواته وإمهال آخرين مـنامـ ویرد علیه: 

 وجاه سابقًا.أّنـه خمتّص بام إلا صّور الصور بغرض العبادة ولكونه صناًم، کام مرّ 

مـن مّثـل »قـال:  ،اهللعبل عبري، عن رجل، عن أيب مرسلة ابن أيب ومنها:

 .«متثاالً کّلف یوم القیامة أن ینفخ فیه الروح

 دّللة ما أوردناه عىل الروايات السابقة. ویرد علیه 

: اهللعبلقال: قال أبو ،ما رواه أبان بن عثامن، عن احلسنی بن املنذر ومنها:

یعقـد بـنی شـعريتنی، مالمة معّذبون یوم القیامة: رجل کّذب يف رؤیـاه یکّلـف أن »

.«ولیس بعاقد بینهام، ورجل صّور متامیل یکّلف أن ینفخ فیها، ولیس بنافخ

وفيه ضعف يف السنل بجاالة احلسنی بن املنذر؛ سواء کان احلسنی بني املنـذر 

 بن أيب طريفه أو احلسنی بن املنذر أخو أيب حّسان، فإهّنام جماوّلن. 

العذاب يف الرواية ليس من العذاب بالنريان  ويف اللّللة من أّن املحتبل کون

                                                           

، 237: 17؛ وسائل الشيعة 77، باب الثالثة، ثالثة يعيبون يو  القيامة، احلديث 111. اخلصال: 1

 .3، احلديث 31كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 . مّر آنفًا.2

، كتاب الصالة، أبواب 111: 1؛ وسائل الشيعة 1، باب تزويق البيوت، احلديث 127: 6. الكايف 1

 .2ديث ، احل1أکكا  املساكن، الباب 

، باب تزويق البيوت 116: 2؛ املحاسن 11، باب تزويق البيوت، احلديث 128: 6. الكايف 1

، كتاب الصالة، أبواب أکكا  املساكن، الباب 111: 1؛ وسائل الشيعة 11والتصاوير، احلديث 

 .1، احلديث 1
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وجانّم حّتی يلّل علی احلرمة، بل من العذاب علی نحو اللعب به، حيـث إّنــه 

 کان يف اللنيا ّلعبًا. فتأّمل.

ْؤذأوَن اهللَ ﴿»:قال ،جعفر عن أيب ،ريفطبن  ما رواه سعل ومنها: إِنَّ الَِّذیَن یأ

﴾ وَلهأ  «.هم املصّورون، یکّلفون یوم القیامة أن ینفخوا فیها الروح َوَرسأ

مجيلة  أّما ضعف السنل، فلیعف أيب .ضعيفة سنلًا ودّللةً ـ أيیًا ـ ّنـه أ وفیه

سعل بن ظريف أيیًا مل يثبـت  اس الواقع يف سنله، مع أنّ خّ مفّیل بن صالح الن

 وثاقته.

﴿إِنَّ الَِّذیَن وأّما ضعفه دّللة، فألّن الظاهر من الرواية أهّنا ناظرة إىل قوله تعاىل: 

ْنیَا َواآل مأ اهللأ يِف الدُّ ولَهأ َلَعنَهأ ْؤذأوَن اهللَ َوَرسأ ِهیناً﴾یأ ْم َعَذابًا مُّ واملصّورون ،ِخَرِة َوَأَعدَّ ََلأ

يرتّتب عىل فعلام لعنة اهلل يف اللنيا بام هم مصّورون ّل يؤلون اهلل ورسوله، وّل 

واآلخرة وّل العذاب املانی، فإّن هذه اخلصال الثالث إّنام يرتّتب عىل املصّورون 

ة والصنبّيـة، فإهّنم هم الذين يؤلون اهلل ورسوله بإجياد ـللصورة بغرض العبوديّ 

ا واآلخرة، الرشك وعبادة الصنم، وهم الذين ينبغي أن يقعوا موردًا لّلعن يف اللني

 وأعّل هلم العذاب املانی.

، عـن ياهلل بـن جعفـر احلبـريما رواه يف اخلصال عـن أبيـه، عـن عبـل ومنها:

اهلل بـن يعقوب بن يزيل، عن حمّبل بن احلسن اهليثبى، عن هشـام بـن أمحـر وعبـل

مالمـة »قال: سبعته يقول:  ،اهللعبل مسكان مجيعًا، عن حمّبل بن مروان، عن أيب

یعّذبون یوم القیامة: من صّور صورة من احلیوان یعّذب حتّى ینفخ فیها ولیس بنـافخ 

                                                           

 .17(: 11. األکزاب )1

، كتاب 117: 1؛ وسائل الشيعة 11ث ، باب تزويق البيوت والتصاوير، احلدي616: 2. املحاسن 2

 .12، احلديث 1الصالة، أبواب أکكا  املساكن، الباب 

 .17(: 11. األکزاب )1
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د بیـنهام، ـامه یعـّذب حّتـى یعقـد بـنی شـعريتنی ولـیس بعاقــفیها، واملکّذب يف منـ

 .«ك وهو األأرسبهم له کارهون، یصّب يف أذنه اآلنأ  قوم و واملستمع إىل حدیث

بـي يف کتـب يثفألّن حمّبل بن احلسن امل ،سنلاً  أّما ؛وفیه الضعف سندًا وداللةً 

رّد مل أقف علی لکر له يف کتب الرجـال، ويف ففي تنقيح املقال، الرجال مابل  

إّن حمّبل بن احلسن امليثبي مغاير ملحّبل »کتاب املفيل من معجم رجال احلليث: 

.«الرضابن احلسن بن زياد امليثبي الثقة؛ ألّن ابن زياد من أصحاب 

هذا، ولكّن الظاهر بقرينة نقل يعقوب بن زيل عنه، هو حمّبل بن احلسـن بـن  

وحمّبل بن مروان مشرتك بنی عّلة زياد امليثبي الثقة، فإّن يعقوب بن يزيل ممّيز له، 

احلسـن  إّّل أهّنـام مـن أصـحاب أيب ،نعم، إثنان منام ثقة أفراد کّلام جماهيل.

، فـال يرويـان اهللعبـل، ّلمـن أصـحاب أيب حمّبل اهلادي عيّل بن الثالث

 .اهللعبلاحلليث عن أيب 

وأّما دّللة، فألّن من املبكن أن يقال: إّن العذاب يف الرواية ليس من العذاب 

يلّل عىل احلرمة، بل من العذاب عىل نحو اللعب به، حيث  یبالنريان وجانّم حتّ 

 إّنـه کان يف اللنيا ّلعبًا.

واملکـّذب يف منامـه »: هالشاهل عليه الفقرة الثانية من الرواية، وهي قولـو

، حيث إّن التكليف بالعقل بـنی «یعّذب حّتى یعقد بنی شعريتنی ولیس بعاقد بینهام

 .هذا أّوالً شعريتنی عذاب عىل نحو اللعب. 

                                                           

؛ «اهليثمي»بدل « امليثمي». وفيه: 76بون يو  القيامة، احلديث ، باب الثالثة، ثالثة يعيّ 111. اخلصال: 1

 .7، احلديث 31الباب ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، 237: 17وسائل الشيعة 

 .11176، الرقم 111: 1تنقيح املقال  .2

 .11111، الرقم 117املفيد من معجم رجال احلديث:  .1

 .11116د 11111، الرقم 182: 1. راجع: تنقيح املقال 1
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العذاب يوم يقتيض أّن ـ کام مّر سابقًا  ـأّن التناسب بنی األعامل واجلزاء  ومانیاً:

بقيامه بتعريفه  ؛القيامة بتكليفه بالنفخ يف الصور إّنام يكون ألجل نفخه فياا يف اللنيا

 ّل يكون التصوير بام هو تصوير حمّرمًا. ،وعليه .وإجالله وتعظيبه، لعبادته أو لبيعه

 :من أنّ  Mسّيلنا اّلُستال  وما قاله

الظاهر من بعض الروايات أّن رّس التحريم إّنام هو اختصاص املصّورّيـة  

باهلل تعاىل، وهو الذي يصّور ما يف األرحام، وهو اهلل اخلالق الباريء 

نفخ فياا کام نفخ اهلل أاملصّور، فإلا صّور إنسان صورة لي روح يقال له: 

 فيام صّور، إرغامًا ألنفه وتعجيزًا.

بأّن نفخ الروح بعل خلق اجلسم والبلن خمتّص باإلنسان،  أّوالً: خمدوٌش 

ليس هلا إّّل خلق واحل،  ـکالنباتات واجلامدات  ـوّليعّم سائر احليوانات، فإهّنا 

وِحي﴾:فالنفخ بعل خلقة اجلسم ﴿مأمَّ  :وإنشاء خلق آخر ،﴿َوَنَفْختأ فِیِه ِمن رُّ

 خمتّص باإلنسان، وّل دليل عليه يف احليوانات. ،َأنَشْأَناهأ َخْلقًا آَخَر﴾

ة هلل تبارك وتعاىل، بل صّورها أّن املصّور مل يصّور الصور للبیادّ  ومانیًا:

تعظياًم وإجالّلً ملن يكون هذه  ي؛عب األطفال هبا، أو لنصباا يف معابر العبومللّ 

 صورة ومتثاّلً له وکانت حاکية عنه.

 يف املقّيلات: الطائفة الثانیة

يف قول اهلل عّزوجّل:  اهللعبل عن أيب ،العبّاس البقباق موّثقة أيب منها:

َاِریَب َومَتَامِیَل ـَیْعَملأوَن لَ ﴿ ل الرجال ـواهلل ما هي متامی»ال: ـفق ،﴾هأ َما َیَشاءأ ِمن حمَّ

                                                           

 .261: 1. املكاسب املحّرمة 1

 .23(: 11. احلجر )2

 .11(: 21. املؤمنون )1

 .11(: 11. السبأ )1
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 «.الشجر وشبهه والنساء، ولکنّـها

 عبلون لسليامنيأقسم باهلل أّن التامثيل التي  أّن اإلمام ریب االستدالل:قت

مل يكن متاثيل الرجال والنساء، وهذا اإلنكار من )علی نبّينا وآله وعليه السالم( 

عىل أّن متاثيل الرجال  ففيه اللّللة ،مع تأکيله باحللف واليبنی اإلمام

وإّّل مل يكن  علی نبّينا وآله وعليه السالم(،) والنساء کانت حمّرمة عىل سليامن

 .وحلف   باهلل تعاىل، بل يكفي له اإلخبار به من دون قسم   وجه حللفه

 :من أنّ  Mما أورده عليه سّيلنا اّلُستال  ویرد علیه

علـی ) کوهنا حمّرمة عىل سليامن النبّي  ّل يلّل عىل عبلاهلل إنكار أيب 

کراهـة ة عليـه ـبـل لعّلاـا کانـت مكروهـنبيّنا وآله وعليـه السـالم(، 

، فالتبّسمم هبـا إلثبـات املطلـوب ّي لة ّل يليق ارتكاهبا ببثل النبـشلي

 .اً جلّ  ضعيف  

،«بأس بتاممیل الشجر ال»قال:  ،جعفر صحيحة زرارة عن أيب ومنها:

 فإهّنا ببفاوماا تلّل عىل أّن يف متاثيل غري الشجر بأس.

، أّن ومفاوم اللقب ليس بحّجةّن هذا املفاوم مفاوم لقب، أ میافًا إلیوفیه 

 البأس أعّم من احلرمة.

عن متاثيل الشجر  عبلاهلل قال: سألت أبا ،صحيحة حمّبل بن مسلم ا:ـومنه

                                                           

، كتاب 111د  111: 1؛ وسائل الشيعة 7، باب تزويق البيوت، احلديث 127 :6. الكايف 1

، كتاب التجارة، أبواب ما 231: 17؛ و6و 1، احلديث 1الصالة، أبواب أکكا  املساكن، الباب 

 .1، احلديث 31يكتسب به، الباب 

 .266: 1. املكاسب املحّرمة 2

 236: 17؛ وسائل الشيعة 11احلديث  ، باب تزويق البيوت والتصاوير،118: 2. املحاسن 1

 .2، احلديث 31كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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 .«ال بأس ما مل یکن شیئًا من احلیوان»والقبر؟ فقال:  والشبس

 :الشيخقال 

فإّن لکر الشبس والقبر قرينة ، وأظار من الكّل صحيحة ابن مسلم... 

 عىل إرادة جمّرد النقش.

 :من Mما أورده عليه سّيلنا اّلُستال  ویرد علیه أّوالً:

ّلحتامل أن  ؛لعلم معلومّيـة وجه السؤال أّوّلً  ؛علم ظاور فياا رأساً  

عن أخيه  ،بن جعفر يكون السؤال عن اللعب هبا، کام يف رواية عيلّ 

 ،«ّليصلح أن يلعب هبا»فقال:  ،أّنـه سأل أباه عن التامثيل موسى

ترى من محل السؤال املطلق عىل اّلستفتاء من اللعب هبا، أو  سّيام مع ما

أو مقابل  ،عن اقتنائاا، أو عن تزويق البيوت هبا، أو عن جعلاا يف البيت

ودعوى اّلنرصاف إىل تصويرها املصيّل، کام يف مجلة من الروايات.

 ممنوعة.

إّن حذف املتعّلق يفيل العبوم، فالناي فياا متعّلق بجبيع األمور  إن قلت:

 املربوطة بالتامثيل.

                                                           

، 236: 17؛ وسائل الشيعة 11، باب تزويق البيوت والتصاوير، احلديث 118: 2. املحاسن 1

 . 1، احلديث 31كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .181: 1. املكاسب 2

، كتاب 117: 1؛ وسائل الشيعة 12، باب تزويق البيوت والتصاوير، احلديث 118: 2. املحاسن 1

 .11، احلديث 1الصالة، أبواب أکكا  املساكن، الباب 

، 116:1؛ و31، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 231: 17. راجع: وسائل الشيعة 1

صالة، أبواب أکكا  ، كتاب ال111:1؛ و11كتاب الصالة، أبواب لباس املصّّل، الباب 

 .11و12، كتاب الصالة، أبواب مكان املصّّل، الباب 171و171:1؛ و1املساكن، الباب 

 .262: 1. املكاسب املحّرمة 1
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 بسبب حرف املتعّلق حرمة مجيع هذه األمور إّن الصحيحة لو دّلت عىل قلت:

لعلم القول بحرمة ممّا لکره  ؛تصري غري معبولة هبا، بل تكون معرضة عناا

لی کونه مقاباًل للبصيّل، ومن غريه، يف إشكاله من اللعب إ Mسّيلنا األستال 

 فال تكون حّجة کي يستلّل هبا.

ّل تلّل عىل احلرمة، بل هو أعّم من  ـکام لکرناه سابقًا  ـأّن البأس  ومانیًا:

 احلرمة والكراهة.

ومعه کان  ،علم اللليل عىل حرمة التصوير بام هو تصوير ا ذکرناه:فتلّخص ممّ 

يف أّول البحث حمّكبة، مثل إطالق قوله تعاىل:  إطالق األدّلة التي استلّل هبا

م َما يِف األَ  َو الَِّذي َخَلَق لَکأ وإطالق أدّلة حتصيل العلم،  ،﴾ْرِض ََجِیعاً  َ﴿هأ

 صالة الرباءة واحلّل.أکتساب، واستحباب طلب الرزق واّل وإطالق أدّلة

 اقتناء الصور وسائر الترّصفات فیها

الترّصفات املرتبطة بالصورة، کاقتنائاا وحفظاا،  ـ بعل عبل الصورـ هل حیرم 

 والنظر إلياا، وبيعاا ورشائاا، ونحوها من األمور املتعّلقة هبا أم ّل؟ 

 ،ّرفات املتعّلقـة هبـاـإىل علم حرمة التص M وسّيلنا اّلُستال خلهب الشي

 :  قال الشيخ غري عبل التصوير.

 الكالم يف جواز اقتناء ما حرم عبله من الصور وعلمه، فـاملحكّي  يبق

ق األردبــييل أّن املســتفاد مــن األخبــار » :عــن رشح اإلرشــاد للبحّقــ

وقّرره  انتاى.«. الصحيحة وأقوال األصحاب علم حرمة إبقاء الصور

                                                           

 .23(: 2. البقرة )1

 .16د  11. تقّد  هيه األدّلة يف الصفحة 2

 .281: 1؛ واملكاسب املحّرمة 131: 1: املكاسب ُانظر. 1
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 عىل هذه اّلستفادة. احلاکي

 ين يف جامع املقاصل،املحّقق الثا ،ن اعرتف بعلم اللليل عىل احلرمةوممّ 

مفّرعًا عىل للمم جواز بيع الصور املعبولة وعلم حلوقاا بآّلت اللاو 

 والقامر وأواين النقلين.

 ورّصح يف حاشية اإلرشاد بجواز النظر إلياا.

ففـي املقنعـة  .لكن ظاهر کالم بعض القلماء حرمة بيع التامثيل وابتياعاـا

وعبـل »قال:  ،بعل أن لکر فيام حیرم اّلکتساب به اخلبر وصناعتاا وبيعاا

والصلبان والتامثيل املجّسبة والشطرنج والنرد ومـا أشـبه للـمم  األصنام

 انتاى. «.، وبيعه وابتياعه حرام  حرام  

ــة:  ــبة والصــور »ويف النااي ــل املجّس وعبــل األصــنام والصــلبان والتامثي

والنرد وسائر أنواع القامر حتّى لعب الصبيان باجلوز، والتجـارة والشطرنج 

انتاـى. ونحوهـا ظـاهر  «.فياا، والترّصف فياا، والتكّسب هبـا، حمظـور

 الّسائر.

 ءيشـمیافًا إىل أّن الظاهر من حتـريم عبـل الـ ـ ويبكن أن يستلّل للحرمة

                                                           

( عن جممع الفائدة والربهان يف لباس املصّّل، ولكّن العبارة 161: 12الكرامة ). کكاه يف مفتاح 1

، من دون نسبة «ويفهم من األخبار الصحيحة عد  حتريم إبقاء الصورة: »املوجودة فيه قوله

ثّم إّنده تدّل »، ويف باب املكاسب، قال: 31: 2إل األصحاب. راجع: جممع الفائدة والربهان 

 (. 16: 8)جممع الفائدة والربهان «. عىل جواز إبقاء الصور مطلقاً روايات كثریة 

 .16: 1: جامع املقاصد ُانظر. 2

 .113: 3. کاشية اإلرشاد: )املطبوعة يف ضمن کياة املحّقق الكركي وآثاره( 1

 .187. املقنعة: 1

 .161. النهاية: 1

 .211: 2. الرسائر 6
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بام تقّلم يف صحيحة ابن مسـلم  ـ مبغوضيّـة وجود املعبول ابتلاًء واستلامةً 

بناًء عىل أّن الظاهر مـن سـؤال  ،«ّل بأس ما مل يكن حيواناً : »من قوله

الراوي عن التامثيل سؤاله عـن حكـم الفعـل املتعـارف املتعّلـق هبـا العـام 

 یالبلوى، وهو اّلقتناء، وأّما نفس اإلجياد فاو عبل خمتّص بالنّقاش، أّلتر

ر فأجاب باحلرمة، أو عن العصـري فأجـاب باإلباحـة، أّنـه لو سئل عن اخلب

 ؛باّلنرصـاف یانرصف الذهن إىل رشهبام دون صنعتاام، بل ما نحن فيه أول

 ألّن صنعة العصري واخلبر يقع من کّل أحل، بخالف صنعة التامثيل.

إّنام حّرم اهلل »يف رواية حتف العقول:  وبام تقّلم من احلرص يف قوله

من  ءالصناعة التي جييء مناا الفساد حمیًا، وّليكون منه وفيه يش

فإّن  ،«حیرم مجيع التقّلب فيه» ـ : إىل قولهـ « ...وجوه الصالح

ظاهره أّن کّل ما حیرم صنعته، ومناا التصاوير، جييء مناا الفساد حمیًا، 

 ببقتىض ما لکر يف الرواية بعل هذه الفقرة. فيحرم مجيع التقّلب فيه

بناًء عىل  ،«وهتا، وّل کلبًا إّّل قتلتهّلتلع صورة إّّل حَمَ » :ّي وبالنبو

الذي حیرم اقتناؤه. ي،لؤإرادة الكلب اهلراش امل

أيیًا حموها؛ قیاًء  فيجب قتله، ومثله الصورة، فيكون واجبًا علی عيلّ 

                                                           

، 236: 17؛ وسائل الشيعة 11صاوير، احلديث ، باب تزويق البيوت والت118: 2. املحاسن 1

 «.مل يكن شيئًا من احليوان». وفيهام: 1، ا حلديث 31كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

عن جهات معايش  ، جوابه، باب ما روي عن اإلما  الصادق116د  111. حتف العقول: 2

 .1، احلديث 2، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 81: 17العباد و...؛ وسائل الشيعة 

 . . خماطبًا لعّلّ 1

، كتاب الصالة، 116: 1؛ وسائل الشيعة 11، باب تزويق البيوت، احلديث 128: 6. الكايف 1

 .8، احلديث 1أبواب أکكا  املساكن، الباب 

 .132د 131: 1. املكاسب 1
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السياق، وإّّل فعلی کون املراد من الكلب مطلقة ّلبّل من محل لظاهر الناي ووحلة 

. وعليه، فال دّللة فياا علی حرمة اقتناء كالناي علی األعّم؛ أي مطلق رجحان الرت

 ثّم قالالصور؛ لعلم دّللة النبوّي علی وجوب املحو املالزم حلرمة اّلقتناء. 

 :الشيخ

قال:  ،، عن أخيهبن جعفر وما عن قرب اإلسناد بسنله عن عيلّ 

 «.ّل»سألته عن التامثيل هل يصلح أن يلعب هبا؟ قال: 

ول لسليامن )عىل نبّينا وآله وعليه السالم( ـوبام ورد يف إنكار أّن املعب

ل الرجال والنساء، فإّن اإلنكار إّنام يرجع إىل مشيئة سليامن ـهي متاثي

کون  العبل، فلّل عىلدون أصل  کام هو ظاهر اآلية للبعبول،

 مشيئة وجود التبثال من املنكرات التي ّل تليق ببنصب النبّوة.

ّلبأس بأن يكون التامثيل : »جعفرعن أيب  ،وببفاوم صحيحة زرارة

 «.يف البيوت إلا غرّيت رؤوساا وترك ما سوى للمم

ره الصور يف ـيك ّن علّياً إ: »اهللعبلعن أيب  ،ة املثنّىـورواي

أّن »رى مروّيـة يف باب الربا: ـة أخـبیبيبة ما ورد يف رواي ،«البيوت

                                                           

، 238: 17؛ وسائل الشيعة 1111، باب ما جیوز من األشياء، احلديث 221. قرب اإلسناد: 1

 .11، احلديث 31كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب 111د  111: 1؛ وسائل الشيعة 7، باب تزويق البيوت، احلديث 127: 6. الكايف 2

، كتاب التجارة، أبواب ما 231: 17؛ و6و 1، احلديث 1 الصالة، أبواب أکكا  املساكن، الباب

 .1، احلديث 31يكتسب به، الباب 

 .11(: 11. وهي قوله تعالی يف سورة السبأ )1

، كتاب الصالة، أبواب 118: 1؛ وسائل الشيعة 8، باب تزويق البيوت، احلديث 127: 6. الكايف 1

 «.سها منها وتركرؤو». وفيهام: 1، احلديث 1أکكا  املساكن، الباب 

بدل « الصورة»، و«يكره»بدل « كره». وفيه: 1، باب تزويق البيوت، احلديث 127: 6. الكايف 1

 .1، احلديث 1، كتاب الصالة، أبواب أکكا  املساكن، الباب 111: 1؛ وسائل الشيعة «الصور»
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 «.مل يكن يكره احلالل علّياً 

قال:  ،اهللعبلعن أيب  ،ورواية احللبي املحكّيـة عن مكارم األخالق

رّي رأسه، طنفسة من الشام فياا متاثيل طائر، فأمرت به فغُ  أهليت إيلّ »

 .«فجعل کايئة الشجر

 :ثّم قال

فألّن املبنوع هو إجياد الصورة، وليس  ،ّولأّما األ ويف اجلبيع نظر. ،هذا 

 وجودها مبغوضًا حّتى جيب رفعه.

نعم، قل يفام املالزمة من سياق اللليل أو من خارج، کام أّن حرمة إجياد 

املستلزم لوجوب  ،النجاسة يف املسجل يستلزم مبغوضّيـة وجودها فيه

 انتای کالمه رفع مقامه.رفعاا.

مّتحلان حقيقة  أّن اإلجياد والوجود بوجوده اّلبتلائّي  ویرد علیه أّوالً:

من أّن املبنوع هو إجياد الصورة، وليس  ، فام قاله الشيخاً وخمتلفان اعتبار

بعلم إمكان التفكيمم بنی اإلجياد والوجود إّّل  وجودها مبغوضًا، خملوش  

 ألّن النسبة بيناام هي نسبة املصلر واسم املصلر. ؛باّلعتبار

ة العقلّيـة ـع إىل إنكار املالزمـأّن إنكار الشيخ املالزمة بيناام إن رج اً:ـومانی

 کاف  فال إشكال فيه، إّّل أّن املالزمة بنی مبغوضّيـة اإلجياد والوجود عرفًا  بيناام،

 أيیًا. ديف إثبات احلرمة للوجو

                                                           

كتاب التجارة،  ،111: 18؛ وسائل الشيعة 7، باب املعاوضة يف الطعا ، احلديث 188: 1. الكايف 1

 «.ومل يكن عّلّ ». وفيهام: 1، احلديث 11أبواب الربا، الباب 

متاثيل »، الفصل العارش يف النجد واألثاث والفرش والتواضع فيها، وفيه 112. مكار  األخالق: 2

 .7، احلديث 1، كتاب الصالة، أبواب أکكا  املساكن، الباب 113: 1؛ وسائل الشيعة «الطری

 .131د 132 :1. املكاسب 1

 .131د 131. نفس املصدر: 1
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ألّن  ؛إنكار املالزمة العرفّيـة والعقالئّيـة بيناام، فاو غري وجيه  وإن رجع إىل 

ومبغوضّيـة وجوده،  ءالعرف والعقالء يرون التالزم بنی مبغوضّيـة إجياد اليش

وأّن الناي عن اإلجياد مالزم مع الناي عن وجوده ولو بقاًء، کام لهب إليه 

 حيث قال:، املقّلس األردبييل

ألّن الظـاهر أّن  ؛يشـكل جـواز اإلبقـاء ،فـيام ثبـتوبعل ثبـوت التحـريم  

يشـبه بخلـق اهلل وبقائـه، ّل جمـّرد  ءالغرض مـن التحـريم عـلم خلـق يش

التصوير، فيحبل ما يلّل عىل جواز اإلبقاء من الروايات الكثرية الصـحيحة 

وغريها عىل ما جيوز مناا، فاـي مـن أدّلـة جـواز التصـوير يف اجلبلـة عـىل 

يطان والثياب، وهي التي تلّل األخبار عىل جواز إبقائاـا البسط والسرت واحل

 باإلمجاع. فياا، ّل لوالروح التي هلا ظّل عىل حّلته التي هي حرام  

فإّن املستفاد من کالمه إثبات املالزمة العرفيّـة العقالئّيـة، ّل املالزمة 

 العقلّيـة، فإهّنا واضحة البطالن.

سّيلنا  لکرهنعم، يبكن أن يستشكل عليه بأّن املالزمة العرفّية والعقالئّية ـ کام 

 :Mقال  ـ متّبع فيام إلا مل تقم قرينة عىل خالفاا. Mاّلُستال 

ا قامت القرينة عىل أّن املحّرم واملبغوض هو لكن يرد عليه بأّن املقام ممّ  

 .البقائّي ، ّل املاهّيـة بوجودها ّي هذا املعنى املصلر

 هبا عىل احلرمة بقوله:  املستلّل الروايات  بنّی نظره وإشكاله علی ثّم إّن الشيخ

؛ غري ظاهرة يف السؤال عن اّلقتناء وأّما الروايات، فالصحيحة األوىل

حّتى أّن السؤال عن حكم  ،ا هو مرکوز يف األلهانألّن عبل الصور ممّ 

                                                           

 .16: 8. جممع الفائدة والربهان 1

 .286: 1. املكاسب املحّرمة 2

 .61. أي: صحيحة ابن مسلم التي مّرت يف الصفحة 1
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 إل ّل حیتبل حرمة اقتناء ما ّلحیرم عبله. ؛اقتنائاا بعل معرفة عبلاا

فاـو بقرينـة الفقـرة السـابقة مناـا  ،وأّما احلرص يف رواية حتـف العقـول

الواردة يف تقسيم الصناعات إىل ما يرتّتب عليـه احلـالل واحلـرام، ومـا 

يعني مل حیرم  ؛بالنسبة إىل هذين القسبنی إضايفّ  ،ب عليه إّّل احلرامّليرتتّ 

 وّل يرتّتب عليه إّّل الفساد. ،من القسبنی إّّل ما ينحرص فائلته يف احلرام

 ؛إّن احلرص وارد يف مساق التعليل وإعطاء الیابطة :نعم، يبكن أن يقال

 للفرق بنی الصنائع، ّل لبيان حرمة خصوص القسم املذکور.

البحث  لًا، کام مرّ أّن رواية حتف العقول ضعيفة سن ،أضف إىل للمم أقول:

 .هذا أّوالً  عنه يف أّول الكتاب.

أّن الظاهر من الرواية هو حرمة الصناعات املذکورة فياا باملعنى  ومانیًا:

رشب  ، فإّن مثل اخلبر وآّلت القامر وأواينّ ّي ، ّل املعنى املصلراملصلرّي اّلسم 

الراجع  ؛املصلرّي  اسمالذهب والفّیة قل تعّلق احلرمة هبا باملعنى  اخلبر وأواينّ 

أي تعّلق إلی معنی املفعول ّل املعنی املصلرّي، فاّن اخلبر باملعنی املفعويل؛ 

 أي جاة صلورها وإجيادها. ّي؛املصلر یاحلرمة ببصنوعاهتا، ّل باملعن

 :ثّم قال الشيخ

فسياقه ظاهر يف الكراهة، کام يلّل عليه عبوم األمر بقتل  ّي،وأّما النبو 

.«وّلقربًا إّّل سّويته»يف بعض هذه الروايات:  وقوله  الكالب،
                                                           

 .131: 1. املكاسب 1

 وما بعدها. 16. مّر الكال  يف سندها مفّصالً يف املجّلد األّول من الصفحة 2

، كتاب الطهارة، 213: 1؛ وسائل الشيعة 11تزويق البيوت، احلديث ، باب 128: 6. الكايف 1

، كتاب الصالة، أبواب أکكا  املساكن، الباب 116: 1؛ و2، احلديث 11أبواب الدفن، الباب 

 .1، احلديث 16، كتاب احلّج، أبواب أکكا  الدواب، الباب 111: 11؛ و8، احلديث 1

 .131: 1. املكاسب 1



 61                                                        حرمة التصوير                                                : لرابعةالنوع الرابع/املسألة ا

  :واستشكل عليه املحّقق اإليرواين بثالث إشكاّلت

: قل قال ،فال إطالق له ،ورد يف مورد قیّيـة شخصّيـة أّن النبوّي  األوىل:

، فلعّل تصاوير امللينة کانت أصنامًا، وارد يف موضوع شخّص  عرفت أّن النبوّي 

 وقبورها مسناّمت. ،وکالهبا مؤليات

أّنه إلا تعارض اهليئة واملتعّلق کان ظاور اهليئة مقّلمًا عىل ظاور املتعّلق،  الثانیة:

أي الكالب  ؛ويف املقام کان هيئة الناي ظاهرًا يف احلرمة، وکان متعّلق احلكم

العقور وغري العقور، ودار األمر بنی رفع اليل  ؛ظاهرًا يف عبومّيته جلبيع الكالب

عن ظاور اهليئة يف احلرمة أو عن ظاور الكالب يف العبومّية، وظاور اهليئة مقّلم 

عىل ظاور املتعّلق، فاليصلح عبوم الكالب لغري العقور لرصف اهليئة إىل 

 عىل ظاور الكالب يف العبومّية الكراهة، بل ظاور الناي يف احلرمة مقّلم  

 للترّصف فيه. وموجب  

أّن تسوية القرب ترّصف يف مال الغري، وّلتسّوغاا الكراهة، فالواجب  الثالثة:

 عىل القرب الذي کان إبقائه عىل تلمم احلالة حمّرمًا. محل النبوّي 

ألّن يف  ؛أّن الثانية من اإلشكاّلت الثالث غري تاّم وغري وارد والخيفى

تعارض اهليئة واملتعّلق تارة حیكم بتقّلم ظاور اهليئة عىل ظاور املتعّلق وأخرى 

ألّن املناط يف تقليم الظاورات هو  ؛بتقّلم ظاور املتعّلق عىل ظاور اهليئة

األظارّيـة، فكّل واحل مناام کان يف مورد أظار من اآلخر حیكم بتقّلمه، 

 ام دائاًم.وّليبكن احلكم بأظارّيـة واحل منا

الوارد يف الرواية کالم متنی ينبغي « الكلب»يف  M إّن لسّيلنا اّلُستال ممّ 

 :Mقال ، لکره

                                                           

 .22: 1سب )لإليرواين( کاشية املكاراجع: . 1
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يف الرواية الثانية بكّس الالم، وهو الكلب « الكلب»وّليبعل أن يكون  

الذي عرضه داء الَكلِب، وهو داء شبه اجلنون يعرضه، فإلا عقر إنسانًا 

 عرضه للمم اللاء.

أّن  لکره اإليرواين يف تعليقته علی املكاسب ـمیافًا إىل ما ـ  الشیخویرد ع  

ّن إحيث  ؛ّلصطالح املحّلثنی عىل الرواية املذکورة خمالف   إطالق عنوان النبوّي 

والرواية املذکورة مروّية عن  يطلق عىل ما رواه العاّمة عن النبّي  عنوان النبوّي 

لالصطالح. ثّم قال  عليه خمالف   النبوّي ، فإطالق اهللعبل عن أيب ،السكوين

 :الشيخ

فال تلّل إّّل عىل کراهة اللعب بالصورة،  بن جعفر، وأّما رواية عيلّ 

 وّلنبنعاا، بل وّل احلرمة إلا کان اللعب عىل وجه اللاو.

فظاهره رجوع اإلنكار إىل مشيئة سليامن )عىل نبّينا  ،وأّما ما يف تفسري اآلية

 .وآله وعليه السالم( لعبلام، ببعنى إلنه فيه، أو تقريره هلم يف العبل

ألجل الصالة أو  ؛عىل الكراهة فالبأس فياا حمبول   وأّما الصحيحة،

 مع دّللته عىل جواز اّلقتناء، وعلم وجوب املحو. مطلقًا،

عىل  فبحبول   ،«مل يكن يكره احلالل علّياً  أنّ »وأّما ما ورد من 

                                                           

 .213: 1. املكاسب املحّرمة 1

، 238: 17؛ وسائل الشيعة 1111، باب ما جیوز من األشياء، احلديث 221. قرب اإلسناد: 2

 .11، احلديث 31كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 زويدق البيوت،، باب ت127: 6، وُانظر: الكايف 61. أي: صحيحدة زرارة، وقد مّرت يف الصفحة 1

، 1، كتداب الصالة، أبواب أکكا  املسداكن، البداب 118: 1؛ وسائل الشيدعة 8احلديث 

 «.رؤوسها منها وترك». وفيهام: 1احلديث 

، كتاب التجارة، 111: 18؛ وسائل الشيعة 7، باب املعاوضة يف الطعا ، احلديث 188: 1. الكايف 1

 «.ومل يكن عّلّ »: . وفيهام1، احلديث 11أبواب الربا، الباب 
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 ألّنـه )صلوات اهلل عليه( کان يكره املكروه قطعًا. ؛املباح املتساوي طرفاه

 فال دّللة هلا عىل الوجوب أصاًل. وأّما رواية احللبي،

فاي معارضة بام هو أظار وأکثر، مثل  ،ّلم الظاور يف اجلبيعولو ُس 

سادة الوِ  ام قبت أصيّل وبنی يلّي ربّ : »اهللعبلصحيحة احللبي عن أيب 

 «.فياا متاثيل طري، فجعلت علياا ثوباً 

عن اخلاتم يكون فيه نقش متاثيل  :عن أخيه ،بن جعفر ورواية عيلّ 

 «.ّلبأس»يصيّل فيه؟ قال:  ع، أطري أو سبُ 

عن البيت فيه صورة  [قال: سألته] عنه، عن أخيه [رواية أخرى]و

ّل، »يعبث به أهل البيت، هل يصيّل فيه؟ قال:  [شبااا]سبكة أو طري أو 

وإن کان قل صىّل فليست عليه ]ويفسل،  [حّتى يقطع رأسه ]منه

 .[«إعادة

عن الوسادة والبساط يكون  عبلاهلل قال: سألت أبا ،بصريورواية أيب 

التامثيل؟  [ما]، قلت: «ّل بأس به، يكون يف البيت»فيه التامثيل؟ قال: 

                                                           

، الفصل العارش يف النجد واألثاث والفرش والتواضع فيها؛ وسائل 112. مكار  األخالق: 1

 .7، احلديث 1، كتاب الصالة، أبواب أکكا  املساكن، الباب 113: 1الشيعة 

، باب ما جیوز الصالة فيه من اللباس واملكان وما الجیوز الصالة 226:2/832. هتييب األکكا  2

، كتاب الصالة، أبواب مكان املصّّل، الباب 171: 1؛ وسائل الشيعة 111فيه من ذلك، احلديث 

 .2، احلديث 12

، كتاب الصالة، 111:1؛ وسائل الشيعة 811، باب الصالة، احلديث 178. قرب اإلسناد: 1

، ، كتاب الصالة، أبواب مكان املصّّل 172: 1؛ و21، احلديث 11أبواب لباس املصّّل، الباب 

 .11، احلديث 12الباب 

، كتاب 171: 1؛ وسائل الشيعة 61، باب تزويق البيوت والتصاوير، احلديث 118: 2. املحاسن 1

 .12، احلديث 12الصالة، أبواب مكان املصّّل، الباب 
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 «.يوطأ فال بأس به ءکّل يش»قال: 

وسياق السؤال مع عبوم اجلواب يأبى عن تقييل احلكم بام جيوز عبله، 

 کام ّل خیفى.

إّنا نبسط عنلنا : عبلاهللبصري، قال: قلت أليب ورواية أخرى أليب 

ّل بأس مناا بام يبسط ويفرتش »الوسائل فياا التامثيل ونفرتشاا، قال: 

 «.ويوطأ، وإّنام يكره مناا ما نصب عىل احلائط وعىل الّسير

سألته عن  :قال ،عن أخيه ،بن جعفر عن عيلّ  ،وعن قرب اإلسناد

يف للمم البيت،  رجل کان يف بيته متاثيل أو يف سرت ومل يعلم هبا وهو يصيّل 

، فإلا علم فلينزع ءليس عليه فيام مل يعلم يش: »ثّم علم، ما عليه؟ قال

«.التامثيل السرت وليكّس رؤوس

مل  ممفإّن ظاهره أّن األمر بالكّس ألجل کون البيت ممّا يصيّل فيه، ولذل

 ما علی السرت واکتفی بنزعه. بتغيري يأمر

زرارة السابقة مع علم تغيري ومنه يظار أّن ثبوت البأس يف صحيحة 

الرؤوس إّنام هو ألجل الصالة.

من الروايات املعارضة التي تكون أظار وأکثر،  أضف إلی ما لکره

 روايات أخری:

                                                           

، كتاب الصالة، أبواب 118: 1؛ وسائل الشيعة 6، باب تزويق البيوت، احلديث 127: 6. الكايف 1

 .2، احلديث 1املساكن، الباب أکكا  

، 136: 17؛ وسائل الشيعة 211، باب املكاسب، احلديث 181/1122: 6. هتييب األکكا  2

 . وفيهام مع تفاوٍت يسری.1، احلديث 31كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

ة، ، كتاب الصال111:1؛ وسائل الشيعة 678، باب الصالة، احلديث 162. قرب اإلسناد: 1

 .21، احلديث 11أبواب لباس املصّّل، الباب 

 .137د  131: 1. املكاسب 1
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، قال: وسألته عن اللار عن أخيه موسى ،بن جعفر رواية عيلّ  :منها

ستقبلك، إاّل یيشء فیها ال تصّل فیها و» فياا؟ قال: واحلجرة فياا التامثيل، أيصيّل 

 .«فیها ّدًا فتقطع رؤوسها، وإاّل فال تصّل أن الجتد بأ 

فتقطع »الظاهر من قوله:  فإّن عبوماا شامل للبّجسامت لو مل نقل بأنّ 

 اّلختصاص هبا. «رؤوسها

آخر  وهي کالرصحیة يف أّن إبقائاا جائز يف نفسه، فإن أمكنه الصالة يف حمّل 

 جيل بّلًا فتقطع رؤوساا للصالة.وإن مل  ،أبقاها عىل حاهلا

األخرى، قال: وسألته عن البيت فيه صورة طري أو سبكة أو  تهرواي :ومنها

ال، حّتى یقطع رأسه »ث به أهل البيت، هل تصلح الصالة فيه؟ قال: بشبااا، يع

 .«، فلیس علیه اإلعادةوإن کان قد صّ   ،أو یفسده

ألّن الظاهر مناا أّن أهل البيت کانوا يلعبون  ؛امتوّل يبعل ظاورها يف املجّس 

حّتى » :امت، وملا يف قولهبنفس الصورة ّل بيشء فيه للمم، وهو يناسب املجّس 

 شعار بذلمم أيیًا.من اإل «یقطع رأسه

کام ّل شباة يف  ،امتفتشبل املجّس  ،طالقااإفال شباة يف  ،ولو نوقش فيام لکر

من اللّللة عىل کون اإلبقاء  ،وجتويزه للمم ،عب أهل البيت هباتقريره للّ 

 واللعب هبا مفروغًا عنه.

روايته الثالثة، قال: وسألته عن رجل کان يف بيته متاثيل أو يف سرت ومل  ومنها:

 لیس علیه فیام ال»علم، ما عليه؟ فقال:  ثمّ  ،يعلم هبا وهو يصيّل يف للمم البيت

                                                           

، كتاب الصالة، أبواب 171:1؛ وسائل الشيعة 3، باب تزويق البيوت، احلديث 127: 6. الكايف 1

 .1، احلديث 12لباس املصّّل، الباب 

، كتاب 171:1عة ؛ وسائل الشي61، باب تزويق البيوت والتصاوير، احلديث 118: 2. املحاسن 2

 .12، احلديث 12الصالة، أبواب لباس املصّّل، الباب 
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 .«رؤوس التاممیلیعلم يشء، فإذا علم فلینزع السرت ولیکّّس 

الرجل يصيّل يف للمم البيت، فاألمر بالنزع والكّس  رضورة أّن املفروض أنّ 

سّيام مع  ،ّل للوجوب نفسًا کام هو واضحـ کام يف سائر الروايات ـ ملكان الصالة 

 اقرتان الكّس بالنزع.

أيیًا، قال: سألته  عن أخيه موسى بن جعفر ،الرواية الرابعة عنه ومنها:

س التاممیل وتکّّس رؤ»  فيه؟ فقال:عن مسجل يكون فيه تصاوير ومتاثيل؛ يصىّل 

 .«س التصاویر ویصيّل فیه وال بأسوخ رؤطّ لَ وتأ 

فإهّنا أيیًا راجعة إىل الصالة يف مسجل فيه التصوير، وّل ينايف جواز إبقائاا 

بالكّس والتلطيخ لرفع البأس  يف غري مسجل، أو فيه يف غري حال الصالة، فاألمر

 کام هو واضح. ،عن الصالة فيه، ّل حلرمة إبقائاا

بقاء التامثيل يف البيوت، فإهّنا تلّل عىل إاألخبار اللاّلة عىل کراهة  ومنها:

کره  أّن علّیاً »: اهللعبلى عن أيب جوازها وإن کانت مكروهة، کرواية املثنّ 

 .«الصور يف البیوت

 العالء.ورواية حیيى بن أيب  ،حاتم بن إسامعيلرواية وک

صحيحة ل ؛اءـة اإلبقاء واّلقتنـمن دّللة هذه الروايات عىل حرم وما یقال

                                                           

، كتاب الصالة، 111:1؛ وسائل الشيعة 678، باب الصالة، احلديث 162. قرب اإلسناد: 1

 .21، احلديث 11أبواب لباس املصّّل، الباب 

، 172:1الشيعة ؛ وسائل 773، باب الصالة، يف لباس املصّّل، احلديث 171. قرب اإلسناد: 2

 .11، احلديث 12كتاب الصالة، أبواب مكان املصّّل، الباب 

، كتاب الصدالة، 111:1؛ وسائل الشيدعة 1، باب تزويق البيوت، احلديث 127: 6. الكايف 1

 .1، احلديث 1أبواب أکكا  املسداكن، الباب 

؛ ووسائل الشيدعة 16و 17، باب تزويق البيوت والتصاوير، احلديث 116: 2. راجع: املحاسن 1

 .11و 11، احلديث 1، كتاب الصدالة، أبواب أکكا  املسداكن، الباب 117:1
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کام  ،فإهّنا تلّل عىل احلرمة،«ومل یکن یکره احلالل»: بصري عىل أّن علّياً أيب 

 ّلخیفى.

أّن املراد من احلالل الذي کان علّيًا ّليكرهه، املباح املتساوي طرفاه ّل  ففیه:

 کان يكره املكروه کام يكرهه الرشع. ألّن عليّاً  ؛يقابل احلرمة ما

بأس بأن تکون التاممیل يف  ال»قال:  ،جعفرعن أيب  ،وکصحيحة زرارة

 .«سوى ذلك البیوت، إذا غرّيت رؤوسها منها وترك ما

 ،فإّن الظاهر من التقييل يف البيوت اختصاص البأس مع علم التغيري بالبيوت

بقاء واّلقتناء مع علم التغيري يف غري ويف هذه إشعار أو ظاور يف جواز اإل

 بل فياا أيیًا مع علم الصالة فياا. ،البيوت

مّر من األخبار،  فلظاور البأس يف الكراهة بقرينة ما ،أّما الظاور يف اجلواز 

ببعنى أّن الصالة مكروهة مع الصورة، فألّن املتفاهم  ؛وأّما اختصاصاا بالصالة

ل بكراهة اقتناء الصور يف عل التعبّ لبُ  ؛عرفًا من اّلختصاص بالبيوت هو للمم

البيوت ـ بام هي بيوت ـ املستلزم لعلماا يف غري البيوت من األمكنة العاّمة 

 ترى. بل يكون صّفة ومّظلة وأمثاهلام، وهذا کام ،بيت عرفاً  والسقف الذي ليس

حاديث، فإّن املنساق من سياق بل يشال عليه سياق األ ،ل للممويؤيّ 

الطائفتنی من األخبار ـ بعل ما کانتا مشرتکتنی يف لکر البيت الذي فيه الصورة 

فيه  بالصالة فيه ـ هو البأس والكراهة للصالة يف بيت   ةوکان أکثرها خمتّص 

                                                           

، 112/ 37د  36: 7؛ هتييب األکكا  7، باب املعاوضة يف الطعا ، احلديث 188: 1. الكايف 1

، كتاب التجارة، أبواب 111: 18؛ وسائل الشيعة 18باب بيع الواکد باإلثننی و...، احلديث 

 .1، احلديث 11ا، الباب الرب

 ...«.ا عبدكرواية املثنّى عن أيب ». عطٌف علی 2

، كتاب الصالة، أبواب 118: 1؛ وسائل الشيعة 8، باب تزويق البيوت، احلديث 127: 6. الكايف 1

 .1، احلديث 1أکكا  املساكن، الباب 
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 ّل اقتناء الصورة فيه بام هي اقتناء. ،ةالصور

کام أّنـه قل ظار أيیًا علم احلرمة  ،ا لکرناه علم کراهة اّلقتناءوقل ظار ممّ 

 ر مطلقًا. يصوتوالكراهة لل

  : يف بیع الصور املجّسمة والنظر إلیها ويف أخذ األأجرة علی عملهافروعٌ 

ّل إشكال يف جواز بيع الصور  ،بناًء عىل جواز اّلقتناء األّول:]الفرع[ 

 إّّل بلحاظاا، وکذا يف جواز بيع حماّل  ملواّدهاوإن کان ّل مالّيـة  ،املجّسبة

 النقوش، کالثياب والستور، وإن کان بعض الثبن ألجلاا.

حيث  ؛أّن مقتىض خرب حتف العقول املنع من مجيع التقّلبات فيااودعوى 

إّنـه استفيل منه أّن الصنعة املحّرمة منحرصة فيام کان فيه الفساد حمیًا، 

واملفروض حرمة صنعتاا، غاية األمر أّنـه خرج باألخبار املذکورة اّلقتناء 

بأّن  مدفوعةٌ وسائر اّلنتفاعات غري البيع ونحوه، فيبقى هو داخاًل حتت املنع، 

يقال:  ان حتريم اّلنتفاعات، فإّنـه حينئذ  للمم إّنام يصّح إلا کان اخلرب بصلد بي

، وليس کذلمم، بل إّنام استفيل للمم من احلرص يخرج ما خرج وبقي الباق

جواز اّلقتناء فتخرج  وفرض حرمة الصنعة، فإلا دّلت األخبار املذکورة عىل

ا فيه الفساد حمیًا، وبعل هذا ّل يبقى دليل عىل علم هذه الصنعة عن کوهنا ممّ 

 فتلّبر. .ع ونحوهجواز البي

ألّن  ا؛فال جيوز بيع املجّسبة التي ّل مالّيـة ملاّدهت ،حرمة اّلقتناء وأّما بناًء عىل 

إلا کان املقصود هو  الصورة ملغاة بحكم الشارع، وکذا ّل جيوز بيع املحاّل 

 أو کان بعض الثبن ألجلاا. الصور،

ّل بلحاظاا، فالظاهر جوازه، لكن ّل جيوز اللفع إىل  واملحاّل  وأّما بيع املوادّ 

 للزوم إبطال املنكر. املشرتي هلا املشرتي إّّل بعل إفسادها، أو مع الوثوق بإفساد
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ّلينبغي اإلشكال يف جواز النظر إلياا ولو کانت صورة إنسان  الثاين:]الفرع[ 

ا وغريها، وبنی خمالف للناظر يف الذکورة واألنوثة، وّلفرق يف للمم بنی عورهت

ة لقصور أدلّ  ؛کون النظر بشاوة أو ّل، وبنی کون الصورة لشخص معنّی وغريه

نسان بة واختصاصاا باإلحرمة تلمم األمور عن الشبول للصورة واملجّس 

. نعم، لو کان النظر موجبًا لتاييج الشاوة وإثارهتا يكون حمّرمًا بام مّر اخلارجّي 

 وجاه.

يف الصورة األخرية باحلرمة إلا کان أجنبيًّا، أو کان النظر إىل عورهتا،  وقد یقال:

عىل عورة الغري بعل کون الصورة مطابقة لذهيا من مجيع  ولعّله ألّنـه اّطالع  

 اجلاات.

أّنـه ّل دليل عىل حرمة للمم، وإّّل لزم علم جواز ختّيل صورة أجنبّيـة  :وفیه

 الّيـة مطابقة هلا.رآها سابقًا إلا کانت الصورة اخلي

صورة زوجة الغري أو بنته أو ُاخته أو  ما کانت الصورة أّن النظر إىل ودعوى

میافًا إىل  ؛مدفوعة ،؛ ّلستلزامه اهلتمم کانت معّيـنة للناظر حرام  امنحوها أو في

ولو مل يكن لوالصورة معلومًا  ،کونه أخّص من املّلعى، فإّن القائل يقول باحلرمة

ولو استلزمه نلتزم باحلرمة، کام أّن لکر  عنل الناظرين، أّن اهلتمم مطلقًا ممنوع  

 هذا. .يیًا قل يكون کذلمم ونلتزم بحرمته حينئذ  أاألوصاف 

ويف اآلّلت املحلثة  ،ويف املاء ،ومن وراء الزجاج ة،وأّما النظر يف املرآ

وإن کان  ،فالظاهر احلرمة ،الشخص بالواسطة ا يكون النظر إىلوغريها ممّ 

 ؛ّلسّيام بالنسبة إىل العورة ،الترصيح باجلواز فياا يف املرآت عن مجاعة املحكّي 

                                                           

 .17د  11. مّر يف الصفحة 1

 .22: 1عىل املكاسب  . احلاكي هو السّيد اليزدي يف کاشيته2
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 .حساس اخلاّص وألّن املناط يف احلرمة هو اإل ،لصلق النظر

ولعلم  ،نرصاف النظر إىل الشائع املتعارفمن اجلواز فياام ّل وما يف املستند

  جلواز کون الرؤية فياام باّلنطباع.  ؛العلم بكونه نظرًا إىل املرء واملرأة

ق کام حقّ  ،علم اّلنرصاف بالشياع والتعارف وکثرة الوجودل ؛خيفى ال ففیه ما

 يف حمّله، ولكون الظاهر صلق الرؤية ببعناها املتعارف.

، تنقيح مع أّنـه عىل تسليم الشمّم  ،عن فام العرف فاو خارج   ،وأّما اّلنطباع

 ثبات احلرمة. إيف  املناط کاف  

 س األردبييل يف جمبع الفائلة والربهانوّل خیفى عليمم أيیًا ما عن املقلّ 

وکذا  ،عل يف حتريم النظر إىل جارية الغري يف املرآةيف باب الوديعة من نفيه البُ 

إىل اإللن وعلم اجلواز يف النظر الی جارية الغري  األجنبّيـة احلّرة، واحتياجه

يه فف .بلونه، وأّنـه ليس مثل اجللوس حتت ظّل حائط الغري واّلستیائة بیوئه

 اّلستظاللوعلم الفرق بينه وبنی  ،لعلم عّله ترّصفاً  ؛من علم متامّيـة هذا الوجه

 واّلستیاءة.

 يف کالم املجبع قال: ويف تعليقة السّيل األجّل عىل املكاسب بعل مناقشته

واألوىل أن يعّلل املنع بام دّل عىل حتريم النظر إىل الغري من قوله تعاىل:  

ْل ﴿ ْؤِمننَِی یَ  قأ وا...﴾لِّْلمأ بلعوى أّن العرف يفام منه األعّم  ،، وغريهغأضُّ

فرض علم الفام من اللفظ يبكن دعوى تنقيح  ممّا نحن فيه، وعىل

 خیفى.، کام ّل ّي املناط القطع

القول بخروج  یوإّّل فعل ،إّن اإلبصار إّنام هو باّلنطباع :هذا إلا قلنا

                                                           

 .61: 16. راجع: مستند الشيعة 1

 .121: 11. جممع الفائدة والربهان 2
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 ؛أن يقال بعلم الفرق بنی القولنی يف املقام إّّل  ،فاو نظر حقيقة الشعاع

وکذا الكالم يف  لعلم إناطة األحكام الرشعّيـة هبذه اللقايق العقلّيـة.

 هذا. .آخر النظر إىل الغري يف املاء أو جسم صيقيلّ 

 فتلّبر. .وأّما النظر وراء الزجاج ونحوه، فال إشكال يف حرمته

. ممّا يری الشخص بالواسطةر بعلم الفرق بنی وراء الزجاج ولعّله أمر بالتلبّ 

 إىل ما لکرناه يف وجه احلرمة. ، فام لکره قريب  کان وکيف

 ؛ّل إشكال يف حرمة أخذ األجرة عىل عبل الصور املحّرم الثالث:]الفرع[ 

إّن اهلل إذا »: من قوله ملثل النبوّي  ؛کان بعقل اإلجارة أو اجلعالة أو غريها سواء  

 ولكن استشكل يف للمم يف املستنل لوّل اإلمجاع، قال: ،«حّرم شیئًا حّرم ممنه

کلامهتم احلرمة، فإن ثبت وأّما أجر عبل املحّرم من الصور، فالظاهر من 

اإلمجاع فيه بخصوصه أو يف أجر کّل حمّرم، فاو املّتبع، وإّّل ففي حتريم 

 لكونه إعانة عىل اإلثم. ؛أخذه نظر، وإن کان إعطاؤه حمّرماً 

الناظر  عىل یالقاعلة متحّقق، کام ّل خیف أّن اإلمجاع عىل کيّل  ـ میافًا إلی :فيه

 ـ يلّل علی حرمة األجرة ما مّر من مثل النبوّي املشاور. يف کلامهتم يف جزئّياهتا

 

                                                           

 .22: 1. کاشية املكاسب )للسّيد اليزدي( 1

؛ 111، تتّمة باب األّول يف األکاديث املتعّلقة...، املسلك الرابع، احلديث 111: 2. عوايل اللئايل 2

؛ 18، باب األطعمة واألرشبة، احلديث 172: 1؛ و11، باب الصيد وما يتبعه، احلديث 128: 2و

، وما فيه 8، احلديث 6، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 71: 11مستدرك الوسائل 

، الفصل اخلامس يف ذكر أکاديث رويتها هبيا املنوال...، 181: 1موافٌق مع ما يف عوايل اللئايل 

 .211احلديث 

 .111: 11. مستند الشيعة 1



 

 

 



 

 

 

 

 

 املسألة اخلامسة

 التطفیف

الطفيف: »وهو لغًة کام يف الصحاح: ، وّل إشكال يف حرمته، التطفيف حرام  

ويف لسان العرب: «.القليل ـ إلی أن قال: ـ والتطفيف نقص املكيال

وهو أن ّل متأله  ،والوزن ونقص املكيالوالتطفيف: البخس يف الكيل 

  إلی أصباره.

واللليل عليه الكتاب والسنّة والعقل ومعناه العريّف هو املعنی اللغوي. 

 والرضورة.

ِفنَی * الَِّذیَن إَِذا اْکَتالأوا َعَ  النَّاِس فقوله تعاىل:  ّما الکتاب،أ طَفِّ ﴿َوْیٌل لِْلمأ

ْم َأو  وَن * أَ َیْسَتْوفأوَن * َوإَِذا َکالأوهأ ِّْسأ ْم خيأ ومأوَن *  اَل  َوَزنأوهأ أم َمبْعأ َیظأنُّ أأولـئَِك َأهنَّ

 .لَِیْوم َعظِیم * َیْوَم َیقأومأ النَّاسأ لَِربِّ اْلَعامَلنَِی﴾

وا اْلَکْیَل وَ وقوله تعاىل:  ونأوا ِمَن املْ  اَل ﴿َأْوفأ یَن * َوِزنأوا بِاْلِقْسَطاِس ـأ َتکأ ـْخِّسِ

 .﴾ْسَتِقیمِ ـأاملْ 

                                                           

 «.طفف»، ماّدة: 1168: 2. الصحاح 1

 «.طفف»، ماّدة: 171: 8. لسان العرب 2

 .6د  1(: 81. املطّففنی )1

 .182د 181(: 26. الشعراء )1
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وا امْلِْکَیاَل َوامْلِیَزاَن﴾ اَل ﴿وَ وقوله تعاىل:   .َتنْقأصأ

وا اْلَکْیَل َوامْلِیَزاَن﴾وقوله تعاىل:   .﴿َفَأْوفأ

وا امْلِْکَیاَل َوامْلِیَزاَن بِاْلِقْسِط وَ  ﴿َوَیاوقوله تعاىل:  وا النَّاَس  اَل َقْوِم َأْوفأ َتْبَخسأ

ْم﴾  .َأْشَیاَءهأ

أخبار کثرية غاية الكثرة تبلغ حّل التواتر إمجاّلً، نذکر  فقل ورد ة،ـوأّما السنّ 

 بعیاا:

يف  إّن اهلل ملّا أذن ملحّمد»قال:  ،خرب حمّبل بن سامل عن أيب جعفر فمنها:

 وأنزل يف الکیـل:ـ إلی أن قـال: ـ  اخلروج من مّکـة إلی مدینـة أنزل علیه احلدود

ِفنَی﴾ َطفِّ ومل ُيعل الویل ألحد حّتی یسّمیه کافرًا، قال اهلل تعالی:  ،﴿َوْیٌل لِْلمأ

ْشَهِد َیْوٍم َعظِیٍم﴾ وا ِمن مَّ ِذیَن َکَفرأ  .﴿َفَوْیٌل لِّلَّ

إّن فیکم »: خرب صفوان بن ماران اجلاّمل، قال: قال أبوعبلاهلل ومنها:

 قالوا: وما مها يابن رسول اهلل؟ قال:«. هبام من قبلکم من األمم كخصلتنی هل

 .«املکیال واملیزان»

 وجدنا يف کتاب رسول اهلل»، قال: خرب أيب محزة عن أيب جعفر ومنها:

إذا ظهر الزنا من بعدي کثر موت الَفجاة، وإذا طّفف املیزان واملکیال أخذهم اهلل 

                                                           

 .81(: 11. هود )1

 .81(: 7. األعراف )2

 .81(: 11. هود )1

 .1(: 81. املطّففنی )1

 .17(: 13. مريم )1

، كتاب 11: 1؛ وسائل الشيعة 1باب، احلديث  ، كتاب اإليامن والكفر،12و 28: 2. الكايف 6

 .11، احلديث 2الطهارة، أبواب مقّدمة العبادات، الباب 

، كتاب التجارة، 131: 17؛ وسائل الشيعة 171، أکاديث متفّرقة، احلديث 62. قرب اإلسناد: 7

 .7، احلديث 7أبواب آداب التجارة، الباب 
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 «.بالسننی والنقص

يف کتابه إلی املأمون يف علاد  خرب الفیل بن شالان عن الرضا ومنها:

 .«والبخس يف املکیال واملیزان»الكبائر: 

املدینة کانوا  قدم النبيّ  ملّا»يف سنن البياقي بسنله عن ابن عبّاس قال:  ومنها:

ِفنَی﴾من أخبث الناس کیالً، فأنزل اهلل عّزوجّل:  طَفِّ فاحسنوا الکیل بعد  ﴿َوْیٌل لِْلمأ

 .«كذل

 من األخبار من طرق الفريقنی. ممإلی غري لل

وّل  ،فألّن التطفيف وتنقيص حّق الناس وعلم الوفاء به ظلم ،ّما العقلأو

 العقلّيـة. شمّم يف حكم العقل بقبح الظلم وکشف احلرمة منه بقاعلة املالزمة

ة، بل رضورة ـحرمة التطفيف رضورة فقه اإلماميّ  فألّن عىل ،الرضورة وأّما

 اإلسالم.

 بعل لکر اآليات املذکورة:  قال املقّلس األردبييل

يف جانّم، أو کناية عن عذاب وسخط من اهلل  اسم واد   قيل: ،الويل

                                                           

، كتاب 271: 16؛ وسائل الشيعة 2العاجلة، احلديث ، باب يف عقوبات املعايص 171: 2. الكايف 1

 . 2، احلديث 11األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أبواب األمر والنهي، الباب 

: 11؛ وسائل الشيعة 1، احلديث ، باب فيام جاء عن الرضا111: 2 . عيون أخبار الرضا2

 .11، احلديث 16، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد النفس...، الباب 123

 .11112، كتاب البيوع، باب ترك التطفيف يف الكيل، احلديث113:  8. السنن الكربی )للبيهقي( 1

. قد اشتهر بنی املتأّخرين النزاع يف املالزمة بنی کكم العقل والرشع؛ بمعنی أّن كّلام يكون متا  1

ا  مالك کكم مالك کكم العقل، بحيث لو اّطلع عليه العقل بحسن الفعل به أو قبحه، يكون مت

الرشع کّتی يكون العقل فيام استقّل به دلياًل عليه وكاشفًا عنه أو ال، كيال يكون عليه دلياًل، وهيه 

)قاعدة املالزمة «. كّلام کكم به العقل کكم به الرشع»املالزمة التي تكون مفاد القضّيدة املعروفة: 

 .11، فائدة 123بنی العقل والرشع: 

 .232: 2د 1 : جممع البيانُانظر. 1
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الذين إلا اکتالوا من الناس  عىل من يطّففون امليزان والكيل ويبارشوهنام،

 .حذف واکتفي باألّول حّقام أو اّتزنوه منام يأخذونه وافيًا تاّمًا کاماًل،

لإلشعار بأهّنم ما يأخذون ألنفسام من الناس إّّل  :ويف الكّشاف

فتأّمل. وإلا کالوا  .ستيفاء والّسقةـه أکبل وأمكن وأتّم لالألنّ  ؛بالكيل

أو وزنوا هم من أنفسام للناس خیّسون، ينقصون للمم وّليستوفون، 

 .فتلّل عىل أّن إعطاء الناقص حرام  

من علم جواز أخذ أموال الناس  ويلّل عليه العقل والنقل وغريها أيیاً 

 إّّل برضاهم.

املنع من نقص الكيل والوزن بخصوصه بعض اآليات  ويلّل أيیًا عىل

وا الَْوْزَن بِاْلِقْسِط وَ  ﴿أاّل واألخبار أيیًا، مثل:   اَل َتْطَغْوا يِف امْلِیَزاِن * َوَأقِیمأ

وا امْلِیَزاَن﴾ ِّسأ ْ وحتريم للمم ظاهر ّلحیتاج إىل اللليل..ُتأ

 :ثّم إّنـه ّل بأس من التعّرض لبيان أمور  

 حرمة التطفیف يف کتاب املکاسبالبحث عن 

ّلخیفى عليمم أّن البحث عن حرمة التطفيف وحرمة يف اإلمجاع؛  ّولاألمر األ

التلليس والتشبيب والكذب والغيبة وأمثاهلا يف کتاب املكاسب أو املتاجر ّلبّل 

ًا؛ حيث إّن البحث يف الكتاب إّنام يكون يف حرمة الكسب ّل وأن يكون استطراديّ 

مل يقع يف کتاب  بعل ما کذلممالبحث بعناويناا و فعالشياء واألحرمة األ

 ؛له کتاب الشاادات ونحوه ممّا فيه البحث عن العلالة مناسب مع ،مستقّل 

                                                           

 .721: 1. الكّشاف 1

 .3د  8(: 11. الرمحن )2

 .111. زبدة البيان: 1
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 .رتباط ترك املعايص بالعلالة املعتربة يف الشاهل مثالً ّل

ما يظار من الشيخ علی مجاع اّلستلّلل عىل احلرمة باإل أن ممکام ّلخیفی علي

حتّى  ،حيث إّن اإلمجاع ؛غري متام ،«ویدّل علیه األدّلة األربعة»م بقوله: األعظ

إّّل أّنـه ليس إمجاعًا  ،من علامء العاّمة وإن کان قائاًم عىل حرمة التطفيف والبخس

 ة.ـّيًا، فإّن من املحتبل القريب کون ملرکه الكتاب والسنّ تعبلّ 

 البخس يف العّد والذرع بالتطفیفإحلاق 

ملحق بعل أّن حرمته واضحة ـ  ـ ّل والذرعـالبخس يف العهل  األمر الثاين:

 :قال الشيخ ؟به حكامً  يكون حمكوماً أم  ،بالتطفيف موضوعاً 

 ثّم إّن البخس يف العّل والذرع يلحق به حكاًم، وإن خرج عن موضوعه. 

سواء کان للمم يف الوزن أو يف الكيل أو  ؛لكّن الظاهر أّن البخس والتنقيص

يف العّل أو يف الذرع أو يف غريها، وسواء کان يف األعيان أو يف احلقوق، وسواء 

کان يف احلقوق املاّدّيـة أو املعنوّيـة، وسواء کان يف حقوق األشخاص أو يف 

 حقوق املجتبع، کالتنقيص يف إعطاء احلرّيـة ألفراد املجتبع التي هي من أعظم

، بتنقيح املناط وإلغاء «فإّن ما للناس للناس» حرام؛ احلقوق اّلجتامعّيـة

 .خصوصّيـة الوزن والكيل

يف سائر األشياء ّليلّل  النقصولکر اآلية التطفيف يف الوزن والكيل دون 

، ّل يف املناط ألّن لکر خصوصاام إّنام يكون لبيان الرائج ؛اّلختصاص عىل

 هبام. صهّلختصا

وا اْلَکْیَل وَ قوله تعاىل: ما هو العبلة يف اللليل فًا إىل هذا میا ونأوا  اَل ﴿َأْوفأ َتکأ

                                                           

 .133:1. املكاسب 1

 . نفس املصدر.2
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یَن﴾ـِْمَن ال ـْخِّسِ ونأوا ِمَن ال اَل ﴿وَ فإّن مجلة ،مأ یَن﴾ـْ َتکأ ـْخِّسِ عاّم تشبل البخس  مأ

بعل اخلاّص  لکر العامّ  فيكون من بابکام عليه اللغة،  ،والتنقيص يف مجيع ما لکر

 کام مّر. ،مثل الرواج ،للعناية اخلاّصة باخلاّص  ا يكونممّ 

ْم وَ  اَل ﴿وَ  تعاىل: وکذا قوله وا النَّاَس َأْشَیاَءهأ ْرِض األَتْعَثْوا يِف  اَل َتْبَخسأ

ْفِسِدیَن﴾ فإّن اآلية الرشيفة تناى وتزجر عن البخس يف مجيع األشياء، وعن  ،مأ

للفساد يف  اإلفساد يف األرض، وتلّل أيیًا عىل أّن البخس والتطفيف موجب  

األرض، والفساد املرتّتب عىل البخس ّل خیتّص بالبخس يف املوزون واملكيل، 

ي إىل لتعلّ بل ترّتبه عىل التطفيف والبخس يف حقوق األشخاص واملجتبع وا

حلود األفراد وحقوقام اإلنسانّيـة وامللنّيـة أشّل وأکثر، فال ريب يف علم 

 اختصاص احلرمة بالتطفيف يف املوزون واملكيل.

 ؟غريّیـة أو حرمة التطفیف نفسّیـة

حرمة التطفيف هل هو باعتبار کونه داخاًل يف عنوان أکل مال  األمر الثالث: 

 الغري بالباطل، أم هو عنوان مستقّل من العناوين املحّرمة؟

 األجّل: الفقيه قال السّيل

ّنـه عنوان مستقّل من  وهو أّن حرمته هل هو من حيث أ ءويبقى يش 

ال الغري العناوين املحّرمة، أو باعتبار کونه داخاًل يف عنوان أکل م

 ؟بالباطل والعلوان

يف العوض، فعىل األّول يكون  ويظار الثبر فيام لو طّفف ومل يترّصف بعلُ 

                                                           

 .181(: 26. الشعراء )1

 .138الصفحة تقّد  يف املجّلد األّول، . 2

 .181(: 26. الشعراء )1
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مرتكبًا للحرام ببجّرد هذا، وعىل الثاين ّل حیصل احلرام إّّل بعل األخذ 

 فتلّبر. .من باب کونه مقّلمة للحرام نعم، حیرم التطفيف حينئذ   والترّصف.

، ّل احلرمة الغريّيـة بعنوانه املستقّل  أّن التطفيف حمّرم باحلرمة النفسّيـة واحلّق 

اآليات والروايات. قال اهلل قیاًء لظاهر  ؛املقّلمّيـة، لكنّـه ببناط املقّلمّيـة

ِفنَی * الَِّذیَن إَِذا اْکَتالأوا َعَ  النَّاِس َیْستَْوفأوَن * َوإَِذا َکاتعالی:  َطفِّ ْم َأو ﴿َوْیٌل لِْلمأ لأوهأ

وَن﴾ ِّْسأ ْم خيأ عىل  وغريه حتاًم يلّل علی احلرمة يكون مرّتباً فإّن الويل  ،َوَزنأوهأ

، ّل بام أهّنم يترّصفون يف أموال الغري، لكن حرمته مطّففوناملطّففنی بام هم 

النفسّيـة تكون ببناط املقّلمّيـة، فإّن التطفيف مقّلمة للظلم والترّصف يف مال 

اللاّلة الروايات  ملا فياا من ؛ام أّن األمر کذلمم يف مقّلمات اخلبر أيیاً الغري، ک

 ،مثل ما ورد عن جابرعلی حرمة املقّلمات فيه، الظاهرة يف استقالهلا ونفسّيتاا، 

يف اخلمر عرشة: غارسها وحارسها  لعن رسول اهلل»قال:  ،جعفرعن أيب 

ممنها وعارصها وحاملها واملحمولة إلیه  واآلکلوبائعها ومشرتَيا وشارهبا 

 ونحوه غريه. ،«وساقیها

فاملطّفف ببجّرد التطفيف مستحّق للعذاب وإن مل يترّصف بعل يف العوض،  

ّلرتكابه التطفيف  وإلا أخذ األجرة وترّصف فياا مستحّق للعذابنی، عذاب  

 أيیًا. آخر لترّصفه يف مال الغري، وهو حمّرم   املحّرم، وعذاب  

 حرمة شليلة ببثابة تقتيضة نفسّيـة وـحرمة يف اخلبر ـوالّّس يف للمم: أّن احلرم

    .حرمة مقّلماته

                                                           

 .22: 1. کاشية املكاسب )للسّيد اليزدي( 1

 .1د 1 (: 81. املطّففنی )2

، كتاب التجارة، أبواب ما 221: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب النوادر، احلديث 123: 6. الكايف 1

 . وفيه: مع تقديم وتأخری يف العناوين.1، احلديث 11يكتسب به، الباب 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 املسألة السادسة

 التنجیم

 

 :قال الشيخ

اإلخبار عن أحكام  ـکام يف جامع املقاصل ـ ، وهو التنجيم حرام   

.الكوکبّيـةصاّلت الفلكّيـة واّلتّ  احلرکاتالنجوم باعتبار 

 باتتأمري األسباب يف املسبّ يٌّ حول اعتقادبحٌث 

 :رينوتنقيح البحث فيه يتّم برسم أم

ّن اّلعتقاد بالتوحيل يقتيض القول بأن ّل مؤّثر يف الوجود إّّل إ األمر األّول:

إليه تعاىل، هو خالق  ياهلل، وأّنـه تعاىل مسّبب األسباب، وسببيّـة کّل سبب ينتا

وجاعله وعّلة إجياده، وهو خالق سببّيـة کّل سبب وجاعلاا، فإّن تأثري  ءکّل يش

إىل لات الباري تعاىل، حيث إّن  بات والعلل يف املعاليل مستنل  األسباب يف املسبّ 

 وعّلة. أعطى السببّيـة إىل کّل سبب   الذياهلل تبارك وتعاىل هو 

                                                           

 .11: 1. جامع املقاصد 1

 .211: 1. املكاسب 2
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والزراعات ليحصل هو الذي جعل يف املاء والرتاب خاصّيـة نبت األشجار 

 الفواکه والثامر. مناام

وأّنـه الذي  ،ألّنـه الذي جعل يف العوامل الطبيعّيـة هذا األثر ؛هو الرازق

 أعطى الزارع قّوة أن يعّل ما يوجب نبت األشجار والزراعات، فالرازقّيـة مستنل  

ألّنـه عّلة العلل، وإن صّح استنادها إىل الزارع من حيث وقوعه يف  ؛إىل اهلل تعاىل

 سلسلة علل إجياد الفواکه والزراعات.

 ي، وعّلّيـة کّل عّلة ّلبّل وأن تنتاءلكّل يش يلوتعاىل هو العّلة األوّ  فاهلل تبارك

 ءبنی أن نعلم بالعلل الوجودّيـة لوجود يش إليه تبارك وتعاىل، من دون فرق  

بنی العلل املادّيـة لوجود األشياء،  أم مل نعلم للمم، ومن دون فرق   ،خاّص 

 والعلل املعنوّيـة لذلمم.

املحرتقة، ولكّن  يفعله اإلنسان يف اإلحراق هو اشتعال املوادّ  أّن ما :مثالً 

اإلحراق واّلحرتاق وتأثري النار يف اّلحرتاق ليس من فعل اإلنسان، فاهلل تبارك 

حراق، کام أّنـه هو الذي جعل يف اإلنسان يف النار أثر اإلوتعاىل هو الذي جعل 

 املحرتقة. قّوة إجياد النار واشتعال املوادّ 

تعاىل، کام أّنـه صّح استناده إىل اإلنسان  يإىل لات البار فاإلحراق مستنل  

 الواقع يف سلسلة العلل.

َیَشاءأ إَِناماً ﴿ََيَبأ ملَِن  :تعاىل يإىل لات البار وکذلمم وّلدة األوّلد مستنل  

وَر﴾ کأ َن َیَشاءأ الذُّ
 کام صّح استناده إىل الوالل والواللة أيیًا. ،َوََيَبأ ملِ

وکذلمم األمر فيام ّلنعلم وّلنقف عىل علل إجياده، کتأثريالصلقة واللعاء يف 

دفع البالء وإجابة املسألة، وتأثري صلة الرحم يف طول العبر، وتأثري بعض 

                                                           

 .13(: 12. الشورى )1
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مجيل، وکبعجزات  الولل لکرًا أو إناثًا، مجياًل أو غري األطعبة يف صريورة

، وکاحلوادث والوقائع اخلارقة للعادة، فإّن املبكن حیتاج يف حتّققه األنبياء

ّلستحالة وجود املبكن من دون عّلة، وهذا جار يف  ؛ووجوده إىل علل إجياده

 :ارقة للعادةسواء کان من األمور العاديـة، أم من األمور اخل ؛مجيع املبكنات

ِویاًل﴾﴿ نَِّت اهللِ حَتْ نَِّت اهللِ َتْبِدیالً َوَلن جَتَِد لِسأ وليس األمر کام يزعبه  ،َفَلن جَتَِد لِسأ

إىل اهلل تبارك وتعاىل، وما علبناها  بعض العوام من أّن ما نحيط بعلله مستنل  

 إىل العلل واألسباب الطبيعّيـة. مستنل  

ّل علم هلم بعّلته إىل اهلل تبارك وتعاىل، وإلا کشف ثّم إّن هؤّلء يسنلون ما 

العلم عن عّلته الطبيعّيـة صاروا متحرّيين يف توجيه للمم، کام وقعوا يف للمم 

بالنسبة إىل املطر، کانوا يسنلونه إىل اهلل تعاىل، فلاّم کشف العلم عن علله 

 ن الكفرّيات.الطبيعّيـة صاروا متحرّيين، بل عّلوا القول بالعلل الطبيعّيـة م

 «:امليزان يف تفسري القرآن»يف  الطباطبائيمة قال العـاّل 

ثّم إّن القرآن يقتّص وخیرب عن مجلة من احلوادث والوقائع ّليساعل  

لول ـة واملعـادة املشاودة يف عامل الطبيعة عىل نظام العلّ ـان العـعليه جري

ور واحلوادث لكن جيب أن يعلم أّن هذه األمـ إلی أن قال: ـ  املوجود

 ،وإن أنكرهتا العادة واستبعلهتا، إّّل أهّنا ليست أمورًا مستحيلة بالذات

عىل أّن أصل هذه ّي ـ إلی أن قال: ـ بحيث يبطلاا العقل الرضور

ليس ممّا تنكره عادة الطبيعة، بل هي ممّا  ـ املعجزات يأعن ـاألمور

واملّيت إىل احلّي، ت ة کّل حنی بتبليل احلّي إىل ميّ يتعاوره نظام املادّ 

ورخاء إىل بالء وبالء إىل  ،وحتويل صورة إىل صورة وحادثة إىل حادثة

                                                           

 .11(: 11. فاطر )1
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رخاء، وإّنام الفرق بنی صنع العادة وبنی املعجزة اخلارقة، هو أّن 

يلينا إّنام تؤّثر أثرها مع روابط أاألسباب املادّيـة املشاودة التي بنی 

بالتلريج يف التأثري،  قيضخمصوصة ورشائط زمانّيـة ومكانّيـة خاّصة ت

وإن أمكن  مثاًل العصا وإن أمكن أن تصري حّيـة تسعى، واجلسل البايل

لكن للمم إّنام يتحّقق يف العادة بعلل خاّصة  أن يصري إنسانًا حّيًا،

، إىل حال   ورشائط زمانّيـة ومكانّيـة خمصوصة، تنتقل هبا املاّدة من حال  

وحتّل هبا الصورة األخرية  وتكتيس صورة بعل صورة حّتى تستقرّ 

رشط اّتفق، أو  ّي املفروضة عىل ما تصّلقه املشاهلة والتجربة، ّل مع أ

من غري عّلة، أو بإرادة مريل، کام هو الظاهر من حال املعجزات 

 يقّصاا القرآن. يواخلوارق الت

 فاعلم أّن اإلخبار عن النجوم يبكن أن يقع عىل أقسام: ،إذا عرفت ما ذکرنا

صاّلهتا وانفصاّلهتا اإلخبار بأّن احلرکات الفلكّيـة واتّ  األّول:]القسم[ 

أو  ،مؤّثرة يف احلوادث والوقائع األرضّيـة والسفلّيـة عىل نحو اّلستقالل

امللخلّيـة من دون إلن من اهلل تبارك وتعاىل، وهذا اّلعتقاد ّل شمّم وّل شباة يف 

 مقرّص   کافر   ،وتوّجه   ل به عن التفات  ، والقائأّنـه غري اإلسالم، وأّنـه کفر  

 غري مسلم قارص معذور. وتوّجه ويعّذب عليه، ومن دون التفات  

اإلخبار بأّن األوضاع الفلكّيـة مؤّثرة يف احلوادث والوقائع  الثاين:]القسم[ 

األرضّيـة عىل نحو املالزمة العّلّيـة السببّيـة أو الرشطّيـة أو غريمها بإلن اهلل تعاىل 

إل التأثري من  ؛، وهذا اّلعتقاد ّل إشكال فيه، بل هو عنی اإلسالمعىل وجه الظنّ 

 ا يريل وعىل إجياد التأثري ومنعه.عىل م اهلل تعاىل، واهلل تعاىل قادر  

                                                           

 .71د 71: 1قرآن . امليزان يف تفسری ال1
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أي يف أّن العامل العلوي هل يكون مؤّثرًا  ؛نعم، يقع الكالم يف حتّقق الصغرى

 يف العامل السفىل أم ّل؟ 

والذي يظار من جمبوع الروايات يف األبواب املختلفة أّن العامل العلوي مؤّثر 

يف  القبرو والتزويج ريف اجلبلة، مثل ما ورد من کراهة السف یيف العامل السفل

 ومثل ما ورد من کراهة مبارشة الزوجة يف أوقات خاّصة. العقرب،

العاديـة بنی احلوادث والوقائع يف العامل  اإلخبار باملالزمة الثالث:]القسم[ 

وّل إشكال وّل شباة يف علم  ،وبنی األوضاع الفلكّيـة بإلن اهلل تعاىل یالسفل

 خمالفته لإلسالم.

 :قال الشيخ األعظم األنصاري

صاّلت واحلرکات : جيوز اإلخبار بحلوث األحكام عنل اّلتّ الثاين 

املذکورة ـ بأن حیكم بوجود کذا يف املستقبل عنل الوضع املعنّی من 

 القرب والبعل واملقابلة واّلقرتان بنی الكوکبنی ـ إلا کان عىل وجه الظنّ 

ة بإرادة اهلل عنل ـثداملستنل إىل جتربة حمّصلة أو منقولة يف وقوع تلمم احلا

 بل الظاهر حينئذ   الوضع اخلاّص، من دون اعتقاد ربط بيناام أصاًل.

إل ّل حرج  ؛جواز اإلخبار عىل وجه القطع إلا استنل إىل جتربة قطعّيـة

جّربه من نزول کلبه م قطعًا باملطر يف هذه الليلة، نظرًا إىل ما كَ عىل من َح 

أّنـه اّتفق للمم ملرّوج هذا  يکام حك ـ مثالً  ـ من السطح إىل داخل البيت

                                                           

 .11، كتاب احلّج، أبواب آداب السفر، الباب 167: 11. راجع: وسائل الشيعة 1

 .11، أبواب مقّدمات النكاح وآدابه، الباب ، كتاب النكاح111: 21. راجع: وسائل الشيعة 2

، أبواب مقّدمات النكاح وآدابه، الباب ، كتاب النكاح31و 31: 21. راجع: وسائل الشيعة 1

 .61و 61و 62، الباب 111د  121؛ و: 13و 18

 . أي املالزمة عىل نحو التقارن.1
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حيث نزل يف بعض أسفاره عىل  ،«نصري املّلة واللين»العلم، بل حمييه 

له طاحونة خارج البلل، فلاّم دخل منزله صعل السطح حلرارة  ،طّحان

البيت حتّفظًا من املطر، فنظر  م يف: أنزل ونُ اهلواء، فقال له صاحب املنزل

املحّقق إىل األوضاع الفلكّيـة، فلم ير شيئًا فيام هو مظنّـة للتأثري يف املطر، 

کلبًا ينزل يف کّل ليلة حیّس املطر فياا إىل  فقال صاحب املنزل: إّن يل

ه املطر يف ءالبيت، فلم يقبل منه املحّقق للمم، وبات فوق السطح، فجا

 حّقق.الليل، وتعّجب امل

إّن الظاهر علم جواز اإلخبار عىل سبيل القطع واجلزم لغري القاطع  ممّ 

کام هو املستفاد من تقييل الشيخ األعظم اجلواز فيام إلا استنل إىل جتربة  ،نواملتيقّ 

لعلم  ؛والوجه يف علم اجلواز کونه کذبًا، ثّم إّن حصول القطع نادر جّلاً  ؛قطعّيـة

 .ولكون التخّلف يف هذه اإلخبارات غري عزيز   ،دليل يقينّي عىل املالزمة

وکان بيانًا أيیًا  ،رةلکرناه کان بيانًا للعبلة من الصور املتصوّ  وّل خیفى أّن ما

للقواعل واألصول بالنسبة إىل ما يرتبط بعلم الكالم ومتييز اّلعتقاد الصحيح 

وعن تطبيق تلمم القواعل  ،وإّّل فالبحث عن مجيع الصور ،عن اّلعتقاد الباطل

إىل تفصيل البحث الذي يكون  وعن أخبار املسألة حمتاج   ،عىل تلمم الصور

وإّنام ترکنا البحث کذلمم ملا يف مكاسب الشيخ األعظم من  أضعافًا ملا لکرناه.

 ،وتشويشتعاب نفسه الرشيفة بام فيه الكفاية. ويف بيانه وإن کان نحو اختالط إ

 الع والتحقيق التفصييلّ طّ فلبزيل اّل ،لنا يف البحث کذلمم لكنّـه مع للمم مغن  

 املراجعة إىل املكاسب.

                                                           

 .211د 211: 1. املكاسب 1
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 .واّلعتقادّي  کان يف البحث الكالمّي  ،نّاه کّلهـوما لکرناه وبيّ 

 التنجیم واحلکم الفقهي حول بحثال

فنكتفي بام لکره املقّلس  ،البحث بالنسبة إىل املسائل الفقاّيـة ر الثاين:ماألو

 :قال، األردبييل

 ،، وکذا تعّلم النجوم مع اعتقاد أهّنا مؤّثرةالتنجيم حرام  »قال يف املنتاى:  

کّل من يعتقل ربط  ،وباجلبلة .أو أّن هلا ملخاًل يف التأثري بالنفع والرضر

صاّلت احلرکات النفسانّيـة والطبيعّيـة باحلرکات الفلكّيـة واّلتّ 

أّما من يتعّلم النجوم  .، وأخذ األجر عىل للمم حرام  الكوکبّيـة کافر  

علها وأحواهلا من الرتبيع والتسليس ليعرف قلر سري الكواکب وبُ 

 .«وغريمها، فال بأس به

ويؤّيله أّنـه ورد کراهة العقل والسفر والقبر يف العقرب مثاًل، وللمم إّنام 

عادة اهلل تعاىل  يّتب رضر ما جيريعلم بالنجوم، ويعلم منه أّن ظّن تر

، فإّن للمم أقّل املراتب، ّي بفعله للمم الرضر يف هذا الوقت ليس ببنا

فإّنـه قل يعتقل شخص اّلستقالل بالتأثري أو الرشکة، مع أّنـه مرّصح يف 

وأمثال للمم يف الرشع  األخبار بالرضر، فال يكون الكراهة ملحض التعّبل.

والكسوف  أّول شار رمیان ووسطه واملحاّق  مثل الوطي يف جّلًا. کثرية

والرياح وغري للمم، فالقول بتحريم للمم اّلعتقاد وکراهته غري ظاهر، 

 کام قاله يف اللروس.

اعتقاده، وإّنام البأس فيام ـأس بـب ن الرشع ّلـإّّل أن يقال: الذي علم م

                                                           

 ، مع تفاوٍت يسری.131: 11. منتهى املطلب 1
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 .ل  مل يعلم له من الرشع دليل، بل ببجّرد قول املنّجم، وللمم غري بعي

 املنّجبون عّلها التي األوقات هذه عن املسلبنی اجتناب ترى ولذلمم

 .حسن غري

وِم* : وقل يفام من قوله تعاىل حكاية عن إبراهيم ﴿َفنََظَر َنْظَرًة يِف النُّجأ

اّلعتبار بأمثال للمم، بل أکثر، وإن أجاب عنه السّيل  َفَقاَل إيِنِّ َسِقیٌم﴾

ه( س اهلل رّس بن طاووس )قلّ  ولقل صنّف عيلّ  ،«التنزيه»املرتىض يف 

واستلّل  کتابًا يف حتقيق النجوم وحّلّيـة هذا العلم وجواز التأثري،

علياا باآليات واألخبار واّلعتبار، ورّد کالم من قال بتحريبه 

 ته، فبن أراد التفصيل فلريجع إليه.وکراهيّ 

لتأثري يف األرضّيات وأّما دليل کفر من يعتقل استقالل الفلكّيات يف ا

رشعًا بأّن  ّي وحتريم اّلشرتاك يف التأثري، کأّنـه اإلمجاع، والعلم الرضور

اهلل تعاىل هو املؤّثر يف األرضّيات، ووجوب اعتقاد أّنـه هو املستقّل يف 

 التأثري يف األرضّيات من غري ملخلّيـة يشء.

 

 

 

                                                           

 .83د  88(: 17. الصاّفات )1

 .27د  21. تنزيه األنبياء: 2

 .118. وهو كتاب: فرج املهمو : 1

 .81د  81: 8. جممع الفائدة والربهان 1



 

 

 

 

 

 املسألة السابعة

 حفظ کتب الضالل

 

 :ةاحلاشي قال السّيل يف

وجوب تفويت مجيع ما يكون  ةّلخیفی أّن مقتیی الوجوه املذکور 

فيحرم حفظ غريها  ،للمم للكتب يف ـةللیالل، وّل خصوصيّ  موجباً 

فكان  ،ونحو للمم ةوامللرس ةکاملزار واملقرب ،أيیًا ممّا من شأنه اإلضالل

ولعّل غرضام املثال لكون الكتب من األفراد  .األولی تعبيم العنوان

 ةيبكن اّلستلّلل علی اخلصوصّيـة برواي ،هلذا العنوان. نعم ةالغالب

 .«من عّلم باب ضالل کان عليه مثل وزر من عبل به»احلّذاء: 

احتبل يف احلفظ الذي قالوا بحرمته احتامّلت: أحلها: أن  واملحّقق اإليرواين

 .ةالعبـار مـن بعيـل   أّنــه ولکرمن احلفظ علم التعّرض لإلتالف. يكون املراد 

                                                           

، كتاب األمر 171: 16؛ وسائل الشيعة 1، باب ثواب العامل واملتعّلم، احلديث 11: 1. الكايف 1

 .2، احلديث 16باملعروف والنهي عن املنكر، أبواب األمر والنهي وما يناسبهام، الباب 

 .21: 1ب )للسّيد اليزدي( . کاشية املكاس2

 .21: 1 . کاشية املكاسب )لإليرواين(1

 . أي املحّقق اإليرواين.1

 «.کفظ كتب الضالل کراٌ  يف اجلملة»وهي:  . أي عبارة الشيخ األعظم األنصاري1
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حفظـه عـن  ثالثاا:أن يكون املراد من احلفظ إثبات اليل علياا واقتناؤها.  ثانياا:

إليـه غـرق أو حـرق  التلـف ومتوّجاـاً  ةعرضـ فيختّص بـام إلا کـان يف ،التلف

اإلتـالف والعبـل إلـی  إن متّت قیت بوجـوب ةاألدلّ  لكنّ  ،فيحفظه عن للمم

 املحو واإلعلام يف أّيـة مكتبة کانت.

لهب غري واحل من األصحاب إلی حرمة حفظ کتب الیالل. واألصل فيه 

 : ةمكاسب املقنع قال يفيف املقنعة، الشيخ املفيل

وّل حیّل  .واألجر علی کتب املصاحف ومجيع علوم اللين واللنيا جائز

فساده. والتكّسب  بات احلجج يفثإلالصحف إّّل  هکتب الكفر وجتليل

 .بحفظ کتب الیالل وکتبه علی غري ما لکرناه حرام  

والتكّسب بحفظ کتب الیالل ونسخه »: ة، قالالنااي يفوتبعه شيخ الطائفة 

 .«حمظور حرام  

ـ مع ما يف کالماام حرمة نفس احلفظ  ةکالماام علی حرم ةدّلل أقول:

إّّل  باحلفظالتكّسب  ةحلرمالتكّسب به ـ إّنام يكون حلكم العقل بعلم الوجه 

أن تقول: بأّن دّللة کالماام علی حرمة احلفظ  ممنفس التكّسب. ول ةحرم

باملالزمة العقلّيـة بنی حرمة التكّسب باحلفظ وحرمة نفسه بعل علم الوجه 

 ّلختصاص التكّسب به. 

وحفظ کتب »قال:  ة،علاد املكاسب املحّرم الرشائع يف يفره املحّقق واختا

 املنتای: يفالعاّلمة و.«الیالل ونسخاا لغري النقض

عليام بال  ةاحلجّ  وأوحیرم حفظ کتب الیالل ونسخاا لغري النقض  

                                                           

 .188. املقنعة: 1

 .161. النهاية: 2

 .1: 2. رشائع اإلسال  1
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علی  ةواإلنجيل وتعليباام وأخذ األجر ةخالف، وکذا حیرم نسخ التورا

وّل  ،اطلـلبل ـةعلی احلّق وتقوي ةاعلـللمم مس ألّن يف ؛للمم کّله

 .خالف فيه

الكتابنی اّدعی علم  يف ةفالعاّلم .فراجع أيیاً  ةالتذکر ولکر نحو للمم يف

 .ةاملسأل اخلالف يف

وحفظ کتب الیالل »ليل قول املصنّف:  والربهان يف ةجمبع الفائل ويف

 قال: ،«أو احلّجة ونسخاا لغري النقض

أو  من املحّرم حفظ کتب الیالل، کأّن املراد أعّم من حفظاا عن التلف 

، بل هو أولی. ممعلی الصلر، واألّول أظار، وکأّن نسخاا أيیًا کذل

ولعّل املراد هبا أعّم من کتب األديان املنسوخة والكتب املخالفة للحّق 

لتي أصوّلً وفروعًا، واألحاديث املعلوم کوهنا موضوعة، ّل األحاديث ا

رواها الیعفاء، ملذهبام ولفسقام مع احتامل الصلور. فحينئذ  جيوز 

حفظ الصحاح السّتـة مثاًل ـ غري املوضوع املعلوم ـ کاألحاديث التي يف 

کتبنا مع ضعف رواهتا؛ لكوهنا زيلّيـة وفطحّيـة وواقفّيـة. فال ينبغي 

يست إّّل مثل ما اإلعراض عن األخبار النبوّيـة التي رواها العاّمة، فإهّنا ل

 لکرناها.

ولعّل دليل التحريم أّنـه قل يؤّول إلی ما هو املحّرم وهو العبل به، وأّن 

 ، حفظاا ونسخاا ينبئ عن الرضا بالعبل واّلعتقاد بام فيه وهو ممنوع 

وأهّنا مشتبلة علی البلعة وجيب دفعاا من باب الناي عن املنكر ومها 
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 ًا يفام من املنتای.ينافيانه، وقل يكون إمجاعّيًا أيی

 استلّلله للحرمة بوجوه  أربعة: من کالمه املستفاد أقول:

 أحلها: کون حفظاا مقّلمة للعبل بام فياا.

 ثانياا: کوهنا منبئًا عن الرضا بالعبل واّلعتقاد بام فياا.

 ثالثاا: وجود دفع املنكر کرفعه.

 املنتای.رابعاا: اإلمجاع املفاوم من دعوی علم اخلالف يف 

وهذه الوجوه يأيت نقلاا وما فياا من املناقشة. وخالفام صاحب احللائق، 

 حيث قال:

وعنلي يف احلكم من أصله توّقف؛ لعلم النّص، والتحريم والوجوب  

ونحومها أحكام رشعيّـة، يتوّقف القول هبا علی اللليل الرشعّي. وجمّرد 

لتأسيس األحكام هذه التعليالت الشائعة يف کالمام ّلتصلح عنلي 

 الرشعيّة.

هذا کّله نقل کلامت الفقااء يف احلرمة وعلماا يف اجلبلة. ثّم إّن البحث يف  

 املسألة ّلبّل أن يقع يف مقامات:

 ما هو معنی احلفظ؟ األّول:

 ما هو املراد من کتب الیالل وما معنی الیالل؟ الثاين:

 ما هو اللليل علی احلرمة يف املسألة؟ الثالث:

 ما معنی احلفظ؟ 

ستعينًا باهلل: يف احلفظ احتامّلت ثالثـة ـ مـن کونـه هـو احلفـظ عـن فنقـول م
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اّلنلارس، أو احلفظ عن ظار القلب، أو األعّم مناام ومن النسخ واملذاکرة ومـن 

مجيع ما له دخل يف بقاء املطالـب املیـّلة، لكـون األعـّم واجـلًا ملنـاط احلرمـة يف 

 األعظم، فإّنـه قال:حفظه، وفاقًا للشيخ 

ثّم احلفظ املحرم يراد به األعّم من احلفظ بظار القلب والنسخ واملذاکرة 

 ومجيع ما له دخل يف بقاء املطالب املیّلة.

 املراد من الضالل وما معنی الضالل؟

 احتامّلن، بل وجاان وقوّلن:« الیالل»من  املرادويف 

کون املراد من الیالل ببعنی الباطل، املقابل للحّق. وعليه،  أحدمها: 

 فالكتب املشتبلة علی املطالب الباطلة کتب ضالل وحیرم حفظاا.

 أّن املراد منه الیالل يف مقابل اهللاية. ويف هذا الوجه أيیًا احتامّلن: مانیهام:

 أحلمها: کون املراد ما صنّف بغرض إضالل الناس.

وإن مل يكن ما فياا من املطالب  ،کونه ببعنى ما يرتّتب عليه اإلضالل :ثانياام

ومّثل له الشيخ األعظم  .الباطلة ومل يكن يف تصنيفه داعي إضالل الناس أيیاً 

املشتبلة عىل ظواهر منكرة يّلعون أّن  ،بكتب العرفان والفلسفة ياألنصار

 حقيقتاا.املراد غري ظاهرها، فاذه أيیًا کتب ضالل عىل تقلير 

من أهّنا خمتّصة بكتب الكفر والزنلقة، أم يعّم مجيع « کتب الیالل»ويف کلبة 

الكتب املشتبلة عىل املطالب الباطلة يف األصول أو الفروع، کالتوراة واإلنجيل 

صنّف إلثبات اجلرب أو  يوکالكتب الت ،وسائر الكتب الساموّيـة املحّرفة

فنی يف الفروع واألصول والتفسري، مثل ما التفويض أو التجسيم، وکتب املخال
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صنّفوه يف نفي اإلمامة ونفي العلل، والتى صنّف يف إثبات فیائل للخلفاء 

 ؟الغاصبنی

 حرمة حفظ کتب الضاللاالستدالل علی  

حرمة حفظ کتب الیالل بخبسة عرش  یفقل استلّل عل ،وکيف کان 

 :وجااً 

 حكم العقل بوجوب قطع ماّدة الفساد. من ما لکره الشيخ األعظم أحدها:

ِدیِث لِیأِضلَّ الذّم املستفاد من قوله تعاىل:  مانیها: َو احْلَ ي ََلْ ﴿َوِمَن النَّاِس َمن َیْشرَتِ

ِهنٌی﴾ ْم َعَذاٌب مأ وًا أأولـئَِك ََلأ زأ  .َعن َسبِیِل اهللِ بَِغرْيِ ِعْلم َوَیتَِّخَذَها هأ

ْجَس ِمَن ﴿األمر باّلجتناب عن قول الزور يف قوله تعاىل:  مالثها: َفاْجَتنِبأوا الرِّ

وراأل  .﴾ ِْوَماِن َواْجَتنِبأوا َقْوَل الزُّ

ولأوَن َهَذا ِمْن ِعنِْد قوله تعاىل:  رابعها: ِذیَن َیْکتأبأوَن الْکَِتاَب بَِأْیِدَيِْم مأمَّ َیقأ ﴿َفَوْیٌل لِلَّ

وا  َّا َیْکِسبأوَن﴾اهللِ لَِیْشرَتأ ْم مِم َّا َکَتَبْت َأْیِدَيِْم َوَوْیٌل ََلأ ْم مِم  .بِِه َمَمنًا َقلِیالً َفَوْیٌل ََلأ

 ،اآليات اللاّلة عىل حرمة الكذب واّلفرتاء عىل اهلل تبارك وتعاىل خامسها:

وَن َعَ  اهللِ اْلَکِذَب َوَکَفى بِِه مثل قوله تعاىل:  بِیناً﴾﴿اْنظأْر َکْیَف َیْفرَتأ  .إِْماًم مأ

إّنام حّرم اهلل الصناعة التي حرام هي »يف رواية حتف العقول:  قوله سادسها:

به الکفر  یأو یقوّ »قبل للمم:  بل قوله ،«يء منها الفساد حمضاً ها التي ُيکلّ 
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 .«أو باب یوهن به احلّق... إلی أن قال: ـ ـ والرشك من َجیع وجوه املعايص

ابتليت  قل : إيّن اهللعبلقال: قلت أليب  ،رواية عبلامللمم بن أعنی سابعها:

فأريل احلاجة، فإلا نظرت إىل الطالع ورأيت الطالع  [علم النجوم]هبذا العلم، 

: الرّش جلست ومل ألهب فياا، وإلا رأيت الطالع اخلري لهبت يف احلاجة، فقال يل

 .«أحرق کتبك»قلت: نعم، قال:  ،«تقىض»

التي استلّل هبا املستنل،  جعفرعبيلة احلّذاء، عن أيب رواية أيب  مامنها:

 ولئكأ ینقص وال به، عمل من أوزار مثل علیه کان ضالل باب عّلم من ...»قال: 

 .«شیئاً  أوزارهم من

التي تلّل عىل وجوب  ما استلّل به صاحب اجلواهر من األخبار تاسعها:

رضورة معلومّيـة کون املراد من  ؛جااد أهل الیالل وإضعافام بكّل ما يبكن

 قّوته. للمم تلمري مذهبام بتلمري أهله، فباألوىل تلمري ما يقتيض

ما استلّل به صاحب اجلواهر أيیًا من أّن کتب الیالل أوىل  عارشها:

 ،فكام جيب إتالف اهلياکل العبادة املبتلعة باحلرمة من هياکل العبادة املبتلعة،

 فكذلمم کتب الیالل.
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 ّي حفظ کتب الیالل إعانة عىل اإلثم والعلوان، وهي منا احلادی عرش:

ْدَوانِ  اَل وَ ﴿عناا يف قوله تعاىل:   .﴾َتَعاَونأوا َعَ  االْ ِْمِم َواْلعأ

 إّن کتب الیالل منكر، ودفع املنكر واجب. الثانی عرش:

إّن يف حفظ کتب الیالل احتامل اإلضالل واّلبتالء بالعذاب  :عرش الثالث

 ، ودفع الرضر املحتبل واجب عقاًل.ياألخرو

حتتوهيا  يحفظ کتب الیالل کاشف عن الرضا بالیاللة الت الرابع عرش:

 باإلثم کاللاخل فيه. هذه الكتب، والرايض

علی ما  کتب الیاللعاة عىل حرمة حفظ اإلمجاع املنقول امللّ  اخلامس عرش:

 .يف جمبع الفائلة والربهان

وينبغي قبل البحث  هذه هي الوجوه اخلبسة عرش التي استلّل هبا عىل احلرمة.

 :ر  التعّرض ّلُمو ،عن متامّيـة الوجوه املذکورة وعلماا

ّن اّلعتقاد املخالف للواقع إلا کان عن جال وغفلة ليس إ األمر األّول:

عليه، وّل فرق يف للمم بنی املسائل املتعّلقة بأصول اللين ببحّرم وّل عقاب 

 وعذاب   ّن العقاب والعذاب عليه عقاب  أل ؛وبنی املسائل املتعّلقة بفروع اللين

 من اهلل تعاىل. وممتنع   عىل أمر غري مقلور، وهو قبيح  

بنَِی َحتَّى َنْبَعَث لقوله تعاىل:  وألّنـه خمالف   َعذِّ نَّا مأ والً﴾﴿َوَما کأ  .َرسأ

 وحلكم العقل بقبح العقاب بال بيان.
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َکلِّفأ اهللأ َنْفساً إاّل َما آَتاَها﴾ اَل ﴿ولقوله تعاىل:  َکلِّفأ  اَل ﴿ولقوله تعاىل:  ،یأ یأ

ْسَعَها﴾  .«یعلمون رفع ما ال»: ولقوله ،اهللأ َنْفسًا إاّل وأ

والغفلة عن قصور يف الفروع، ة للجال ءيستلّل به للربا کّل ما ،وباجلملة

 يستلّل به فيام يتعّلق بأصول اللين أيیًا.

وّل فرق بنی من کان يف طبقة العوام ومن کان من صنف العلامء، فإّن العامل 

جااًل قصورّيًا، ولذا نرى اّلختالف الكثري بنی ، أيیًا قل يعتقل أمرًا خمالفًا للواقع

ء، وبعیام بعلمه یام يفتى بوجوب يشالعلامء والفقااء فروعًا وأصوّلً، فبع

 بل بحرمته.

ا ـلنـب سيّ ـاء، ولهـربـاب الـّيـة حيل بـري من الفقااء إىل حلّ ـب کثـله :مثالً 

 للعقل، وللزوم لغوّيـة حرمة الرباء. ألهّنا خمالف   ؛إىل حرمتاا M اّلُستال

 الفالينوکذا يف املسائل املتعّلقة بأصول اللين، فبعیام يعتقل بأّن األمر 

وأّنـه  إىل بطالنه، کاّلختالف الواقع يف املعاد اجلسامين وآخر  للصواب،  موافق  

 ؟هل هو متعّلق باجلسم أم باجلسم والبلن کلياام

يف املسالمم ليل عبارة   وممّا يشال عىل ما لکرناه ما لهب إليه الشايل الثاين

صافه بالفسق والظلم التّ »يف الرشائع يف اعتبار اإليامن يف الشاهل:  املحّقق

 :قال ،«املانع من قبول الشهادة

أن  يظاهر األصحاب اّلّتفاق عىل اشرتاط اإليامن يف الشاهل، وينبغ 
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، من وظامل   عليه بأّن غريه فاسق   يكون هو احلّجة، واستلّل املصنّف

﴿إِن حيث اعتقاده الفاسل الذي هو من أکرب الكبائر، وقل قال تعاىل: 

ْم  وا﴾ اَل وَ ﴿وقال:  ،َفاِسٌق بِنََبإ َفَتَبیَّنأوا﴾َجاَءکأ  .َتْرَکنأوا إىَِل الَِّذیَن َظَلمأ

ألّن الفسق إّنام يتحّقق بفعل املعصية املخصوصة مع العلم  ؛وفيه نظر

بكوهنا معصية، أّما مع علمه، بل مع اعتقاد أهّنا طاعة، بل من أّماات 

ألّنه ّل يعتقل  ؛للحّق يف اّلعتقاد کذلممواألمر يف املخالف  فال. ،الطاعات

سواء کان اعتقاده صادرًا  ؛املعصية، بل يزعم أّن اعتقاده من أهّم الطاعات

عن نظر أم تقليل، ومع للمم ّل يتحّقق الظلم أيیًا، وإّنام يتّفق للمم ممّن 

 يعانل احلّق مع علبه به.

وحقوقام وحلودهم ّن األصل يف الترّصف يف أموال الناس إ األمر الثاين:

اجلواز مع  ةوملنافا ،رظصالة احلوشئوهنم هو احلرمة إّّل مع رضاهم؛ قیاًء أل

مْ کرامة اإلنسان الذي جعله اهلل له بقوله:  ْلنَاهأ ْمنَا َبنِي آَدَم َوََحَ  ...﴾.﴿َوَلَقْد َکرَّ

أّنـه من رضورّيات مذهب التشّيع، بل من رضورّيات  ویدّل علیه أّوالً:

 عنه. اإلسالم، فال حاجة إىل لکر اللليل وغنّي 

فإّن «.مسلم وال ماله، إاّل بطیبة نفسه ال حيّل دم امرئٍ »: قوله ومانیًا:

ما يبذل بإزائه يشء حسب رغبة العقالء، فإّن املالّيـة أمر  اعتبارّي يعتربه املال 
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سواء کان ممّا يطلق عليه املال باملعنى األخّص،  وصفًا ليشء يرغب فيه؛العقالء 

أم من احلقوق املادّيـة، أم من احلقوق املعنوّيـة، مثل حّق التأليف والتصنيف، 

 احلياة الوطنّيـة، وحّق احلرّيـة والتعيش. وحّق وحّق اّلخرتاع والتصنيع، 

له  ي يتحّلث به ونحومها، حّق بل کّلام يرتبط بالغري، کبعلوماته، وکالمه الذ

وّل حیّل ألحل أن يترّصف فيه إّّل بطيبة نفسه، فإّن املال من مقولة اإلضافة، فكّل 

ه ـه من دون إلنـه إضافة إىل الغري، مال له، وّل جيوز لغريه الترّصف فيـل ءيش

 ورضاه.

يف حقوق الروايات الكثرية، ولعّلاا متواترة، اللاّلة عىل أّن الترّصف  ومالثًا:

یغفر اهلل »قال:  ،بن احلسنی عن عيلّ  يمثل ما رو الناس إثم ومعصية.

للمؤمن کّل ذنب، ویطّهره منه يف الدنیا واآلخرة ماخال ذنبنی: ترك التقّیـة، وتضییع 

 .«حقوق اإلخوان

 .«الناس مسّلطون ع  أمواَلم»: قوله ورابعًا:

باملعروف والناي عن املنكر ّل تعّباا إلا کانا ّن أدّلة األمر إ األمر الثالث:

باحلرام وباملنكر؛ ألهّنا منرصفة عاّم کانا کذلمم، فإّن أدّلة الواجبات واملستحّبات 

کرام إکّلاا منرصفة عاّم کان باحلرام. فإّن من الواضح علم شبول األمر ب

بإکرامه بالزناء والفحشاء والفجور واخلبور، وإن کان  ؛الیيف ولو کان کافراً 

                                                           

، يف وجوب االهتام  بالتقّيدة و...، 231: . التفسری املنسوب إلی اإلما  احلسن العسكري1

عروف والنهي عن املنكر، أبواب األمر ، كتاب األمر بامل221: 16؛ وسائل الشيعة 166احلديث 

 .6، احلديث 28والنهي، الباب 

، الباب 117: 1؛ و33، الفصل التاسع يف ذكر أکاديث...، احلديث 222: 1. عوايل اللئايل 2

، تتّمة باب األّول، املسلك الرابع، احلديث 118: 2؛ و138األّول، املسلك الثالث، احلديث 

، كتاب العلم، 272: 2؛ بحار األنوار 13باب التجارة، احلديث  ، القسم الثاين،218: 1؛ و181
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 مشتايًا ومشتاقًا إلياا.

ّن األمر باملعروف والناي عن املنكر ّليتحّقق إّّل باملعروف، إوبعبارة ُاخرى: 

  .النار ئفإّن النار ّليطف ،کام ّل خیفى ،فإّن املنكر ّل يوجب رفع املنكر وّل دفعه

  حرمة حفظ کتب الضاللاملناقشة فیام استدّل به ع 

 شكال.إيف مجيع الوجوه مناقشة و :فنقول ،إذا عرفت هذا

فريد عليه أّن  ،وهو حكم العقل بوجوب قلع ماّدة الفساد ،ففي الوجه األّول 

حكم العقل بوجوب قطع ماّدة الفساد إّنام يكون فيام يوجب الفساد يف مجيع 

أفراد املجتبع أو غالباا أو أکثرها، أو ما يوجب الفساد يف رکن من أرکان 

يوجب الفساد  ة، ّل ماـاملجتبع، أو ما يوجب اّلختالل يف نظام األّمة اإلسالميّ 

 أشخاص قالئل.واإلضالل بالنسبة إىل شخص أو 

 ويف مصباح الفقاهة ما ملّخصه: 

حكم العقل إن کان حسن العلل وقبح الظلم، بلعوی أّن  كإّن ملر

للشارع، فريد عليه أّنـه  مم  قطع ماّدة الفساد حسن  وحفظاا ظلم  وهت

ّلدليل علی وجوب دفع الظلم يف مجيع املوارد وإّّل لوجب علی اهلل 

املامنعة عن الظلم تكوينًا، مع أّنـه تعالی  تعالی وعلی األنبياء واألوصياء

حكبه  كهو الذي أقلر اإلنسان علی فعل اخلري والرّش...، وإن کان ملر

وجوب اإلطاعة وحرمة املعصية؛ ألمره تعالی بقلع ماّدة الفساد، فال 

إّّل يف موارد خاّصة، کام يف کّس األصنام والصلبان  ممدليل علی لل

 وسائر هياکل العبادة... .

نعم، إلا کان الفساد موجبًا لوهن احلّق وسّل بابه وإحياء الباطل وتشييل 

کلبتـه، وجب دفعـه ألمهّيـة حفظ الرشيعة املقّلسـة، ولكنّـه أيیًا 
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 رشعّي يف مورد خاّص، فاليرتبط بحكم العقل. وجوب

أّن مراده منه املعنی األّول، املستلزم للحرمة الراجع إلی قاعلة املالزمة بنی  ففیه:

 حكم العقل بقبح الظلم عقاًل ووجوب دفعه رشعًا واستلّلله هبا متام ويف حمّله.

وما أورده عليه بعلم اللليل علی وجوب دفع الظلم يف مجيع موارده وإّّل 

خ ملفوع  باختالف مصاديق اللفع لوجب علی اهلل تعالی وعلی األنبياء... إل

باختالف املقامات واألفراد، فلفع اهلل واألنبياء واألوصياء باملامنعة عن الظلم 

تكوينًا ليس دفعًا هلم بحسب مقامام، مقام الترشيع وبناء األديان عليه، ّل علی 

 التكوين وخالف السنّـة.

يبكن  ،إن کان کتب الیالل يوجب الیالل بالنسبة إىل عاّمة األفراد ،وعليه

أن يقال بحرمة حفظاا ووجوب إتالفاا، دون ما إلا احتبل الیالل بالنسبة إىل 

 ة، فاللليل أخّص من املّلعی.أفراد خاّص 

 االستدالل بالقرآن بوجوب دفع ماّدة الفساد

وا فِتْ واّلستلّلل باآلية الرشيفة:  قأ ًة ـأتاَل ًة ـنَ ﴿َواتَّ ْم َخاصَّ وا ِمنکأ ِصیبَنَّ الَِّذیَن َظَلمأ

وا َأنَّ اهللَ َشِدیدأ اْلِعَقاِب﴾  عىل وجوب قلع ماّدة الفساد.  َواْعَلمأ

 يوبقرينة اآليات السابقة والالحقة، خمتّصة بالفتنة الت اأّن اآلية بظاهره :ففیه

تصيب املجتبع بسبب غلبة القلرة وحاکبّيـة اّلستبلاد والفرد الناشئة من اّتباع 

يف اّلستبلاد إىل الغلبة  اهلوى، من دون نظر إىل الرشع، بل النظر معطوف  

، يف مقابل قواننی «احلّق ملن غلب»بحيث  ،مبلغ کان والسلطة عىل املجتبع بأّي 

بلواها، وّلختتّص بالظاملنی، بل تعّم  تعمّ  يالرشع األقلس، فاذه هي الفتنة الت
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وا فِْتنَ ، کام دّل عليه اآلية: املظلومنی أيیاً  قأ ْم ـأتاَل ًة ـ﴿َواتَّ وا ِمنکأ ِصیَبنَّ الَِّذیَن َظَلمأ

ًة﴾  الفتنة ينبغي نقل اآليات املناسبة هلا: ممولتوضيح تل .َخاصَّ

َا قال اهلل تعاىل يف اآلية السابقة علياا:  وِل ﴿َیا َأَيُّ سأ الَِّذیَن آَمنأوا اْسَتِجیبأوا هللِ ِ َولِلرَّ

وَن﴾ رَشأ ْ هأ إَِلْیِه حتأ وا َأنَّ اهللَ حَيأولأ َبنْیَ امْلَْرِء َوَقْلبِِه َوَأنَّ ْم َواْعَلمأ یِیکأ ْ َا حيأ
ْم ملِ  .إَِذا َدَعاکأ

ل بالعلم واملعرفة، حتّص  يواحلياة يف هذه اآلية هي احلياة املعنوّيـة الت

وباحلرّيـة يف اإلرادة واّلختيار، فإّن هذين اجلاتنی مها اللذان يبتاز اإلنسان هبام 

 عن الباائم واحليوانات.

وَن يِف وقال اهلل تعاىل يف اآليات الالحقة علياا ْسَتْضَعفأ وا إِْذ َأْنتأْم َقلِیٌل مأ رأ : ﴿َواْذکأ

مأ النَّاسأ َفآَواکأ األ وَن َأن َیتََخطََّفکأ افأ م ِمَن الطَّیَِّباِت ْرِض َُتَ ِه َوَرَزَقکأ م بِنرَْصِ َدکأ ْم َوَأیَّ

َا الَِّذیَن آَمنأوا  وَن * َیاَأَيُّ رأ ْم َتْشکأ ْم َوَأْنتأْم اَل َلَعلَّکأ ونأوا َأَماَناتِکأ وَل َوَُتأ سأ ونأوا اهللَ َوالرَّ َُتأ

ْم َوَأوْ  اَم َأْمَوالأکأ وا َأنَّ وَن * َواْعَلمأ ْم فِْتنَةٌ اَل َتْعَلمأ کأ  .َوَأنَّ اهللَ ِعنَدهأ َأْجٌر َعظِیٌم﴾ دأ

هذه اآليات الثالث مرتبط باختالف األّمـة اإلسالميّــة وتـرتبط بـاآليتنی 

السابقتنی، فإّن املجتبع إلا کـان لـه العلـم والعرفـان بعاقبـة األمـور، ومناـا 

 موافـق  اّلختالف، وکان خمتارًا وحّرًا يف إرادته واختياره، ّلخیتـار إّّل مـا هـو 

إلرادة اّلستبلاد واألشخاص، فـإّن احلكومـة  للحّق والرشع، ّل ما هو موافق  

احلّق ملن »اّلستبلادّيـة الناشئة عن إرادة فرد أو أفراد خاّصة، املوجبة حلاکبيّـة 

ى طبـع ـا يكون خارجًا عن امللنيّـة ويكـون وحشـيًّا وخمالفـًا ملقتیـ، ممّ «غلب

ّل ختتّص بالبعض، بل تعّم  يهي الفتنة الته الفتنة ، ومثل هذاإلرادة اإلنسانيّـة

 مجيع شعب األّمة اإلسالميّـة.
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 :يمة الطباطبائقال العـاّل 

ل معنى الكالم إىل حتذير عاّمة املسلبنی عن املساهلة يف أمر فيؤوّ  

هتّلد وحلهتم، وتوجب شّق عصاهم  ية التـاّلختالفات اللاخليّ 

واختالف کلبتام، وّل تلبث دون أن حتّزهبم أحزابًا وتبّعیام أبعاضًا، 

والغلبة لكلبة الفساد، ّل لكلبة احلّق  ،لمم ملن غلب منامويكون املُ 

 واللين احلنيف الذي يشرتك فيه عاّمة املسلبنی.

أثره  ئ أّن سيفاذه فتنة تقوم بالبعض منام خاّصة، وهم الظاملون، غري

ما يرتّقب  يعّم الكّل ويشبل اجلبيع، فيستوعبام الذّلة واملسكنة وکّل 

لون عنل اهلل، ومن مّر البالء بنشوء اّلختالف فيام بينام، وهم مجيعًا مسؤ

 واهلل شليل العقاب.

وقل أهبم اهلل تعاىل أمر هذه الفتنة ومل يعّرفاا بكامل اسـباا ورسـباا، غـري 

ْم َخاّصــةـأتــاَل ﴿عــل: أّن قولــه فــيام ب ــوا ِمــنکأ ــِذیَن َظَلمأ وقولــه:  ،﴾ ًِصیبَنَّ الَّ

وا َأنَّ اهللَ َشِدیدأ اْلِعَقاِب﴾ ـ کام تقّلم ـ يوضـحاا بعـض اإليیـاح،  ﴿َواْعَلمأ

 مجـيعاموهو أهّنا اختالف البعض من األّمة مع بعض مناـا يف أمـر يعلـم 

البعض عن قبول احلّق، ويقلم إىل املنكـر بظلبـه،  فيجبحوجه احلّق فيه، 

فال يرد عونه عن ظلبه وّل يناونه عن ما يأتيه من املنكر، وليس کّل ظلم، 

ملكان أمـره  ؛بل الظلم الذي يّسى سوء أثره إىل کاّفة املؤمننی وعاّمة األّمة

ّتقائه، فالظلم الذي هو لبعض األّمة وجيب عـىل اجلبيـع اسبحانه اجلبيع ب

ن يتّقوه، ليس إّّل ما هو من قبيل التغّلب عىل احلكومة احلّقة اإلسالمّيـة، أ

   هي من حقوقاا. يوالتظاهر هبلم القطعيّات من الكتاب والسنّـة الت
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 هذا کّله هو حّق اجلواب عن هذا اّلستلّلل.

َو ﴿َوِمَن النَّاِس َمن وهو اّلستلّلل باآلية الرشيفة:  ،ويف الوجه الثاين ي ََلْ َیْشرَتِ

ِهنٌی﴾ ْم َعَذاٌب مأ وًا أأولـئَِك ََلأ زأ ِدیِث لِیأِضلَّ َعن َسبِیِل اهللِ بَِغرْيِ ِعْلم َوَیتَِّخَذَها هأ  .احْلَ

 املوضوع يف اآلية وإن کان اشرتاء هلو احلليث، إّّل أّن املتفاهم العريفّ  بتقريب أنّ 

مناا ببناسبة احلكم واملوضوع وتنقيح املناط، علم اختصاصاا باّلشرتاء، بل 

من الكتابة والتعليم والتعّلم واملنع عن  ؛تعّم مجيع ما يرتبط بحفظ کتب الیالل

 اإلنلراس ونحوها، فيحرم مجيع للمم.

 احلرمة املستفادة من العذاب يف اآلية الرشيفة مقّيل بقيود:  أنّ  :یرد علیه

﴿لِیأِضلَّ َعن ضالل عن سبيل اهلل: التقييل بكون الغرض من اّلشرتاء اإل منها:

 .َسبِیِل اهللِ﴾

وًا﴾ :ها هزواً لاالتقييل باخّت  ومنها: زأ  .﴿َوَیتَِّخَذَها هأ

قیاًء ملا فيه من العذاب املانی الذي  ؛التقييل بالعلم بلاوّيـة احلليث ومنها:

ة أو لقبح العذاب عقاًل من دون احلجّ  ؛ّليكون إّّل مع العلم باحلرمة والبطالن

 حلليث الرفع. ؛ونقالً  ،فإّنـه عقاب بال بيان ؛العلم باحلكم واملوضوع

ّلنتفاء  ؛ومعلوم أّنـه مع انتفاء القيود أو واحل مناا ينتفي احلرمة أيیاً 

 املرشوط بانتفاء رشطه.

 ؛إّن اآلية الرشيفة تلّل عىل علم اعتبار العلم يف حتريم هلو احلليث إن قلت:

 .﴿بَِغرْيِ ِعْلم﴾ألّن اإلضالل باشرتاء هلو احلليث يف اآلية مقّيل بـ 

دون إضالل  ،وصف لیالل الیاّلنی﴿بَِغرْيِ ِعْلم﴾إّن کلبة:  قلت أّوالً:
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 «.امليزان»املیّلنی، کام يف تفسري 

﴿َبِل اتَّبََع ، قال اهلل تعالی: أي بجاالة، وببتابعة اهلوى ؛﴿بَِغرْيِ ِعْلم﴾إّن:  ومانیاً:

 ِعْلٍم َفَمْن ََيِْدي َمْن َأَضلَّ اهللأ
ْم بَِغرْيِ وا َأْهواَءهأ یَن﴾ الَِّذیَن َظَلمأ ْم ِمْن نارِصِ فاملراد  ،َوما ََلأ

منه ليس هو علم معلومّيـة اإلضالل هلم، حّتى يستلزم علم قصلهم لإلضالل، 

 لة والفعل؛ ملتابعة اهلوى من دون تعّقل.ابل املراد هو اجلا

اجلاالة ومتابعة اهلوی ّلغري ﴿بَِغرْيِ ِعْلم﴾؛ أي علی کون ممعلی للواللليل 

علم وعن غفلة، ّل يبكن  ّن إتيان الفعل املحّرم من دونأ: العلم ببعنی اجلال

 وعقابه قبيح   أن يرتّتب عليه العقوبة والعذاب، فإّن تكليف الغافل حمال  

هذا میافًا إلی ما يف ليل  ،مة األجوبةکام مّر يف مقلّ  ،من اهلل تعاىل ومستحيل  

وًا﴾اآلية  زأ اإلضالل من  ظاور يف العذاب عىل اهل تفاآلية لو کان، ﴿َوَیتَِّخَذَها هأ

: أن يكون املراد من قوله تعالیخمالفًا حلكم العقل، فالبّل إّّل  تعلم، لكاندون 

ّلخیالف العقل  هو ما لکرنا من اجلاالة ومتابعة اهلوی حّتی ﴿بَِغرْيِ ِعْلم﴾

يظار أّن املراد من قوله  ممومن لل ، فإّن الظاهر ّل يقاوم الربهان.الرضورّي 

اِدلأ يِف اهللِ فة: يف اآلية الرشي ﴿بَِغرْيِ ِعْلم﴾ :تعالی بَِغرْيِ ِعْلٍم َوَیتَّبِعأ  ﴿ِمَن النَّاِس َمْن ُيأ

لَّ َشْیطاٍن َمِریٍد﴾ ْم َسَفًها بَِغرْيِ ِعْلٍم وقوله تعالی:  ،کأ ﴿َقْد َخِّسَ الَِّذیَن َقَتلأوا َأْواَلَدهأ

مأ اهللأ  وا َما َرَزَقهأ مأ اًء َعَ  اهللِ  َوَحرَّ ْهَتدِ  َکانأوا َوَما َضلُّوا َقْد  اْفرِتَ هو اجلاالة  یَن﴾مأ

 واّتباع اهلوی واّتباع کّل شيطان مريل.

يقوم بتأليفه املخالفون من  يفاآلية الرشيفة ّلتشبل وّلتعّم الكتب الت
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املسلبنی وغري املسلبنی لتحكيم عقائل مذهبام ودينام، من دون أن يكون 

 قصلهم يف للمم إضالل الناس.

 ،ب املصنّفة من بعض علامء الشيعة، کعلامء العرفان مثالً وکذا ّل تشبل الكت

لعلم  ؛يف بعض تصنيفاهتم لتشييل مبانيام وعقائلهم ولو فرض کونه باطالً 

 قصلهم من للمم إضالل الناس.

نعم، لو کان للمم مع العلم ببطالن مطالبه وقصل اإلضالل هبا، تكون 

 زهاقه.إبحفظه، بل جيب إتالفه ومشبوّلً لآلية الرشيفة، فيحرم مجيع ما يرتبط 

ْجَس ِمَن ستلّلل بقوله تعاىل: أي اّل ؛الثالث [الوجه] وأّما ﴿َفاْجَتنِبأوا الرِّ

وِر﴾األ .ْوَماِن َواْجَتنِبأوا َقْوَل الزُّ

أّن اآلية الرشيفة تلّل عىل وجوب اّلجتناب عن إجياد قول الزور، وهو  :ففیه 

 .وبكتابته وسائر األسباب املوجلة له ،الكذب واّلفرتاء بالتكّلم والشاادة به

فال تعّرض لآلية الرشيفة عليه، وإّّل  بإعلامه وإتالفه،وأّما حكبه بعل اإلجياد 

لوجب إعلام مجيع ما فيه کذب وافرتاء، وهو کام ترى ّليبكن اّللتزام به، ومل 

 .يقل به أحل

ِذیَن َیْکتأبأوَن الْکَِتاَب ستلّلل بقوله تعاىل: أي اّل ؛الرابع[ الوجه]وأّما  ﴿َفَوْیٌل لِلَّ

ولأوَن َهَذا ِمْن عِ  مَّ َیقأ  .نِْد اهللِ﴾بَِأْیِدَيِْم مأ

بأن يكتب کتابًا أو يتكّلم بكالم  ؛أّنـه مربوط باّلفرتاء عىل اهلل فريد علیه

به کتابة أو  عىل حرمة ما يأيت اوّل دّللة فيا .ويسنلمها إىل اهلل تعاىل افرتاًء وکذباً 

وکذبًا، فاآلية  من دون أن يسنله إىل اهلل تعاىل افرتاءً  ،قوّلً ليیّل عن سبيل اهلل

عىل حكم ما  االرشيفة يف مقام املنع عن إجياد اّلفرتاء عىل اهلل تعاىل، وّل دّللة هل
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 افرتى به بعل اإلجياد واإلحلاث.

 الوجه اخلامس. اجلواب عن ؛وقل ظار بذلمم

 «اعة...صنإّنام حّرم اهلل ال» :يف رواية التحف وهو ما ؛السادس [الوجه] وأّما

أّن صلق ـ میافًا إىل ضعف سنلها ـ  فريد علیهبات، اللاّلة عىل مجيع التقلّ 

بل الظاهر من  ،غري معلوم ،نلراسالتقّلب عىل احلفظ بام هو حفظ عن اّل

احلرکة، مثل البيع والرشاء والكتابة واملطالعة  ب هو الفعل املشتبل عىلالتقلّ 

 .ونحوها، فال تشبل احلفظ بام هو حفظ  

الواردة يف التنجيم،  وهو رواية عبلامللمم بن أعنی، ؛السابع [الوجه] وأّما

 .عىل طبق ما فياا من مسائل التنجيم اآلمرة للعبل امللمم بإحراق کتبه إلا يقيض

عىل أن يكون األمر باإلحراق فياا  أّن اّلستلّلل هبا متوّقف   أّوالً: فريد علیه

للخالص من اّلبتالء باحلكم بالنجوم، وهذا غري  ،للوجوب دون اإلرشاد

ز مسّلم، بل حیتبل أن يكون األمر فياا لإلرشاد، ّل املولوّيـة والوجوب؛ للتحرّ 

ز عاّم ظّن مسألته وتعويق احلاجات العبل به من علم إمكان التحرّ  عن میارّ 

 وغريمها.

أّن مقتىض اّلستفصال يف هذه الرواية، واختصاص احلكم فياا بصـورة  ومانیاً:

 واإلتالف. احلكم بالنجوم: أّنـه إلا مل يقض ومل حیكم بالنجوم مل جيب اإلحراق

ومن عّلم باب ضالل کان علیه »عبيلة احلّذاء:  أي رواية أيب ؛الثامن [الوجه] وأّما

املستلّل هبا يف املستنل،  «أوزارهم شیئاً مثل أوزار من عمل به، وال ینقص أولئك من 
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ة تلّل عىل حرمة تعليم باب الیالل من دون نظر هلا إىل حكم ـبأّن الرواي فمدفوعٌ 

 من وجوب إتالفه وحرمة النظر إليه وأمثاهلام. الیالل بعل تعليبه وتعّلبه باب

عىل وجوب من اّلستلّلل بام دّل يف اجلواهر وهو ما ؛التاسع [الوجه] وأّما

؛ رضورة معلومّيـة کون املراد من يبكن ضعافام بكّل ماإجااد أهل الیالل و

 .ومناا کتبام ،يقتيض قّوته وىل تلمري مافباأل ،أهله بتلمريري مذهبام مللمم تل

مع  يإن کان املراد من جااد أهل الیالل هو اجلااد اّلبتلائ ،فريد علیه

وزمان ظاور اإلمام العرص  الكّفار، فالوجوب خمتّص بزمان حیور املعصوم

، وّل (روحي وأرواح العاملنی لرتاب مقلمه الفلاء)حّجة بن احلسن العسكري 

دليل عىل مرشوعّيـة جاادهم يف زمان الغيبة، وملّا کان األصل، وهو اجلااد، 

 ،قّوهتم وّيـة تلمري ما يقتيضولأوهو  ،خمتّصًا بزمان احلیور والظاور، فالفرع

 بزمان احلیور والظاور. أيیًا خمتّص 

عليام بالقول والكالم والرسالة  وإن کان املراد من اجلااد هو اجلااد بالردّ 

العلم، وإّّل جيب لكّل فرد  ، بل معلومُ أّن وجوبه غري معلوم   :فريد علیه ،والكتابة

 ملكاتب الیاّلة املختلفة.عىل ا تعطيل الكسب والعبل، واّلشتغال بالردّ 

مـن أّن کتـب الیـالل  فاو ما استلّل به اجلـواهرالعارش؛  [الوجه]وأّما 

أولی باحلرمة من هياکل العبادة املبتلعة، فكام جيب إتـالف اهلياکـل املبتلعـة، 

 الیالل. کتب ممفكذل

: أّن األولوّيـة خمتّصة بالكتب الذي فيه إضالل الناس عن التوحيل إلی ففیه

وعن عبادة اهلل إلی عبادة غريه، کام ّلخیفی؛ حيث إّن األصل مرتبط  كالرش
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بعبادة األصنام واهلياکل، فال تزيل األولوّيـة عن مثله، فإّن النوع ّليزيل عن 

 األصل.

وهو اّلستلّلل بآية الناي عن التعاون عىل اإلثم  ؛احلادي عرش [الوجه] وأّما

 والعلوان.

ببعنی کون قصل املعنی  ؛ةـعىل اإلثم من العناوين القصليّ عانة ّن اإلأ ففیه:

ق يف املورد إّّل إلا حفظ ّلتتحقّ  توّصل الفاعل ـ کام هو املختار يف عنوان اإلعانة ـ

کان بغرض آخر فال دّللة فياا عىل  إن اکتب الیالل إلضالل الناس هبا، وأمّ 

 حرمته.

مات البعيلة القول بأّن الكتاب من املقلّ  ،إىل أّنـه من املبكن میافاً هذا 

وتكون قارصة  ،تكون اآلية شاملة هلا واملعّلات للیاللة والعصيان التي ّل

 عناا.

عىل  ّي فببن ،عن املنكر يوهو اّلستلّلل بأدّلة النا ؛الثاين عرش [الوجه] وأّما

أو ى يصّح أن يقال بوجوب إتالفاا نفسه منكرًا حتّ  کون کتب الیالل يف حلّ 

 .وغري ثابت   حرمة حفظاا، وهذا غري معلوم  

 ؛وهو اّلستلّلل بوجوب دفع الرضر املحتبل ؛الثالث عرش [الوجه] وأّما

ببيان أّنـه من املبكن أن يبتىل نفسه بقراءة هذه الكتب الیاّلة، فيعلل عن 

الـالزم  ّي الطريق املستقيم إىل الیالل، فيحّل له العقوبة والعذاب اّلُخرو

 لعلم جريانه فيام إلا ؛أخّص من املّلعى کونهمیافًا إىل ـ  فريد علیهالتحّرز عنه، 

تيّقن بعلم ابتالئه بقرائتاا، أو بعلم علوله عن طريق احلّق بواسطة قراءة مثل 

 ،أّنـه ّل حیّل له العذاب والعقوبة إلا قرأها وقطع بحّقانّيـة مطالبااـ  هذه الكتب
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ّلستلزامه العقوبة  ؛بعل اّلعتقاد والقطع ّل يبكن عقابه ألنّ  ؛فاعتقلها

من اهلل تعاىل،  ، بل مستحيل  والعذاب عىل التكليف الغري املقلور، وهو قبيح  

ى يستوجب العذاب وقبل القراءة واّلعتقاد ّل دليل عىل علم جواز قرائتاا حتّ 

 والعقوبة علياا.

علول عن احلّق، يبكن القول نعم، لو تنّبه عىل أّن قرائتاا يستلرجه يف ال

 ألّن اّلمتناع باّلختيار ّل ينايف اّلختيار. ؛بجواز عقوبته وعذابه

 أّن الرايض»وهو اّلستلّلل باألدّلة اللاّلة عىل  ؛الرابع عرش [الوجه] وأّما

أّن حفظ کتب الیالل غري مالزم مع  فريد علیه ،«بفعل قوم کالداخل معهم

وبام حیصل مناا من الیالل، بل لعّل حیفظاا  ،الرضا بام فياا من املطالب الیاّلة

 مع کراهّيته هلا. ،لغرض

  .لة اجتاادّيـةألكون اإلمجاع يف مس ؛فیعفه ظاهر ؛اخلامس عرش [الوجه] وأّما

لة، غـري أأّن األدّلة اخلبسة عرش املستلّل هبا يف املسـ فتلّخص من َجیع ما ذکرناه

عـىل حرمـة ـ کـام سـبقـ وهي تـلّل إّّل واحل مناا، وهو آية اّلشرتاء، ،تامّ 

هـا هـزوًا، لاخّت ّلن سبيل اهلل، وـع الناس ضاللة: إلـاّلشرتاء واحلفظ بقيود ثالث

 للعذاب والعقوبـة. اً موجبا والعامل هلا العلم هب کانبلاوّيـة احلليث الذي العلم و

، إلا کان للمم بغرض إضالل الناس حمّرم   يكون حفظ کتب الیالل حرام   ،وعليه

 وإضعاف احلّق، وأّما إلا مل يكن بذلمم الغرض، فال دليل عىل حتريبه.

صنّف لتشييل مبـانيام وعقائـلهم مل  ية للبخالفنی التـفالكتب اّلستلّلليّ 
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فإهّنا وإن کانت من کتب الیالل وهلـو  حمّرمًا، وّل إتالفاا واجبًا،يكن حفظاا 

ليث، بـل احلـإّّل أّنـه ّل جيب إتالف کـّل کتـاب ضـالل وکـّل هلـو  ،احلليث

 وجوب اإلتالف وحرمة حفظاا مقيّل بأن يكون التصنيف لإلضالل.

ة اللالّ  ،بل يلّل عليه: الروايات الواردة يف حقوق األوّلدویشهد ع  ذلك، 

 :بحيث ّل يؤّثر فيام شباات املخالفنی ،عىل لزوم تعليم األوّلد

بـادروا »قـال:  ،اهللعبـل ما رواه مجيل بـن دّراج، وغـريه، عـن أيب منها:

 .«أوالدکم باحلدیث قبل أن یسبقکم إلیهم املرجئة

ال خري فیمن ال یتفّقه »: اهللعبلما رواه بشري اللهان، قال: قال أبو ومنها:

ّن الرجل منهم إذا مل یستغن بفقهه احتاج إلیهم، فإذا احتاج إمن أصحابنا یا بشري، 

 .«وهو ال یعلم ،إلیهم أدخلوه يف باب ضاللتهم

يف  بن احلسنی يف اخلصال بإسناده عـن عـيلّ  ما رواه حمّبل بن عيلّ  ومنها:

یـنفعهم اهلل بـه ال تغلـب علـیهم  عّلموا صـبیانکم مـا»حليث األربعامئة، قال: 

 .«املرجئة برأَيا

ّل تلّل عىل حرمة إتيان املخالفنی والسامع منام،  ،وهذه الروايات کام ترى

 بل يقول بتعليم األوّلد وتربيتام بنحو ّل يؤّثر فيام أقوال املخالفنی.

                                                           

، باب احلكم يف 111/181: 8؛ هتييب األکكا  1، باب تأديب الولد، احلديث 17: 6الكايف . 1

، كتاب النكاح، أبواب أکكا  األوالد، 176: 21؛ وسائل الشيعة 11، احلديث أوالد املطّلقات...

وبادروا »بدل « بادروا أکداثكم». ويف هتييب األکكا  والوسائل: 1، احلديث 81الباب 

 «.أوالدكم

، كتاب 177: 21؛ وسائل الشيعة 6، باب صفة العلم وفضله و...، احلديث 11: 1. الكايف 2

 .2، احلديث 81النكاح، أبواب أکكا  األوالد، الباب 

، كتاب النكاح، 178: 21؛ وسائل الشيعة 11، أبواب الواکد إل املائة، احلديث 671. اخلصال: 1

 «.صبيانكم»بعد كلمة « من علمنا»وفيه مع إضافة:  .1، احلديث 81أبواب أکكا  األوالد، الباب 
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عن  ،نعم، يف رواية واحلة ورد املنع عناا، وهو ما رواه هارون بن خارجة

سبع منام نإّنا نأيت هؤّلء املخالفنی ف اهللعبلقال: قلت أليب  ،اهللعبلأبى

ال تأهتم وال تسمع عنهم، لعنهم اهلل »احلليث، يكون حّجة لنا عليام، قال: فقال: 

 .«تهم املرشکةملّ  ولعن

املراودة  كبفرض ترلكّن الرواية ناهية عن اإلتيان إليام والسامع منام، 

 واملجالسة معام، نظري ما يف املرتبة األولی يف النای عن املنكر.

ويشال عليه أّن سؤال السائل کان عن إتيانه إليام وسامعه ما يكون حّجة 

للبذهب وردعًا عليام، ومن املعلوم علم حرمة للمم ومل يكن ضالّلً وّل 

 إضالّلً من رأس، فال ارتباط هلا ببسألة کتب الیالل.

 ؛أّن الكتب الیاّلة إلا کانت بحيث حیرم حفظاا، کانت إتالفاا جائزاً  وال خيفى

لوجوب مقّلمة  ؛لعلم املاليّـة هلا، بل جتب اإلتالف إلا کانت من مال نفسه

ألهّنا حسب الفرض حیرم  ؛لعلم املاليّـة هلا ؛وکذا إلا کانت من مال الغري الواجب.

عرفًا  علم ماليّته مالزم معحرمة منافعه، ، وحرمة اليشء وومنافعااعليه حفظاا 

 .وعقالئاً 

املكتوب واملصنّف عن تقصري  وتوّجه  إلی  هذا بالنسبة إىل کتب الیالل

 ضاللته وإضالله.

فيه ف وبال توّجه إلياا، تکون عن قصورٍ  يّما بالنسبة إىل کتب الضالل التأو

 صورتان ووجاان:

يرتّتب عليه اإلضالل، فاذه يكون حفظاا من  يالكتب الت الصورة األوىل:

الطبع واّلستنساخ والبيع والرشاء حرامًا فيام إلا کان احلفظ بغرض اإلضالل 

                                                           

، 81، كتاب النكاح، أبواب أکكا  األوالد، الباب 177: 21؛ وسائل الشيعة 161: 1. الرسائر 1
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 وکان اإلضالل إضالّلً عن سبيل اهلل.

صنّف إلثبات فرع من فروع الرشـائع اإلهلّيــة، أو  يالكتب الت الصورة الثانیة:

ة حفظاـا، ـسبيل اهلل، فال دليل عىل حرمرع من أصوهلا، بحيث کانت واقعة يف ـف

يف وجوب العيني لصـالة  ـ مثالً ـ فیاًل عن وجوب إتالفاا، کالكتب التي صنّف 

اجلبعة، أو لعلم حرمة الغناء الغري املشتبل عىل املحتوى الباطل، ومل يكـن مقرتنـًا 

يف إثبـات  اً ـمع سائر املحّرمات أيیًا، فإّن مثلاا ليس خمالفًا لسـبيل اهلل، بـل واقعـ

الظـاهر ل عـىل حرمـة حفظاـا، بـل ـسبيل اهلل باعتقاد املصنّف، فبثل هذه ّل دلي

 جوازها، بل وجوهبا تروجيًا عن اإلسالم وفقاه وعن سبيل اهلل، کام هو الواضح.

 معنى سبیل اهلل

سـبيل مجيـع األنبيـاء واألوليـاء إىل يـوم  الـذي يكـونواعلم أّن سبيل اهلل 

 سالم؛ أي التسليم يف مقابل احلّق والعلالة الذين کانـا هللالقيامة، هو سبيل اإل

َوَمن َیْبَتِغ َغرْيَ االْ ِْساَلِم ِدینًا َفَلن ﴿تعاىل الساري يف مجيع األديان والرشائع اإلهليّـة: 

ْقَبَل ِمنْهأ   .﴾یأ

من العلل والعلم  ؛ولمم أن تقول: سبيل اهلل هو السبيل إىل الصفات الكاملّيـة

م لذات الواجب لَ عَ  «اهلل»و...، فإّن  والسخاء والعفو والغفران وکتامن الّّس واحلّق 

الوجوب املستجبع جلبيع الصفات الكاملّيـة، وهذا هو اجلامع جلبيع الرشائع 

 من قوله:« امليزان»بام من تفسري  مم. ويوّيل للاإلهليّـة من دون اختالف فيه

واملراد بالصلود عن سبيل اهلل، اإلعراض واّلمتناع عن السنّـة  

الفطرّيـة التي فطر اهلل الناس علياا ودعت اللعوة النبوّيـة إلياا من 

التزام الصلق واّلستقامة ورعاية العاود واملواثيق واأليامن والتجنّب 
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 عن اللغل واخللعة واخليانة والكذب والزور والغرور.

ائع املختلفة اإلهلّيـة إّنام تكون يف کيفّيـة الوصول إىل الصفات واختالف الرش

حتصيلاا، فإّن طريق الوصول إلياا قل خیتلف يف الرشائع  وکيفّيـةالكاملّيـة 

فاّلختالف املوجود يف الرشائع اإلهلّيـة إّنام تكون يف فروع الفروع  اإلهلّيـة.

األنبياء اإلهلّيـة کانوا يلعون وفروع األصول، دون األصول والفروع، فإّن مجيع 

إىل التوحيل، وإىل الذات املستجبع جلبيع الصفات الكاملية واجلاملّيـة من دون 

اختالف، ومن دون أن يكون فيام من يلعو إىل الرشك، أو إىل اإلله الظامل 

 والبخيل واجلاهل و...، هذا بالنسبة إىل اّلُصول.

وکذا يف الفروع، فإّن الصالة والزکاة والصيام و... کان يف مجيع الرشائع 

ْمتأ َحّیًا﴾اإلهلّيـة موجودًا، قال اهلل عّزوجّل:  َکاِة َمادأ اَلِة َوالزَّ  ،﴿َوَأْوَصايِن بِالصَّ

تِ وقال اهلل تعاىل:  َیامأ َکاَم کأ مأ الصِّ تَِب َعَلْیکأ ا الَِّذیَن آَمنأوا کأ َ َب َعَ  الَِّذیَن ِمن ﴿َیا َأَيُّ

ْم﴾  .َقْبلِکأ

فاّلختالف يف الرشائع اإلهلّيـة ليس يف اّلُصول والفروع، بل يف فروع 

  اّلُصول وفروع الفروع.

وعلم الصلق  الظلم يأ ؛فالكتب املصنّفة إن کانت تلعو إىل غري سبيل اهلل

واإلرضار باملسلبنی واملجتبع  واّلستقامة وعلم رعاية العاود واملواثيق واأليامن،

، کان إتالفاا وإعلاماا واجبًا، فیاًل عن حرمة حفظاا، کبسجل الرضار يالبرش

ّسس لإلرضار والكفر والتفريق بنی املؤمننی، وإرصادًا ملن حارب اهلل أالذي 

ُاّسست بيل اّلستعامر ّلهنلام اإلسالم والتفرقة  يورسوله، وکاملكتب الوهابيّـة الت
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تلعو إىل الغلظة واخلشونة، وإىل املحاربة والقتل  يسلبنی واإلرضار هبم، والتبنی امل

دين الرمحة  التي تكون موجبة لرتائي الناس دين اإلسالم الذي هوواإلرهاب، 

يلعو  يوالتعنه، الطباع البرشّيـة السليبة دين اخلشونة واخلوف الذي ينّفر والرأفة، 

ن لبنة مناا، ـواملزار يف زمان يتفّحص العامل ع إىل اهنلام آّلف املشاهل واملقابر

 يف املتاحف يف اآلثار الباقية من اّلُمم املاضية. ليحفظاا

فبثل هذه الكتب ّل شمّم يف حرمة حفظاا، بل وجوب إتالفاا، وأّما الكتب 

 فال يبعل القول بجواز حفظاا. ،التي وقعت يف سبيل اهلل ولو باعتقاد مصنّفياا

ملطالب التي کانت خمالفًا لرضورة املذهب واللين، مثل ومثلاا الكتب وا

صول املذهب أو اللين، أو لبطالن فروعاام أالكتب التي صنّفت لبطالن 

 سل الرجلنی يف الوضوء.القطعّيتان، مثل ما صنّف إلثبات غَ 

يبعل القول بحرمة حفظاا وتروجياا، لو علم ترّتب  ّلأيیًا وهذا القسم 

ة ألّن املستفاد من مذاق الشارع واآليات والروايات واألدلّ  ؛اإلضالل علياا

اللاّلة عىل أمهّيـة املذهب وتروجيه واللاّلة عىل عقوبة أعلاء اللين واملذهب عن 

سواء  ؛أّن حفظ وترويج ما خیالف رضورة اللين واملذهب حرام   ،وتقصري   علم  

 أم يف فروعاام. ،کان يف ُاصول اللين واملذهب

إىل أّن ترويج وحفظ کتب الیاّلة ممّن يكون عاملًا بأهّنا کتب  هذا میافاً 

ألّن فياا ترويج ما يعتقل أّنـه  ؛باجلال ويرتّتب علياا اإلضالل، إغراء   ضالل  

 وضاللة. باطل  

 :لبعض اآليات والروايات خمالف   بأّنـه ولکن یمکن اإلشکال فیه

﴾ اَل ﴿مثل قوله تعاىل:  ْشدأ ِمَن الَْغيِّ َ الرُّ یِن َقد َتَبنیَّ  .إِْکَراَه يِف الدِّ
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 .﴿لَِیْهلَِك َمْن َهَلَك َعن َبیِّنَة َوحَيَْیى َمْن َحيَّ َعْن َبیِّنَة﴾ومثل قوله تعاىل: 

وَن ومثل قوله عّزوجّل:  وَن اْلَقْوَل َفَیتَّبِعأ ْ ِعَباِد * الَِّذیَن َیْسَتِمعأ ﴾﴿َفَبرشِّ  .َأْحَسنَهأ

ورًا﴾ ومثل قوله تعاىل: ا َکفأ ا َشاکِرًا َوإِمَّ بِیَل إِمَّ ا َهَدْینَاهأ السَّ  .﴿إِنَّ

 ومثل اآليات والروايات اآلمرة بالتفّكر والتلّبر يف آيات اهلل.

 من جمبوع اآليات والروايات، أّن املطلوب هو اإليامن عن برهان   املستفادفإّن 

والعلم بسبيل اهلل وسبيل  ،عىل العلم بالرشل والغّي  ، وهو متوّقف  وعلم  

 عىل وجود سبيل احلّق والباطل للى اإلنسان. الشيطان، وهو متوّقف  

 مطالعة کتب الضالل

ألّنـه تارة قاطع بعلم تأثري هذه  ؛ففيه صور   ،وأّما مطالعة کتب الیالل

بسبب مطالعة  الكتب يف فساد وتغيري عقيلته، وُاخرى حیتبل الفساد والتغيري

 هذه الكتب، وثالثة يتيّقن بالفساد والتغيري. 

لعلم ترّتب الفساد  ؛أّما إلا تيّقن بعلم التأثري، فال إشكال يف جواز مطالعته

 عليه يقينًا.

من أّنـه ينجّر إىل اّلعتقاد إىل  ؛ففيه إشكال   ،وأّما إلا احتبل التأثري أو تيّقن به

احلرمة مع  ةع احتامّلً أو يقينًا، ومن منافاللشار الباطل وإىل ما هو مبغوض  

 :اآليات والروايات

﴾ اَل ﴿کقوله تعاىل:  ْشدأ ِمَن الَْغيِّ َ الرُّ یِن َقد َتَبنیَّ  .إِْکَراَه يِف الدِّ
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 عىل مطالعتاام. عىل العلم هبام، وهو متفّرع   متفّرع   ّي فإّن تبنّی الرشل من الغ

 .َهَلَك َعن َبیِّنَة َوحَيَْیى َمْن َحيَّ َعْن َبیِّنَة﴾﴿لَِیْهلَِك َمْن وکقوله تعاىل: 

عىل الوقوف ما يوجباام، وهو  فإّن اهلالك عن بّيـنة، واحلياة عن بّيـنة متفّرع  

 متوّقف عىل مطالعته. 

﴾وکقوله تعاىل:  وَن َأْحَسنَهأ وَن اْلَقْوَل َفَیتَّبِعأ ْ ِعَباِد * الَِّذیَن َیْسَتِمعأ  .﴿َفَبرشِّ

يف جواز استامع قول احلّق والباطل، واّتباع األحسن  فإّن هذه اآلية رصيح  

 مناام.

 ومناا اآليات والروايات اآلمرة بالتفّكر والتلّبر والعلم.

 جلواز مطالعة احلّق والباطل. فإّن األمر بالتفّكر والتلّبر والعلم باحلّق مستلزم  

ويف هذه األعصار التي تكّثرت وسائل الطبع والنرش رّبام ّليكون  تنبیٌه:

إتالف نسخة أو نسخ من کتب ضالل موجبًا ملحوه وحمو آثاره؛ دفعًا للفساد 

موجبًا لتوّجه الناس إليه وکثرة الرغبات فيه،  مميصري للودفع املنكر، بل رّبام 

 واإلنسان حريص  علی ما منع. 

اللرايـة بالكتـب الیـاّلة املیـّلة، بـل يكـون وّلخیفی علم اختصاص هذه 

 .جاريًا يف کّل کتاب يكون خمالفًا لسياسة اللول وآرائام
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 حلق اللحیة

  الفقهاء حلق اللحیة يف کالم

ألّنـه رباّم يكتسب به  ؛ملسألة حلق اللحية التعّرض يف املقامکان من املناسب 

کان اّلکتساب به من  ،ن قيل بحرمتهإعرصنا، ف املسائل املبتلی هبا يف وکونه من

 مة.املكاسب املحرّ 

ضوا هلا، رّ ـمنی من أصحابنا أمهلوا املسألة ومل يتعالفقااء املتقلّ  والعجب أنّ 

سرية املتشـّرعة يف  لهم بلحاظ استقرارـعن وعلی فرض کون املنع فياا واضحاً 

ا األعصار علی علم احللق کان املرتّقب منام أيیًا التعـّرض هلا، کام کانو ممتل

يتعـّرضون لكثري من األحكام الواضحة. نعم، فقاـائنا املتأّخرين کالعاّلمـة 

 ومن بعله تعّرضوا هلا. قال العاّلمـة يف التذکرة: 

وا : »الفصــل الثالــث: يف أمــور تتعـــّلق بــالفطرة...، وقـــال حّفــ

إلی رجل  ونظر«.الشوارب وأعفوا اللحی، وّل تشبّاوا بالياود

؟ فبلـغ «مـا کان علی هـذا لـو هيّـأ مـن حليتـه»طويل اللحية، فقـال: 

، فلـاّم رآه فايّأ حليته بنی حليتنی، ثّم دخل علـی النبـّي  ممالرجل لل

                                                           

؛ 118، باب تقليم األظفار وأخي الشارب واملشط، احلديث 76/112: 1. من ال حيرضه الفقيه 1

 . 1، احلديث 67، كتاب الطهارة، أبواب آداب احلاّم ، الباب 116: 2وسائل الشيعة 
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 .«فافعلوا هكذا»قال: 

 وقال ابن سعيل يف جامع الرشائع: 

وينبغي  .«أعفوا اللحی وُحّفوا الشوارب: »ويكره القزع، وقال

 نتف الشيب.أن يؤخذ من اللحية ما جاوز الُقبیة، ويكره 

ودّللة  والواحلة قزعة: أخذ بعض الشعر وترك بعیه. ـبفتحتنی  ـالقزع  :أقول

 خبار املنقولة.األ البحث يف العبارتنی علی افتائاام باحلرمة غري واضحة، وسيأيت

 نقالً  للبرحوم آية اهلل الطبيس« حكم الشارب واللحية املنية يف»کتاب  ويف

 أّنـه قال:  يللشيخ الباائ «اّلعتقادات»عن کتاب 

، ةحلق اللحية کبقّيـة املآثم الكبرية من قبيل القامر والسحر والرشو نّ إ

 .حرمته عالم يفومل خیلش واحل من العلامء األ

 رسالة شارع النجاة:  ل اللاماد يفعن السيّ  وفيه أيیاً 

  .مجاعباإل حلق اللحية حرام   نّ إ

 القلماءض مع علم تعرّ  مجاعدعوی اإل املناقشة يف ظار ممّا مّر منّاقل  :أقول

 ، بل وّل مجيع املتأّخرين.للبسألة

                                                           

، باب 76/111: 1؛ من ال حيرضه الفقيه 12، باب اللحية والشارب، احلديث 188: 6. الكايف 1

، كتاب الطهارة، 111: 2؛ وسائل الشيعة 113تقليم األظفار وأخي الشارب واملشط، احلديث 

 .  1، احلديث 61أبواب آداب احلاّم ، الباب 

 .211: 2. تيكرة الفقهاء 2

؛ 118، باب تقليم األظفار وأخي الشارب واملشط، احلديث 76/112: 1. من ال حيرضه الفقيه 1

 . 1، احلديث 67، كتاب الطهارة، أبواب آداب احلاّم ، الباب 116: 2وسائل الشيعة 

 .11. اجلامع للرشائع: 1

 .11. املنية يف کكم الشارب واللحية: 1

 . نفس املصدر.6

 . مّر آنفًا.7
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 قال:  ،بعل نقل أخبار الباب من الوايفالسادس اجلزء  ويف 

ام يستشال هلم وقل أفتی مجاعة من فقاائنا بتحريم حلق اللحية، وربّ 

نَّ َخْلَق  بليس اللعنی:إبقوله سبحانه حكاية عن  أ أْم َفَلیأَغريِّ َرهنَّ ﴿َوآلمأ

 .﴾اهللِ

 قال:  ،املعايص علّ  ربعبأة من مفاتيح الرشائع يفنی واألاملفتاح اخلامس والستّ  ويف

 عفاؤها، وملسخ طائفة بسببه.إ يه يّنـه خالف السنّـة التأل ؛وحلق اللحية

 : احللائق ويف

 حلق حتريم ـ عرفت کام األصحاب من مجلة استظاره کام ـ الظاهر

 علی إّّل  ّليقع فإّنـه ،أمرياملؤمننی عن املروّي  املسخ خلرب اللحية؛

 .التحريم يف بالغ حمّرم أمر ارتكاب

نَّ َخْلَق اهللِبآية:  اّلستلّلل وأّما أ أْم َفَلیأَغريِّ َرهنَّ  ورد قل أّنـه :فيه ،﴾﴿َوآلمأ

 وإن ،مملل علی هبا اّلستلّلل فيشكل اهلل، دين املراد أنّ : عنام

 يساعله. اللفظ ظاهر کان

 من أمرياملؤمننی عن يأيت ما ليل يف املّتقنی روضة يف األّول واملجليس

 : قوله

                                                           

 .113(: 1. النساء )1

، كتاب الطهارة والتزّين، أبواب قضاء التفث والتزّين، باب جّز اللحية والشارب 618 :6. الوايف 2

 .3وشعر األنف، ذيل احلديث 

 .21: 2. مفاتيح الرشائع 1

؛ وسائل 1، باب ما يفصل به بنی دعوی املحّق واملبطل يف أمر اإلمامة، احلديث 116: 1. الكايف 1

 . 1، احلديث 67اب احلاّم ، الباب ، كتاب الطهارة، أبواب آد116: 2الشيعة 

 .113( : 1. النساء )1

 .111: 1. الکظ: التبيان يف تفسری القرآن 6

 .161: 1 . احلدائق الناةة 7



 2کتاب املكاسب /ج                                                                                                                                           011

 ويظار ـ :ـ قال «.فبسخوا الشوارب، وفتلوا اللحی، حلقوا أقواماً  إنّ »

 زّي  وجّزه الياود زّي  أّنـه ومن اخلرب، وهذا اللحی. بإعفاء األوامر من

 لکر ، فإّنـهالشايل غري منام رأينا فيام يذکره ومل احلرمة، املجوس،

 ويؤّيله حرمته. أيیاً  املشايخ من واملسبوع خالف، لکر بال احللق حرمة

 جائزاً  کان ولو واألئّبة )صلوات اهلل عليام(، النبّي  من جتويزه ينقل مل أّنـه

 منام وقع أو املكروهات، من کثري يف کام اجلواز، لبيان مّرة لفعلوه

 . ...ألحل   الرخصة

  :اخلرب هذا ليل يف العقول مرآة يف الثاين املجليس وقال

 الشارب. تطويل بل اللحية، حلق حرمة علی به واستلّل 

 : الغطاء کشف من احلاّمم آداب ويف

 صاحباا. يل من قبیة قلر توفريها ويستحّب  حلقاا، وحیرم

 األصحاب، بنی مشتارة للرجال اللحية حلق حرمة کون ظاهره :أقول

 .ضعفاا فرض لو رواياهتا ضعف هبا جيرب بحيث

هذا کّله کلامت فقاائنا املتأّخرين يف حلق اللحية، ولننقل بعض کلامت علامء  

العاّمة فيه للتوّجه إلياا يف اّلستلّلل بالكتاب والسنّـة ملا قيل أو يقال: فقه الشيعة 

 املذاهب علی الفقه من واإلباحة احلظر» کتاب حاشية علی فقه العاّمة. يف

 : الشافعّيـة عن «األربعة

 علی زادت فإلا قّصاا، يف واملبالغة حلقاا يكره فإّنـه اللحية، أّما
                                                           

 . مّر خترجیه آنفًا.1

 .111ذيل احلديث  ،، كتاب الطهارة، باب غسل يو  اجلمعة و...111: 1. روضة املّتقنی 2

 ي مّر خترجیه آنفًا.يال أمریاملؤمننی. أي: خرب املسخ املروّي عن 1

 .1، باب ما يفصل به بنی دعوی املحق و...، ذيل احلديث 73: 1. مرآة العقول 1

 . 118: 2. كشف الْطاء 1
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، فيه األمر فإنّ  القبیة،  أو للخلقة تسّويه عليه ترّتب إلا خصوصاً  سال 

 . مم...لل ونحو به تعريض

 : احلنفّيـة وعن

 زاد فام القبیة، علی طوهلا يف تزيل ّل أن وُيسنّ  الرجل، حلية حلق حیرم

 الشعر الذي وحلق اللحية أطراف بأخذ بأس وّل ُيقّص، القبیة علی

 . ...الشارب قّص  يف املبالغة وُتسنّ  الشيب، ونتف اإلبطنی، حتت

 : املالكّيـة وعن

 . ...الشارب قّص  وُيسنّ  اللحية، حلق حیرم

 : احلنابلة وعن

 کام قّصه يكره فال القبیة، علی زاد ما بأخذ بأس وّل اللحية، حلق حیرم

 ويكره الشعر، من اللبر حلقة حتت ما أخذ يكره ّل وکذا. ترکه يكره ّل

 . ...الشارب قّص  يف املبالغة وُتسنّ  الشيب، نتف

 الكراهة الشافعّيـة إرادة غريهم، عن ملا الشافعّيـة کالم مقابلة ظاهر :أقول

 .أيیاً  احلرمة يف کثرياً  والسنّـة الكتاب يف الكراهة لفظ استعبل وإن املصطلحة،

 حرمة حلق اللحیةاالستدالل علی 

 واستلّل علی احلرمة بوجوه :

من علم  اإلمجاع املّلعی يف بعض الكلامت، وفيه ما مرّ  الوجه األّول:

                                                           

 ، كتاب احلظر واإلباکة، کكم إزالة الشعر وقّص األظافر.11: 2. الفقه علی املياهب األربعة 1

 .11. نفس املصدر: 2

 . نفس املصدر.1

 .16نفس املصدر: . 1

 .123د  128. مّر يف الصفحة 1
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تعّرض القلماء للبسألة يف کتبام املعّلة لنقل املسائل، فكيف ُيّلعی فياا 

يف اّلستلّلل يكفي دلياًل؛ لكونه يف مسألة اجتاادّيـة  اإلمجاع؟ لو سّلم، فال

األدّلة، فاإلمجاع ملرکّي  ممباآليات والروايات، فيحتبل کونه مستنلًا إلی تل

 احتامّلً ّل تعّبلّي. 

نَّ ﴿َواَلَ قوله تعاىل يف التحّلث عن قول الشيطان:  :الثاين ]الوجه[ أْم َفَلیأَبتِّکأ َرهنَّ مأ

نَّ َخْلَق  أ أْم َفَلیأَغريِّ َرهنَّ  .﴾ ِاهلل آَذاَن االَْنَعاِم َوالَمأ

ألّن املراد بالتغيري يف خلق اهلل الذي يأمر به  ؛وضعف اّلستلّلل به ممّا ّلخیفى

يف  الشيطان تغيري دين اهلل الذي فطر الناس علياا، کام فّّسه به الشيخ الطويس

ة اهلل إغواء فإّن التغيري کذلمم مناسب مع الشيطان الذي حلف بعزّ  ،تفسريه

ّل کون املراد منه التغيري يف اللحية بحلقه أو مطلق  ،وأفراد البرشمجيع بني آدم 

 وغري مناسب   ،غواء الذي حلف عليهالتغيري يف عامل التكوين الذي ليس من اإل

﴿فِْطَرَت اهللِ الَّتِي َفَطَر عليه قوله تعاىل:  ويشال .کام هو الواضح ،مع الشيطنة

ْلِق  اَل النَّاَس َعَلیَْها  ﴾ َتْبِدیَل خِلَ ینأ اْلَقیِّمأ  .اهللِ ذلَِك الدِّ

 وفيه ما .يعّم حلق اللحية ية أقواّلً شّتى، وليس مناا ماآلل وقل نقل الشيخ

 هو نّصه: 

نَّ َخْلَق اهللِ﴾قوله:  أ أْم َفَلیأَغريِّ َرهنَّ اس عبّ بنافقال  ،اختلفوا يف معناه ﴿َوالْ َمأ

وکرهوا اإلخصاء يف الباائم، خصاء إّنـه اإل :عن أنس ،الربيع بن أنسو

ويف رواية  .صالحوبه قال: سفيان، وشار بن حوشب، وعكرمة وأبو

 ،ّن دين اهلل، وبه قال: إبراهيم وجماهلفليغرّي  :اسعبّ  بناُاخرى عن 

                                                           

 .113(: 1. النساء )1

 .111: 1. الکظ: التبيان يف تفسری القرآن 2

 .11(: 11. الرو  )1
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 .اهللعبلجعفر وأيب للمم عن أيب  يورو

يعني عكرمة يف قوله: إّنـه اإلخصاء وإّنام هو  ؛قال جماهل: کذب العبل

﴿فِْطَرَت اهللِ الَّتِي َفَطَر النَّاَس تغيري دين اهلل الذي فطر الناس عليه يف قوله: 

﴾ ینأ اْلَقیِّمأ ْلِق اهللِ ذلَِك الدِّ وهو قول قتادة، واحلسن  ،َعَلْیَها الَ َتْبِدیَل خِلَ

للمم عن  يو الوشم. رووقال قوم: ه .بن زيلوا اكوالسلي، والیحّ 

: لعن اهلل اهللوقال عبل اهلل.اك وإبراهيم أيیًا وعبلاحلسن والیحّ 

ات خلق اهلل. وقال الزجاج: جات املغرّي الواشامت واملوتشامت واملتفلّ 

وخلق الشبس  ،خلق اهلل تعاىل األنعام ليأکلوها، فحرموها عىل أنفسام

وأقوى  .فعبلها املرشکونلناس ينتفعون هبا، لرة والقبر واحلجارة مسخّ 

نَّ َخْلَق اهللِ﴾األقوال من قال:  أ بلّللة قوله:  ؛ببعنى دين اهلل ؛﴿َفَلیأَغريِّ

﴾ اَل ﴿فِْطَرَت اهللِ الَّتِي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَها  ینأ اْلَقیِّمأ ْلِق اهللِ ذلَِك الدِّ  .َتْبِدیَل خِلَ

کان للمم خالف ألّنـه إلا  ؛ونقاله املفّّس  ويلخل يف للمم مجيع ما

 ناوله.تفاآلية ت ،اللين

يكون تغيريًا  وکّلام ،إن کان حلق اللحية من تغيري اخللقة :هذا میافًا إىل أّنـه

فال دّللة يف اآلية عىل  ،إن کان املراد بالتغيري تغيريًا خاّصاً  :ففيه ،هلا فاو حرام  

 ملا فيه من اإلمجال وعلم اللليل عىل اخلاّص املراد منه. ؛حرمة احللق

 ؛فال يصّح اّلستلّلل به عىل تلمم احلرمة ،وإن کان املراد منه مطلق التغيري

ف يف ستلزامه القول بحرمة الترّص ّل ،لعلم صّحة کون املراد منه العبوم

وقطع األهنار وغرس األشجار وحفر اآلبار  يى يف مثل جرمصنوعاته تعاىل حتّ 

 وهو کام ترى. ،األخشاب وقلم األظفار وغريها من التغيريات يف خملوقاته

                                                           

 .111: 1. التبيان يف تفسری القرآن 1
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 یاآلمرة بإعفاء اللحاملستفيیة من طرق الفريقنی،  الروايات :]الوجه[ الثالث

 ، وظاهر األمر الوجوب: ّف الشوارب، والناي عن التشبّه بالياود واملجوسوُح 

: يف الفقيه، قال: قال رسول اهلل ما يف الوسائل عن الصلوق أحدها:

ّفوا الشوارب، وأعفوا اللحی، وال تشّبهوا بالیهود»  «.حأ

ما فيه أيیًا عن معاين األخبار بسنله عن عيّل بن غراب، عن جعفر بن  مانیها:

ّفوا الشوارب، »: ، قال: قال رسول اهللحمّبل، عن أبيه، عن جّله حأ

 .«باملجوسوأعفوا اللحی، وال تتشّبهوا 

إّن املجوس جّزوا : »ما فيه أيیًا عن الفقيه، قال: قال رسول اهلل مالثها:

 .«حلاهم ووّفروا شوارهبم، وإّنا نحن نجّز الشوارب ونأعفي اللحی وهي الفطرة

 قال يف الوايف يف بيان الرواية: 

الشارب: احلُّف: اإلحفاء، وهو اّلستقصاء يف األمر واملبالغة فيه، وإحفاء 

، وإعفاء اللحی يوّفر شـعرها، مـن عفـی كاملبالغة يف جّزه. واإلعفاء: الرت

؛ أي ّل تستأصـلوها، «وأعفوا عن اللحی: »اليشء: إلا کثر وزاد. قوله

؛ أي ّل تطيلوهـا «وّل تشبّاوا بالياود: »بل أترکوا مناا ووّفروا. وقوله

 يطيلوهنا. ألّن الياود ّل يأخذون من حلاهم، بل ممجّلًا؛ ولل

                                                           

؛ 118، باب تقليم األظفار وأخي الشارب واملشط، احلديث 76/112: 1. من ال حيرضه الفقيه 1

 .1، احلديث 67، كتاب الطهارة، أبواب آداب احلاّم ، الباب 116: 2وسائل الشيعة 

؛ وسائل 1کّفوا الشوارب و...، احلديث  ، باب معنی قول النبّي 111. معاين األخبار: 2

 .1، احلديث 67، كتاب الطهارة، أبواب آداب احلاّم ، الباب 116: 2الشيعة 

؛ 111األظفار وأخي الشارب واملشط، احلديث ، باب تقليم 76/111: 1. من ال حيرضه الفقيه 1

 .2، احلديث 67، كتاب الطهارة، أبواب آداب احلاّم ، الباب 116: 2وسائل الشيعة 

، كتاب الطهارة والتزّين، أبواب قضاء التفث والتزّين، باب جّز اللحية والشارب...، 617: 6. الوايف 1

 .3ذيل احلديث 
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، «أعفوا عن اللحی»ويف الوايف:  ،«أعفوا اللحی»يف الفقيه والوسائل:  أقول:

 والظاهر أّن الصحيح هو األّول.

أعفوا اللحی، »، قال: ويف البياقي بسنله عن ابن عبر، عن النبّي  رابعها:

 .«وأحفوا الشوارب

خالفوا »: وفيه أيیًا بسنله عن ابن عبر، قال: قال رسول اهلل خامسها:

 .«املرشکنی، وّفروا اللحی، وأحفوا الشوارب

جّزوا »، قال: وفيه أيیًا بسنله عن أيب هريرة أّن رسول اهلل سادسها:

 .«الشوارب، وأرخوا اللحی، وخالفوا املجوس

حیتبل أن يكون املراد باملرشکنی يف رواية ابن عبر أيیًا املجوس؛  أقول:

 ألهّنم کانوا يقولون باليزدان واألهرمن.

]من  ويف الكامل ّلبن األثري: إّن رجلنی قلما علی رسول اهلل سابعها:

ویلکام »قبل کّسی[ وقل حلقا حلامها وأعفيا شوارهبام، فكره النظر إلياام وقال: 

لکن ريّب أمرين أن أعفی »: فقـالـ  مميعنينان امللـ قـاّل: رّبنا ؟ «امن أمرکام هبذ

 .«وأقص شاريب حلیتي

 أيیًا عن الكازروين يف املنتقی. كورواه يف املستلر

بیعف سنل رواية الثانية  أّوالً:يف اّلستلّلل هبذه الروايات مناقشة  أقول: 

، وضعف أسناد «عيّل بن غراب»بام فيه رجال  جماول  مل يثبت وثاقتام، ومنام 

                                                           

، كتاب الطهارة، باب السنّدة يف األخي من األظفار والشارب، 211: 1. السنن الكربی )للبيهقي( 1

 .631احلديث 

 .636احلديث ، 211. نفس املصدر والباب، الصفحة 2

 .637احلديث ، 211. نفس املصدر والباب، الصفحة 1

 ، يف أکداث سنّدة سّت من اهلجرة.37: 2. الكامل يف التاريخ 1

 .  2، ذيل احلديث 11ة، أبواب آداب احلاّم ، الباب ، كتاب الطهار117: 1. مستدرك الوسائل 1
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روايات العامّيـة بام فيام رجال  غري موّثق، ومنام ابن عبر وأيب هريرة 

والكازروين، میافًا إلی ما يف السابع من اإلرسال. نعم، رواية األولی والثالثة 

إن کانا مرسلتنی، لكن بام أّن فياام النسبة اجلزمّيـة إلی رسول ممّا رواه الصلوق و

 فال خیلو عن اّلعتبار. اهلل

، ّلعلم حلقه، فاملأمور «إعفاء اللحی»الروايات  ممأّن املوضوع يف تل ومانیاً:

وإعفاء الشعر لغًة ـ کام يف مصباح املنري: ـ ترکته حّتی يكثر « اإلعفاء»به فياا 

وقال يف املفردات:  «.أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحی»: ومنهويطول، 

 «.وأعفيت کذا؛ أي ترکته يعفو ويكثر، ومنه قيل: أعفوا اللحی»

ويف احلليث: وأعفوا اللحی، هو بقطع اهلبزة؛ أي »ويف جمبع البحرين: 

 «.وّفروها

مم ـل للـويؤيّ األخبار علی حرمة حلق اللحية.  مموعلی هذا، فال دّللة يف تل

 :هـن قولـه مـلتي الفقيـل مرسـل نقـبام يف الوايف بع

روا. وقوله: ترکوا مناا ووفّ أبل  ،أي ّلتستأصلوها ؛«عفوا عن اللحىأو»

يأخذون  الياود ّل وللمم ألنّ  ؛اً أي ّلتطيلوها جلّ  ؛«اوا بالياودوّل تتشبّ »

ثّم الناي عن  ،ولکر اإلعفاء عقيب اإلحفاء ،بل يطيلوهنا ،من حلاهم

عىل أّن املراد باإلعفاء أن ّل يستأصل ويؤخذ مناا  دليل   ،التشبّه بالياود

 ،ةبَی بحيث ّليتجاوز القُ  ،بل مع توفري وإبقاء ،من دون استقصاء

 فيستحّق النار.
                                                           

 «.عفو»، ماّدة: 113. املصباح املنری:1

 «.عفا»، ماّدة: 171. مفردات ألفاظ القرآن :2

 «.عفا»، ماّدة: 111: 1. جممع البحرين 1

، كتاب الطهارة والتزّين، أبواب قضاء التفث والتزّين، باب جّز اللحية 618/1181: 6. الوايف 1

 .3والشارب و...، ذيل احلديث 
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ّن املستفاد من عبارته علم اللّللة يف تلمم الروايات عىل حرمة حلق إف

ة، یببقاء اللحية بام ّليزيل عىل القُ إهو اإلعفاء و ألّن املأمور به حينئذ   ؛اللحية

 وهو ليس بواجب قطعًا. 

بأّنـه من املحتبل أن تكون الروايات ناظرة إلی الناي عاّم شاع عباًل  ومالثًا:

يف  قوله ممبنی املجوس من فتل الشوارب وحلق اللحی، کام يشال بذل

وخالفوا »ويف رواية أيب هريرة:  ،«تشّبهوا باملجوسوال »رواية عيّل بن غراب: 

خمالفة املجوس، واملحّرم هو ـ يف احلقيقة ـ وعلی هذا، فاألمور به  «.املجوس

التشّبه هبم يف زهّيم وقيافتام، فال تلّل الروايات علی حرمة حلقاام معًا، بل 

يبكن أن يقال: إّنـه إلا فرض کون احلرمة بلحاظ صلق عنوان التشّبه باملجوس 

حكاًم ثانوّيـًا دائرًا ملار صلق هذا العنوان، فإلا زال ـ بحسب احلقيقة ـ کانت 

 مل يكن حمّرمًا. فتلّبر.ـ کام يف أعصارنا ـ وان الثانوي هذا العن

: ما رواه اجلعفرّيات بإسناده عن جعفر بن حمّبل، عن أبيه، عن ]الوجه[ الرابع

قال: قال رسول  طالب جّله عيّل بن احلسنی، عن أبيه، عن عيّل بن أيب

  .«حلق اللحیـة من املثـلة، ومن مّثـل فعلیه لعنة اهلل» :اهلل

  .كورواه عنـه يف املستلر

أّن املثلة، وهو قطع األعیاء حرام  قطعًا، کام يشال بذلمم لعنه من  بتقریب:

 قبل اهلل تعالی، ومقتیی الرواية کون حلق اللحية من املثلة.

بعلم ثبوت الكتاب عن حمّبل بن حمّبل بن  وفیه الضعف يف السند أّوالً 

األشعث حّتی يصّح اّلعتامد عليه، فال وثوق بكون ما يف الكتاب هو عنی ما 

 .  رواه موسی بن إسامعيل، عن أبيه، عن آبائه بال تصحيف  أو حتريف 

                                                           

 .1117، كتاب السری واآلداب، باب السنّدة يف کلق الشعر...، احلديث 218. اجلعفرّيات : 1

 .1، احلديث11، كتاب الطهارة، أبواب آداب احلام ، الباب 116: 1. مستدرك الوسائل 2
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ننقل ما يف اجلواهر  ممسنل لنا إلی الكتاب. وملزيل التوضيح يف لل وباجلبلة، ّل

 يف األمر باملعروف والناي عن املنكر بعل نقل حليث من األشعثيّات، قال:

الیعيف سنلًا، بل الكتاب املزبور علی ما حكي عن بعض األفاضل  

ليس من األصول املشاورة، بل وّل املعتربة، ومل حیكم أحل بصّحتـه من 

مل تصّح علی وجه  تطبئّن أصحابنا، بل مل تتواتر نسبته إلی مصنّفه، بل و

النفس هبا، ولذا مل ينقل عنه احلّر يف الوسائل وّل املجليس يف البحار، مع 

شّلة حرصاام ـ خصوصًا الثاين ـ علی کتب احلليث، ومن البعيل علم 

عثورمها عليه. والشيخ والنجايش وإن لکرا أّن مصنّفه من أصحاب 

، ممبعبارة  تشعر بتعيينه. ومع لل الكتب إّّل أهّنام مل يذکرا الكتاب املزبور

يعطيان أّنـه ليس جاريًا علی منواهلا، فإّن  األصولفإن تتّبعه وتتّبع کتب 

 أکثره بخالفاا، وإّنام تطابق روايته يف األکثرّية رواية العاّمة إلی آخره.

وبعلم ثبوت وثاقة موسی بن إسامعيل بن موسی بن جعفر، وعلم ثبوت 

وإن کان فياام ما يشعر بل يكون ظاهرًا يف امللح؛ ملا يف وثاقة أبيه أيیًا 

من أّن هلام کتب يروهيا عن کتاب الطاارة وکتاب الصالة...، بل  الفارست

جعفر الثاين بالصالة علی جنازة ويف إسامعيل بن موسی بن جعفر أمر أيب 

 مملوحان.، وثاقتاام غري ثابتة، غاية األمر أهّنام ممصفوان بن حیيی، لكن مع لل

بحيث تظار  ،أّن املثلة هو التنكيل بالغري بقصل هتكه وإهانته مانیًا:يف الداللة و

فتكون الرواية داّلة عىل حرمة هتمم الغري  ،وعليه .آثار فعل الفاعل باملنّكل به

 ؛لكون للمم مثلة واملثلة حمّرمة، فال ترتبط بحلق اللحية باّلختيار ؛بإزالة حليته

                                                           

 .138: 21. جواهرالكال  1

 .721، الرقم 211؛ و11، الرقم 11الفهرست:  .2
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 بببارشة نفسه، أم بببارشة غريه.کان للمم  سواء

أّن اللعن کام جيتبع مع احلرمة، فكذلمم جيتبع مع الكراهة أيیًا،  ومالثًا:

 فرتجيح أحلمها عىل اآلخر حیتاج إىل القرينة املعّيـنة.

ويلّل عىل هذا ورود اللعن عىل فعل املكروه يف موارد عليلة، وقل تقّلمت يف 

 ،لعيلّ  ة النبّي ـاملوارد ما يف وصيّ ومن تلمم  مسألة الوصل والنبص،

لعن اهلل مالمة: آکل زاده وحده، وراکب الفالة وحده، والنائم يف بیت  !عيلّ  یا»قال: 

 .«وحده

ومن للمم يظار بطالن الفرق بنی اللعن املطلق وبنی کون اللعن من اهلل أو 

لكونه ظاهرًا يف البعل املطلق،  ؛من رسوله بتوّهم أّن األّول جيتبع مع الكراهة

 لكونه ظاهرًا يف إنشاء احلرمة. ؛بخالف الثاين، فإّنـه خیتّص باحلرمة

من الروايـات علی الناي عن التشّبـه بأعلاء اهلل ما دّل  :مسااخل]الوجه[ 

 ببسلكام، وهي موّثقة السكوين ورواية العيون: كوالسلو

عن جعفر، عن ما عن التاذيب بإسناده عـن النوفيل، عن السكوين، أحدها: 

: الیلبسوا لباس كأوحی اهلل إلی نبّي من األنبیاء أن قل لقوم»، قال: أبيه، عن آبائه

أعدائي، وال یطعموا مطاعم أعدائي، وال یشاکلوا بام شاکل أعدائي، فیکونوا أعدائي 

 .«کام هم أعدائي

                                                           

 وما بعده. 12. تقّدمت يف الصفحة 1

، كتاب 112: 1؛ وسائل الشيعة 1، باب النوادر، احلديث 213/821: 1. من ال حيرضه الفقيه 2

 .3، احلديث 21الصالة، أبواب أکكا  املساكن، الباب 

، وقد . واسم السكوين إسامعيل بن مسلم، وكنية أبيه أبو زياد، وله روايات كثریة عن الصادق1

 األصحاب يف األبواب املختلفة بام رواه النوفّل عن السكوين. أفتی

، كتاب 116: 11وسائل الشيعة ؛ 11، احلديث ، باب النوادر172/112: 6هتييب األکكا  . 1

 .1، احلديث61اجلهاد، أبواب جهاد العدّو، الباب 
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قال: ، ما عن الفقيه بإسناده عن إسامعيل بن مسلم، عن الصادق مانیها:

إّنـه أوحی اهلل إلی نبّي من أنبیائه قل للمؤمننی: الیلبسوا لباس أعدائي، والیطعموا »

 .«أعدائي، فیکونوا أعدائي کام هم أعدائي كمطاعم أعدائي، والیسلکوا مسال

ما رواه يف عيون أخبار الرضا بسنله عن عبلالسالم بن صالح  مالثها:

، ولکر «التلبسوا»: ، قال: قال رسول اهللعن آبائه، اهلروي، عن الرضا

 مثله.

أّن الظاهر من الناي وإن کان هو احلرمة، لكّن الظاهر أّن املراد من  وفیه:

عبارة عن اخّتال سريهتم شعارًا وزّيًا، وهذا ّل  واملشاکلة بأعلاء اهلل كالسلو

 من أوصافام. صاف بوصف  يتحّقق ببجّرد اّلتّ 

قاّل:  ؟«ویلکام من أمرکام هبذا»لرسويل کّسى:  قوله :لسادسا]الوجه[ 

بإعفاء  لکن ريّب أمرين»: فقال رسول اهلل ـ يعنيان کّسىـ أمرنا هبذا رّبنا 

 .«يبارحلیتي وقّص ش

 مع ما ،ة نقلاا الكازروينـة تارخیيّ ـبل قیيّ  ،أّن الرواية ّلسنل هلا أّوالً:ه ـوفی

 أّنـه سبعه. :من أّنـه قال يف البلء والتاريخ الـيق

 وهو ليس بواجب قطعًا. ،من أّن املأمور به إّنام هو اإلعفاء ما تقّلم ومانیًا:

                                                           

من الثياب ومجيع ، باب فيام يصّلی فيه وما ال يصّلی فيه 161/763: 1. من ال حيرضه الفقيه 1

، كتاب الصالة، أبواب لباس املصّّل، الباب 181: 1؛ وسائل الشيعة 21األنواع، احلديث 

 .8، احلديث 13

: 1؛ وسائل الشيعة 11، احلديث ، باب فيام جاء عن الرضا21: 2 . عيون أخبار الرضا2

 .8، ذيل احلديث 13، كتاب الصالة، أبواب لباس املصّّل، الباب 181

 . 2، ذيل احلديث 11، كتاب الطهارة، أبواب آداب احلاّم ، الباب 117: 1تدرك الوسائل . مس1

 .171:  1. البدء والتاريخ )البن املطّهر( 1

 .111د  111. تقّد  يف الصفحة 1
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 .«فمسخوا ،وفتلوا الشوارب ،وام حلقوا اللحىـأق»: قوله :]الوجه[ السابع

سنلًا بحبابة أّن الرواية وإن کانت ظاهرة يف احلرمة، إّّل أهّنا ضعيفة وفیه: 

 .الوالبيه وعبلاهلل بن هاشم وعبلاهلل بن أّيوب، فإهّنم من املجاهيل

، لهب إىل املستلّل هبا لهالوجوه  ممتل بعل ردّ  إّن يف مصباح الفقاهة،مّم 

 علياا بوجانی: واستلّل حرمة حلق اللحية 

قال: وسألته عن الرجل هل  ،صحيحة البزنطي صاحب الرضا أحدمها:

 .«أّما من عارضیه فال بأس، وأّما من مقّدمها فال»له أن يأخذ من حليته؟ قال: 

 عىل حرمة حلق اللحية وأخذها ولو بالنتف ونحوه. اللّللةففيه 

دريس إبن اإل مل يذکر أّن يف تعبريه بالصحيحة ليس يف حمّله؛  كوالخيفی علی 

له  ، والظاهر علم سنل  ي أيیاً الرواية معنعنًا، ومل يذکر سنله إىل کتاب البزنط

له  إىل لکر سنل   احتياج إىل حّل ّل ية کتاب البزنطـومعروفيّ  لَذَکره.إليه وإّّل 

. نعم، هي صحيحة يف معلومصافاا بالصحيحة غري ، فاتّ إليه، غري معلوم  

 الوسائل علی نقلاا عن عيّل بن جعفر بصّحة سنله إليه.

هل » :مكان «هل یصلح له أن یأخذ» :الوسائلوکيف کان، فريد عليه أّن يف  

، وعلم الصالحّيـة أعّم من احلرمة والكراهة، واألعّم ّليلّل عىل «له أن یأخذ

 عىل احلرمة. دّللة فياااألخّص، فال 

 عىل والناي دليل   ،«فال یأخذ»بن جعفر تكون:  إّن الرواية بنقل عيلّ  یقال:ال

 .احلرمة

                                                           

، 116: 2؛ وسائل الشيعة 1، باب ما يفصل به من دعوى املحّق و...، احلديث 116: 1. الكايف 1

 .1، احلديث 67آداب احلاّم ، الباب  كتاب الطهارة، أبواب

 .112:1. مصباح الفقاهة 2

، 61، كتاب الطهارة، أبواب آداب احلاّم ، الباب 111: 2؛ وسائل الشيعة 171: 1. الرسائر 1

 «.هل يصلح». وفيه: 1احلديث 
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لعلم قراءة الرواية عن  ؛غري معلوم بكونه هنياً  «فال یأخذ»إّن فعل  ألّنـه یقال:

بالوجادة، ففيه احتامل النفي، فاليلّل عىل  ابل کانت الروايات منقولة لن ،املشايخ

 ملا سبق منّا مرارًا أّن اجلبلة اخلربّيـة ّل تلّل عىل احلرمة وّل الوجوب. ؛احلرمة

ة قالوا: ـهذا میافًا إىل أّن الرواية موافقة للعاّمة. ففي فقه املذاهب: احلنفيّ 

ة قالوا: حیرم حلق اللحية، واحلنابلة قالوا: حیرم ـاملالكيّ وحیرم حلق حلية الرجل، 

وا: أّما اللحية فإّنـه يكره حلقاا واملبالغة يف ة قالـحلق اللحية، والشافعيّ 

 قّصاا.

قالت: قال رسول  ،ويف سنن البياقي باب سنّـة املیبیة عن عائشة

 .«ب وإعفاء اللحیة...االش من الفطرة: قّص  عرٌش »: اهلل

 .«حفوا الشواربأو ،عفوا اللحىأو»ال: ـق ،عن النبّي  ،بن عبراوفيه عن 

 .«رخوا اللحى، وخالفوا املجوسوأوا الشوارب، جزّ »: وفيه عنه

 ،«اإلسالم ورـإّنـه من ن»ال: ـوق ،«ن نتف الشیبـهنى ع»: ن النبّي ـوفيه ع

 .«ال تنزعوا الشیب»:وعنه

 معّلاًل بأنّ  ؛من األمر باألخذ بام خالف العاّمة يف األخبار مع ما ،فاألخذ هبا

 فتأّمل. .ونظرشكال إحمّل  ،الرشل يف خالفام

                                                           

 ، كتاب احلظر واإلباکة، کكم إزالة الشعر.16د  11: 2. راجع: الفقه علی املياهب األربعة 1

 .212 ، كتاب الطهارة، باب سنّدة املضمضة واالستنشاق، احلديث32: 1. السنن الكربی )للبيهقي( 2

، كتاب الطهارة، باب السنّدة يف األخي من األظفار والشارب، 211: 1. السنن الكربی )للبيهقي( 1

 .631احلديث 

ي من األظفار والشارب، ، كتاب الطهارة، باب السنّدة يف األخ211: 1. السنن الكربی )للبيهقي( 1

 .637احلديث 

 .11136 ، كتاب القسم والنشوز، باب نتف الشيب، احلديث172: 11. السنن الكربی )للبيهقي( 1

 .11138 ، كتاب القسم والنشوز، باب نتف الشيب، احلديث172: 11. السنن الكربی )للبيهقي( 6
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إل حیتبل فيه  ؛ومیافًا إىل أّن اعتبار السيايس أيیًا يستوجب علم األخذ به

هبذه املسائل وإعراضام عن املسائل  ؛ ّلشتغال الناساّلفرتاء عىل اإلمام

 ة املاّبة التي ربام يزاحم منافع احلكومة وعبالئاا.ـاألساسيّ 

 :  ، قالالسرية مانیهام:

ان ـلة إىل زمـصة بنی املتلّيننی املتّ ـًا السرية القطعيّ ـلّل عىل للمم أيیـوت

 يعاملونه، فإهّنم ملتزمون بحفظ اللحية ويذّمون حالقاا، بل النبّي 

 معاملة الفّساق ىف األمور التي تعترب فياا العلالة.

يعتاد  يإل ّل يوجل يف کتب املتقّلمنی يف املواضع الت ؛أّن السرية ممنوعة   وفیه:

، التعّرض ملسألة حلق اللحية، ومل يذکروه من املعايص لکر املحّرمات واملعايص

الكبرية أو الصغرية، ّل يف باب علالة إمام اجلامعة واجلبعة، وّل يف علالة 

 الشاهل يف باب القیاء والطالق.

ة بـنی املتـلّيننی إىل ـعـى السـرية القطعّيـحيث ادّ  ،والعجب من السّيل اخلوئي

للحية معاملة الفّساق ايف اّللتزام بحفظ اللحية ومعاملتام مع حالق  زمان النبّي 

إل کيف حیصـل العلـم بتلـمم السـرية مـع خلـّو کتـب  ؛يف األمور املعترب فياا العلالة

 ؟الفقااء املتقّلمنی عن التعّرض ملسألة حلق اللحية

 

                                                           

 .112: 1. مصباح الفقاهة 1



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 الثامنةاملسألة 

 الرشوة

ع ـکام يف جام ،مجاع علامء املسلبنی. وعلی حرمتاا يف اجلبلة إة الراءـثمثلّ 

ات فقه اإلسالم إن مل يكن من ـبل حرمته من رضوريّ واملسالمم،املقاصل

 قالًء ممّا ّل ريب فيه.کام أّن قبحه عقاًل وعُ  ،ات اإلسالمـرضوريّ 

 أخذ الرشوةاالستدالل علی حرمة 

 والعقل. عىل حرمتاا الكتاب والسنّـة واللليل 

ْحِت﴾قوله تعاىل:  :أّما الکتاب، فمنها الأوَن لِلسُّ وَن لِْلَکِذِب َأکَّ  .﴿َسّمـاعأ

ْدَواِن َوَأْکلِِهمأ قوله تعاىل:  :ومنها وَن يِف االْ ِْمِم َواْلعأ َساِرعأ ْم یأ ﴿َوَتَرى َکثرِيًا ِمنْهأ

ْحَت َلبِْئَس َما  انِیُّوَن وَ  اَل َکانأوا َیْعَملأوَن * َلوْ السُّ بَّ مأ الرَّ مأ االْ ِْمَم األَینَْهاهأ
ْحَبارأ َعن َقْوَِلِ

ْحَت َلبِْئَس َما َکانأوا َیْصنَعأوَن﴾  .َوَأْکلِِهمأ السُّ

ثانياام: ببعونة  اّلستلّلل باآليتنی يكون بوجانی: أحلمها: بظاهرمها بنفسه.

 الروايات.

                                                           

 11:1. جامع املقاصد 1

 116:1األفها   . مسالك2

 .12(: 1. املائدة )1

 .61و 62(: 1. املائدة )1
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 حت بذمّ يف حرمة الُس ـ ًا إن مل تكونا نّص  ـ فإّن اآليتنی ظاهرتان أّما األّول:

 :مفردات الراغب لغًة، ففي حتاً کله، ومن املعلوم کون الرشوة ُس آ

دينه  ّنـه يسحتأيلزم صاحبه العار، ک يالذ والُسحت للبحظور

ْحِت﴾قال تعاىل:  .ومروءته الأوَن لِلسُّ : وقال .ملا يسحت دينام أي ؛﴿َأکَّ

 الرشوة سحتاً  يوسبّ ،«حلم نبت من سحت فالنار أوىل به کّل »

 .مملذل

 ونحوه القاموس. 

يلزم  حمظوراً فتكون  ،قالءً ورًا عقاًل وعُ ظومن الواضح کوهنا قبيحًا وحم

، بل يظار من تفسري امليزان يف ليل فيشبله اآلية صاحبه العار، ويكون سحتاً 

، حيث فقط هو الرشا السحت فياا بقرينة السياقوىل من کون املراد من اآلية األُ 

 قال:

ّن املراد أعىل  . والسياق يلّل ما اکتسب من حرام فاو سحت   فكّل  

ّن أام ـراد هذا الوصف يف املقـيإ من بالسحت يف اآلية هو الرشا، ويتبنّی 

خذوا يف أکانوا قل  ىل النبّي إوا طائفة منام ـعلامءهم الذين بعث

ر ن يترّض أا يبكن لتحريف حكم اهلل، فقل کان احلكم ممّ الواقعة رشوة 

 بعیه، فسّل الباب بالرشوة، فأخذوا الرشوة وغرّيوا حكم اهلل تعاىل.

کام هو  ،نفساام عىل حرمتهأن بتلّّل  ـ کغريمها من اآليات ـ فاآليتان عىل هذا

 الظاهر البنّی.

                                                           

 «.كّل حلم»بدل « كّل جسد». فيه: 1371، الرقم 111:2. كشف اخلفاء 1

 «.سحت»، ماّدة: 111. مفردات ألفاظ القرآن: 2

 «.سحت»، ماّدة: 121:1. القاموس املحيط 1

 .111:1. امليزان يف تفسری القرآن 1
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التي فلام يف الروايات أي اّلستلّلل باآليتنی ببعونة الروايات،  وأّما الثاين:

عّلها الرشوة مـن السـحت، فتشـبله اآليتـان ببعونـة تلـمم  ننقل بعیاا،

 .األخبار أيیاً 

لأوَن َأْمَواَل النَّاِس بِاْلَباطِِل  :قوله تعاىل :ومنها ْهَباِن َلَیأْکأ ﴿إِنَّ َکثرِيًا ِمَن االَْحَباِر َوالرُّ

وَن َعن َسبِیِل اهللِ﴾ دُّ  .َوَیصأ

ومـراده فراجعـه. ّي،نه ببيان حسن قوويف امليزان فّّس الباطل بالرشوة وبيّ 

من تفسريه الباطـل بالرشـوة التفسـري باملصـلاق کـام هـو الـرائج يف کتـاب اهلل 

 والواضح هنا.

اِم  اَل ﴿وَ  :قوله تعاىل :ومنها کَّ ا إىَِل احْلأ ْدلأوا هِبَ ْم بِاْلَباطِِل َوتأ ْم َبْینَکأ لأوا َأْمَوالَکأ َتْأکأ

وَن﴾ لأوا َفِریقًا ِمْن َأْمَواِل النَّاِس بِااِلْمِم َوَأْنتأْم َتْعَلمأ  .لَِتْأکأ

ّن إحيث  ؛فواضح ،أّما الصلر ؛وفياا اللّللة عىل احلرمة، صلرًا وليالً 

 الصحاح: قال يف ،الذيلا مّ وأ ،الرشوة باطل

ا إىَِل  :ومنه قوله تعاىل .م: دفعه إليهکأدىل بامله إىل احلا  ْدلأوا هِبَ ﴿َوتأ

اِم﴾ کَّ   الرشوة. ييعن؛ احْلأ

 تفسري اآلية: اف يفالكّش  ويف

يبحه اهلل ومل  مل يوّل يأکل بعیكم مال بعض بالباطل بالوجه الذ 

ْدلأوا هِبَا﴾عه وّليرّش  ام مرها واحلكومة فياا إىل احلكّ أوّل تلقوا  ﴿تأ

بشاادة  مم﴾اإلاس بِ النّ  موالِ أَ ن ﴿مِ طائفًة  یقًا﴾رِ ﴿فَ تحاکم الب وا﴾لأ أکأ تَ ﴿لِ 
                                                           

 بعد أسطٍر فيام بعد االستدالل بالكتاب. . نقلها األُستاذ1

 .11(: 3. التوبة )2

 .213و 218: 3. راجع: امليزان يف تفسری القرآن 1

 .188(: 2. البقرة )1

 «.دلو»، ماّدة: 1711:2. الصحاح 1
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 .املقيض له ظامل مع العلم بأنّ  ،أو بالصلح ،أو باليبنی الكالبة ،الزور

نتم أنا برش وأام نّ إ»أّنـه قال للخصبنی:  ّي )صّلی اهلل عليه وسّلم(وعن النب

له عىل نحو  قيضأف، ته من بعضحلن بحجّ أبعیكم  ولعّل ، ختتصبون إيلّ 

فإّن  ،خيه فال يأخذّن منه شيئاً أ ء من حّق سبع منه، فبن قیيت له بيشأما 

 ،ي لصاحبيحقّ  :واحل مناام کّل  فبكيا وقال ،«له قطعة من نار قيضأما 

 .«احبهواحل منكام ص ليحلل کّل  استابل، ثمّ  ثمّ  ،إلهبا فتوخيا» :فقال

ْدلأوا هِبَا﴾ :وقيل  علی وجه الرشوة.ام السوءىل حكّ إوتلقوا بعیاا  ﴿َوتأ

هّنم اختلفوا يف تفسري اآلية، ولكن ّلخیفى عىل من أا لکر قل عرفت ممّ  أقول:

ّن ظاهرها فإعن الرشوة؛  يالنا ّن اآلية ظاهرة يفأله أدنى خربة بأساليب الكالم 

 هو ،موال الناسأام لتجعلوها وسيلة إىل أکل ىل احلكّ إموالكم أتلفعوا  ّل بقرينة:

األموال أو حكومة األموال أو  تلقوا أمر ّل :. والقول بأّن معناها، ّلغريالرشوة

 ظاهر. الخالف  ،نحوها

بام  مميعیل للو .إهّنا متواترة :بل قيل ،فبستفيیة وکثرية وأّما السنّـة،

 : من قوله األعظم الشيخ لکره

کفر باهلل العظيم أو أّنـه » :املستفيیة ويلّل عليه الكتاب والسنّـة، ويف

 .«رشك

احتجب عن  أّیام والٍ »قال:  ،املؤمننیعن أمري ،رواية أصبغ بن نباتهمنها: 

                                                           

، 1، احلديث2، كتاب القضاء، أبواب كيفّيدة احلكم و...، الباب 211:27: وسائل الشيعة ُانظر. 1

 مع التفاوت.

 .211:1. الكّشاف 2

 .111. الکظ: كتاب القضاء لآلغاضياء العراقي )تقريرات نجم آبادي(: 1

 .213: 1. املكاسب 1
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ه یوم القیامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدّیـة کان ـاس احتجب اهلل عنـحوائج الن

 .«وإن أخذ الرشوة فهو مرشكٌ  غلوالً،

قال:  ؟عن الغلول جعفر رواية عاّمر بن مروان، قال: سألت أبا ومنها:

، والسحت ، وأکل مال الیتیم وشبهه سحٌت کّل يشء غّل من اإلمام فهو سحٌت »

جّل  فإّن ذلك الکفر باهلل العظیم ،فأّما الرشاء يف احلکم ـ إلی أن قال: ـ أنواع کثرية

 «.وبرسوله اسمه

 .عبلاهللومثلاا رواية سامعة عن أيب 

الرايش واملرتيش والرائش بینهام »، أّنـه قال: عن رسول اهلل يما رو ومنها:

 .«ملعونون

 .«الرايش واملرتيش واملايش بینهام ملعونون»قال:  أّنـه يما رو ومنها:

اهلل الرايش  لعن»أّنـه قال:  ،عن رسول اهلل ،مرسلة عوايل اللئايل ومنها:

 .«واملرتيش ومن بینهام یميش

                                                           

، عقاب واٍل حيتجب عن کوائج الناس؛ وسائل الشيعة 118. ثواب األعامل وعقاب األعامل: 1

 .11، احلديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 31: 17

، بداب املكاسب، 168/1162: 6؛ هتييب األکكا  1؛ باب السحت، احلديث 126: 1. الكايف 2

 .1، احلديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 32: 17؛ وسائل الشيعة 181احلديث 

، باب 337/  112: 6؛ وهتييب األکكا  1؛ باب السحت، احلديث 127: 1. راجع: الكايف 1

، 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 32: 17؛ ووسائل الشيعة 118احلديث املكاسب، 

 .2 احلديث

، الفصل السابع عرش واملائة يف الرشوة؛ 116، املقّدمة؛ جامع األخبار: 17. اإلمامة والتبرصة: 1

 .11111، احلديث 11، أبواب القضاء، الباب 77: 11جامع أکاديث الشيعة 

، أبواب 271:111، الفصل السابع عرش واملائة يف الرشوة؛ بحار األنوار 116ار: . جامع األخب1

: 11؛ جامع أکاديث الشيعة 12باب الرشا يف احلكم وأنواعه، احلديث  1كتاب األکكا ، الباب 

 .11117، احلديث 11، أبواب القضاء، الباب 78

يئًا من اآلداب الدينّيدة، احلديث ، الفصل العارش، يف أکاديث تتضّمن ش266: 1. عوايل اللئايل 6
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فإهّنا حمض  ،إّیاکم والرشوة»أّنـه قال:  ،عن رسول اهلل يما رو ومنها:

 «.، والیشّم صاحب الرشوة ریح اجلنّـةالکفر

السحت أنواٌع کثرية، منها: : »رواية سامعة، قال: قال أبوعبلاهللومنها: 

احلّجام إذا شار ، وأجر الزانیة، وممن اخلمر، فأّما الرشا يف احلکم، فهو  کسب

 .«الکفر باهلل العظیم

بن  ثني أيب، عن آبائه، عن عيلّ حلّ  ،عن الرضا يما رو ومنها:

ْحِت﴾،: يف قول اهلل عّزوجّل  طالبأيب  الأوَن لِلسُّ هو الرجل یقىض »قال:  ﴿َأکَّ

.«تههدیّ ألخیه احلاجة، مّم یقبل 

إلا کان سحتًا وآکله مذمومًا، فام قبل القیاء، وهو  احلاجةواهللّيـة بعل قیاء 

 أيیًا يكون سحتًا وآکله مذمومًا.  ممالرشوة فكذل

من أکل »قال:  ،اهللعبلعن جراح امللائني، عن أيب  يما رو ومنها:

 .«السحت الرشوة يف احلکم

لعن رسول »أّنـه قال:  جعفرعن أيب  ،يوسف بن جابر ما رواه ومنها:

ه، ورجاًل حيتاج ـن نظر إىل فرج امرأة ال حتّل له، ورجاًل خان أخاه يف امرأتـم اهلل

                                                                                                                                        

 . 11111، احلديث 11، أبواب القضاء، الباب 77: 11؛ جامع أکاديث الشيعة 61

، أبواب 271:111، الفصل السابع عرش واملائة يف الرشوة؛ بحار األنوار 116. جامع األخبار: 1

: 11کاديث الشيعة ؛ جامع أ12باب الرشا يف احلكم وأنواعه، احلديث  1كتاب األکكا ، الباب 

 .11117، احلديث 11، أبواب القضاء، الباب 78

، كتاب التجارة، أبواب ما 32: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب السحت، احلديث 127: 1. الكايف 2

 .2، احلديث 1يكتسب به، الباب 

: 17؛ وسائل الشيعة 16، احلديث ، باب فيام جاء عن الرضا11: 2 . عيون أخبار الرضا1

 .11تاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، احلديث ، ك31

، كتاب القضاء، أبواب آداب 221: 27؛ وسائل الشيعة 111، احلديث 121: 1. تفسری العّيايش 1

 .7، احلديث 8القايض، الباب 
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 .«فسأَلم الرشوةلتفّقهه،  إلیهالناس 

إّن مثل معاویة ال ُيوز »أّنـه قال:  عن عيلّ  ،مرسلة دعائم اإلسالم ومنها:

 ـ إلی أن قال: ـ واألحکام والفروج واملغانم والصدقةأن یکون أمینًا ع  الدماء 

وال املرتيش يف احلکم،  ـ إلی أن قال: ـ والینبغي أن یکون ع  املسلمنی احلریص

 .«فیذهب بحقوق الناس

کتب إىل رفاعة ملّا  ما رواه أيیًا يف دعائم اإلسالم من أّن علّياً  ومنها:

ّیاك وقبول التحف من اخلصوم، وحاذر إ»... استقیاه عىل األهواز کتابًا کان فيه: 

.«الدخلة

باهلل العظيم أو  أهّنا کفر  ودّللة هذه األخبار ـ ّلسيّام املستفيیة التي فياا 

 به ـ علی حرمة الرشوة ممّا ّل ينبغي الكالم فيه، بل ّل کالم فيه. رشك  

فلحكبه بقبحاا ولّماا وهو مالزم  مع احلرمة بقاعلة املالزمة:  وأّما العقل،

 «.کّلام حكم العقل بقبحه ولّمه، حكم الشارع بحرمته»

                                                           

إليده »مكان « إل نفعه»، وفيه: «عن جابر». وفيه: 11، باب نوادر، احلديث 113: 1. الكايف 1

، باب من 221/111: 6؛ هتييب األکكا  «من نظر»مكان « رجالً ينظر...»، وفيه «لتفّقهه

؛ وسائل الشيعة «لفقهه»، وفيه: «عن يوسف بن جابر». وفيه: 26إليه احلكم و...، احلديث 

؛ جدامع أکاديدث 1، احلدديث8، كتاب القضاء، أبدواب آداب القدايض، البداب 221: 27

، احلدديث 1ال والنساء واألجاندب، البداب ، أبواب مجلة من أکكا  الرج161: 21الشيعة 

17111. 

، 211: 17؛ مستدرك الوسائل 1886، كتاب آداب القضاء، احلديث 111: 2. دعائم اإلسال  2

، 11: 11؛ جامع أکاديث الشيعة 1، احلديث 1كتاب القضاء، أبواب صفات القايض، الباب 

 .11271، احلديث 1أبواب القضاء، الباب 

، 117: 17؛ مستدرك الوسائل 1833، كتاب آداب القضاء، احلديث 111: 2. دعائم اإلسال  1

، 17: 11؛ جامع أکاديث الشيعة 1، احلديث 1كتاب القضاء، أبواب آداب القايض، الباب 

 .11276، احلديث 1أبواب القضاء، الباب
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 تها حقیقة الرشوة وماهیّ 

يكن  کون حرمة الرشوة ممّا ّل إشكال وّل کالم فيه، بل مل ،ا لکرناهوقل ظار ممّ 

لكنّـه يقع البحث والكالم يف حقيقة الرشوة  ،ستلّلل عليااحمتاجًا إىل اّل

 .تاا من جااتاملحّرمة وماهيّ 

ليه مع علم إى يرجع يف املسألة حتّ  صل العبيلّ ألاوقبل الرشوع ينبغي بيان  

الرباءة العقلّيـة  ،والواضح املعلوم أّن األصل يف املسألة .اللليل عىل احلرمة

من دون فرق بنی کون الشباة موضوعّيـة أو حكبّيـة؛ قیاًء حلكم  ،والرشعّيـة

 ة النقلّيـة.وإطالق األدلّ  بعلم الفرق بيناام،العقل 

 اجلهة األوىل: عدم اختصاص حرمة الرشوة باحلکم بالباطل

 عىل الرايش بنفع ليحكم هل حرمة الرشوة خمتّصة بام إلا دفعت إىل القايض

 أيیًا؟ باحلّق  للحكم دفعت اإل ما تعمّ  أم احلّق، خالف

علم اخلالف بنی األصحاب يف تعبيم حرمة الرشوة للحكم  والظاهر

 أو للحكم باحلّق. ،بالباطل

 احلّق أو باحلّق  خالف فیام تعّم ع  حرمة الرشوةاالستدالل علی 

ـ  ى فيام إلا بذله الرايش ليحكم له باحلّق وأّما حرمة ما تعّم، ـ أي احلرمة حتّ 

مة يف معتبل العاّل  يأّنـه مقتىض إطالق األکثر وترصيح والل ففي املستنل

 اجلواز. :عن القايض واملحكّي وعن ظاهر املقنعة الشيعة.

                                                           

 .71:17. راجع: مستند الشيعة 1

 . مل نعثر عليه.2

 .188 :. املقنعة1

 .611: 2ب . املهيّ 1
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ملستنل، ففيه ما حاصله صاحب اثنان مناا لإ، ع  احلرمة بوجوهٍ  واستدّل  

بصلق الرشوة لغًة وعرفًا عىل ما إلا دفع املال إىل القايض  أّوالً:اّلستلّلل علياا 

ويف .ل بام هو ظاهر تفسري الرشوة يف القاموس باجلعليّ ؤامل ،للحكم باحلّق 

ما يعطيه الشخص احلاکم وغريه ليحكم له، أو حیبله عىل ما »املصباح: 

 .«باملصانعةأهّنا الوصلة إىل احلاجة »: ّلبن األثري وعن النااية «.يريل

ملا إلا دفعت للحكم  فاذه العبائر الثالث ظاهرة يف تعبيم الرشوة لغةً 

 ة حرمتاا.طالق األدلّ إمقتىض  ،وبعل الصلق العريفّ  حّقًا کان أو باطاًل. ،للرايش

 يف عطي للحّق أعليه استعامهلا فيام  حيث قال: ويلّل  ،بالصحيحة :ومانیاً 

الصحيح: عن الرجل يرشو الرجل الرشوة عىل أن يتحوّل من منزله فيسكنه، 

فإّن األصل يف اّلستعامل إلا مل يعلم اّلستعامل يف غريه  ،«به بأس ال»قال: 

ام يشعر ربّ عن النااية األثريّيـة ،نعم .احلقيقة، کام حّقق يف موضعه

  بالتخصيص.

منع الصلق عرفًا؛ لعلم معلوميّـة معنـاه  األّولويف کال الوجهنی ما ال خيفى. ففي 

میـافًا إىل  :عاه، ففيـهلًا مللّ مؤيّ  . وما جعلههعيومفاومه، والعالة عىل ملّ  العريفّ 

وإّّل يلـزم حرمـة  ،ه املعلوم علم کون مراد القاموس مـن اجلعـل مطلقـةأّن من نّص 

 ،مل يكن املطلـق مـراداً ترى. وبعل ما  ة ونحومها، وهو کامـاجلعل يف اإلجارة واجلعال

 ؟لاً فكيف يكون مؤيّ  ،نّی ـ يصري جمبالً يفراده ـ مع علم التعأبعض  بل املراد

                                                           

 «.رشو»، ماّدة: 181: 1. راجع: القاموس املحيط 1

 «.الرشو»، ماّدة: 228: 1. راجع: املصباح املنری 2

 «.رشا»، ماّدة: 226: 2. راجع: النهاية يف غريب احلديث واألثر 1

، 278: 17؛ وسائل الشيعة 216، باب املكاسب، احلديث 1131/ 171: 6. هتييب األکكا  1

 . 2، احلديث 81كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .71:17. مستند الشيعة 1
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لّم يف بذل  عار وّل مع ما فيه من تفسريه الرشوة بام يلزم منه العار، وّل ،هذا 

يف صلر کالم النااية  سن فيه، کام أنّ الرايش ليحكم املرتيش باحلّق، إن مل نقل باحلُ 

قرب أبام يف املنجل و وليله من التاافت أّن ما يف عبائرهم معارض  ّلبن األثري 

کيف  ،بل وبام يف جمبع البحرين واملصباح، ومع التعارض ،املوارد والنااية

 ؟لاً يكون مؤيّ 

 يستفاد منه اّلختصاص، حيث قال: ولكن يف النااية بعل ما نقلناه عنه، ما

  ل هلذا ويستنقص هلذا.والرائش الذي يسعى بيناام، يستزي

 قال: ،من جمبع البحرين املستفادوکذلمم 

 ام تستعبل إّّل فيام يتوّصل به إىل إبطال حّق أو متشية باطل.قلّ  الرشوة

 .هذا کّله يف وجاي املستنل.الصحيحة ـ فيأيت الكالم فيه أيـ  ويف الثاين

 ة:األخبار اخلاّص  ،مالث الوجوهو 

من أکل السحت » :عن جعفربن حمّبل ،ما رواه دعائم اإلسالم منها:

وإن حکم »وإن حكم باحلّق؟ قال:  !يابن رسول اهلل :قيل ،«الرشوة يف احلکم

م باَِم َأْنَزَل اهللأ  فأّما احلکم بالباطل فهو کفر، قال اهلل عّزوجّل: ،باحلّق  ْ حَيْکأ ﴿َوَمن مَل

وَن﴾ مأ الَْکافِرأ َك هأ
  .«َفأأولئِ

فإهّنا نّص أو کالنّص عىل علم اختصاص الرشوة باللفع للحكم بالباطل، بل 

 تعّم لللفع للحكم باحلّق أيیًا.

                                                           

 «. رشا»، ماّدة: 226: 2. النهاية يف غريب احلديث واألثر 1

 «.رشا»، ماّدة: 181: 1. جممع البحرين 2

 .167حيحة حمّمد بن مسلم التي تأيت يف الصفحة . وهي ص1

 .11(: 1. املائدة )1

، 111: 17؛ مستدرك الوسائل 1831، كتاب آداب القضاء، احلديث112: 2. دعائم اإلسال  1

 .1، احلديث 8كتاب القضاء، أبواب آداب القايض، الباب 
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قال:  ،الباقر جعفر حمّبل بن عيلّ محزة الثاميل، عن أيب ما عن أيب  ومنها:

ن أصفياؤك من : إهلي مَ (عىل نبّينا وآله وعليه السالم)قال موسى بن عبران 

هونًا، فأولئك  القدمنی، یقول صدقًا، ویميش يّ الکّفنی، الرَ  يّ الرَ »خلقمم؟ قال: 

الذین »دار القلس عنلك؟ قال:  نزليَ قال: إهلي فبن  «لونازول اجلبال وال یزت

ذیعون أرسارهم يف الدین، وال یأخذون ع  احلکومة یأ  نظر أعینهم إىل الدنیا، والتال

يف الدنیا ويف  يرتقلوهبم، والصدق ع  ألسنتهم، فأولئك يف ِس  ، احلّق يفءالرشا

 .«يف اآلخرة يدارالقدس عند

من »: عن رسول اهلل، جعفررواية يوسف بن جابر عن أيب  ومنها:

نظر إىل فرج امرأة ال حتّل له، ورجاًل خان أخاه يف امرأته، ورجاًل حيتاج الناس إىل 

 .«فقهه )نفعه( فسأَلم الرشوة

 الشباة يف الناس بنی حیكم أن أراد إلا أّن الفقيه القايض تقریب االستدالل:

عن كبّيـة، فسأهلم الرشوة يف حكبه وقیائه، کان موردًا للّ احل أو املوضوعّيـة

، وّل يكون شخصًا متعّلقًا ، الظاهر يف احلرمة بقرينة السياقرسول اهلل

 إّّل بفعله املحّرم. للعنه

« نفعه»النسخ کلبة بعض بأّن الرواية عىل  یناقش فیه أّوالً: ولکن یمکن أن

                                                           

، كتاب اجلهاد، 176: 11ئل ؛ مستدرك الوسا1، املجلس العارش، احلديث 81. األمايل )للمفيد(: 1

 .11، احلديث 1أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 

: 6؛ هتييب األکكا  «إل نفعه»، وفيه: «عن جابر». وفيه: 11، باب نوادر، احلديث 113: 1. الكايف 2

؛ «لفقهه»، وفيه: «عن يوسف بن جابر». وفيه: 26، باب من إليه احلكم و...، احلديث 221/111

؛ وجامع 1، احلديث 8، كتاب القضاء، أبواب آداب القايض، الباب 221:27الشيعة وسائل 

، احلديث 1، أبواب مجلة من أکكا  الرجال والنساء األجانب...، الباب 136: 21أکاديث الشيعة 

، تتّمة كتاب النكاح و...، أبواب معارشة النساء، باب العّفة وترك 862: 22؛ ويف الوايف 17111

 ، عن سيف، عن جابر.11احلديث  الفجور...،
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 ّلتلّل عىل حرمة الرشوة. ،وعليه ،«فقاه»بلل 

أخذ األجرة عىل الفقه ّل إشكال فيه، وإّنام احلرمة متعّلقة بالرشوة له،  ومانیًا:

 .األجرةدون 

تلّل عىل حرمة من حیتاج الناس إىل فقاه أو نفعه، فيسأهلم  نعم الرواية

الرشوة لبيان املطلب بنفع البالل للرشوة عىل خالف احلّق، أو لإلتيان بالفعل 

 .کذلمم

وهبذا البيان يصري هذه الفقرة مناسبًا للفقرتنی األولينی يف تعّلق اللعن، فإّن 

ّيـة، کام أّن النظر إىل فرج امرأة ّل واألّمة اإلسالمالی املجتبع هذه خيانة بالنسبة 

 .حتّل له واخليانة يف أخاه يف امرأته، خيانة ألخيه املؤمن

 :قال، نقل ما يف مفتاح الكرامة ياملطلب ينبغ ولزيادة توضيح يف

 إّما والذي ينبغي أن يقال: أّن هنا أجرًة وجعاًل ورزقًا ورشوًة، والقايض 

 .ّل أو کفاية لا يكون أن إّما التقليرين وعىل ّل، أو القیاء عىل يتعنّی  أن

يؤخذ من املتخاصبنی أو غريمها، کأهل البلل أو  واملراد من األجرة ما

املحّلة؛ واجلعل هو األجرة، لكنّـاا من املتخاصبنی أو أحلمها 

قبل الرشوع يف سامع اللعوى، فإن  للرشطّلتعلومها، فيكون تابعًا 

 عليه، فالفرق بينه وبنی الرشوة ظاهر.رشطه علياام أو عىل املحكوم 

وإن رشطه عىل املحكوم له، فالفرق أّن احلكم ّليتعّلق فيه بأحلمها 

بخصوصه، بل من اّتفق له احلكم مناام عىل الوجه املعترب يكون اجلعل 

ألهّنا من  ؛عليه، وهذا ّلهتبة فيه، وّل ظاور غرض، بخالف الرشوة

حمّقًا أو مبطاًل، وقل أخذ فيه أيیًا شخص معنّی ليكون احلكم له إن کان 

 کاألجرة، بحيث لو مل يكن مل يفعل.

واملراد بالرزق ما کان من بيت املال من املصالح منوطًا بنظر احلاکم، 
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جعل الرزق أعّم من األجر، لکر للمم يف توجيه  وصاحب الرياض

، کام ستسبع، وقل علبت أّن الرشوة ما يعطيه ليحكم اخلرب، وهو وهم  

 له بحّق أو باطل، فكانت غري الثالثة.

میافًا إىل ما فيه من الیعف  ،ه يف اّلستلّلل برواية يوسف بن جابرهذا کلّ 

 .يف السنل

ّل دّللة فيه ـ يیًا أمیافًا إىل الیعف يف السنل ـ ففيه  ة،محز وأّما رواية أيب 

 .صفياءوصاف األأعىل احلرمة؛ لكونه يف مقام 

 ؛ لعلم السنل لنا بكتابه.من رأس فليس هلا سنل   ،ئموأّما رواية اللعا 

ّن املستفاد من جمبوع الروايات هو أّن الرشوة إ یمکن أن یقال:هذا، ولکن 

 إّّل أّن ما يبذل للحكم بالباطل حرمته أشّل وأّنـه کفر   ،وإن کانت حمّرمة مطلقاً 

وللمم ألّن ؛ سحت  ّف، وأّنـه خباهلل العظيم، وأّن ما يبذل للحكم باحلّق حرمته أ

 فإهّنا عىل قسبنی: ،للمم مقتىض اجلبع بنی الروايات

 :ك، بل کفر  ورشما يلّل عىل أّن الرشوة ليست من السحت :لالقسم األوّ 

ء غّل من اإلمام کّل يش» :وعبلاهللأب قالقال:  ،رواية عاّمر بن مروان منها:

الوالة الظلمة، ومنهـا ما أصیب من أعامل  منها ،، والسحت أنواع کثريةفهو سحٌت 

د البّیــنة، ـوالربا بع ،املسکرون اخلمر والنبیذ ـور الفواجر، وممـأجور القضاة وأج

 .«فإّن ذلك الکفر باهلل العظیم وبرسوله ،ماحکيف األ ـ یا عاّمر ـ وةا الرشـفأمّ 

                                                           

 .181: 8. رياض املسائل 1

 .121د  121: 12. مفتاح الكرامة 2

، باب السّتدة، 123؛ اخلصال: 1الْلول والسحت، احلديث  ، باب معنی118. معاين األخبار: 1

؛ وسائل الشيعة 111، احلديث 121: 1؛ وتفسری العّيايش 26سّتدة أشياء من السحت، احلديث 

 .12، احلديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 31: 17
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أّن »: عبلاهللعن أيب  يقال: ورو ،مرسلة الطربيس يف جمبع البيان منها:و

 .«السحت أنواع کثرية، فأّما الرشا يف احلکم فهو الکفر باهلل

السـحت أنـواع کثـرية، منهـا: » :قال: قـال أبوعبـلاهلل ،رواية سامعة منها:و

إذا شار ، وأجر الزانیة، وممن اخلمر، فأّما الرشا يف احلکم، فهو الکفر  احلّجامکسب 

 .«باهلل العظیم

املقابلة والتفصيل بنی السحت والرشاء، أّن الرشاء فإّن الظاهر مناا بقرينة 

 باهلل العظيم. ليست من السحت، بل هي کفر  

 :ما يلّل عىل أّن الرشوة من السحت :القسم الثاين

 ؟قال: سألته عن السحت ،عبلاهلل رواه يزيل بن فرقل، عن أيب ما فمنها:

 .«الرشا يف احلکم»فقال: 

ممن املیتة، وممن  السحت» ، قال:اهللعبلعن أيب  ،موّثقة السكوينّ  ومنها:

 .«ومهر البغّي، والرشوة يف احلکم، وأجر الکاهن ،الکلب، وممن اخلمر

ما رواه محّاد بن عبرو وأنس بن حمّبل، عن أبيه، مجيعًا عن جعفر بن  ومنها:

من السحت ممن  !یا عيلّ » قال: ـ لعيلّ  ّي يف وصيّـة النبـ  حمّبل، عن آبائه

 .«املیتة، وممن الکلب، وممن اخلمر، ومهر الزانیة، والرشوة يف احلکم، وأجر الکاهن

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 36: 17؛ وسائل الشيعة 111: 1د  1. جممع البيان 1

 .16، احلديث 1

، كتاب التجارة، أبواب ما 32: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب السحت، احلديث 127: 1. الكايف 2

 .2، احلديث 1يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، أبواب ما 31: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب السحت، احلديث127: 1. الكايف 1

 . 1، احلديث 1يكتسب به، الباب 

، بداب املكاسدب، 168/1161: 6؛ هتدييب األکكدا  2، بداب السدحت، احلدديث 126: 1. الكايف 1

 .1 ، احلديث1ب ما يكتسب به، الباب ، كتاب التجارة، أبدوا31: 17؛ وسائل الشيعة 182احلديث 

، كتاب 31: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب النوادر، احلديث 262/821: 1. من ال حيرضه الفقيه 1
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 .فإّن هذه الروايات الثالث نّص يف أّن الرشوة سحت  

، بل هي الكفر باهلل واجلبع بيناا يكون بحبل ما دّلت عىل أهّنا ليست بسحت  

ممّا  وبحبل ما دّلت عىل أهّنا سحت   ،عىل الرشوة به للحكم بالباطل ،العظيم

 .کانت کثرية بالبذل للحكم باحلّق 

 ّل شاهل عليه. ّي ترّبع اجلبع، إّن اجلبع بنی الروايات هبذا ال یقال:

حيث إّن يف احلكم بالباطل  ؛عىل اجلبع شاهل من نفس الروايات ألّنـه یقال:

 ، فإّن الكافر يسرت احلّق.باهلل العظيم سرت للحّق والعلل، وسرت احلّق والعلل کفر  

وأّما ما يبذل للحكم باحلّق ليس فيه سرت احلّق والعلل، فال يكون کفرًا، بل 

، فاملناسب بنی احلكم واملوضوع يقتيض أن يكون الرشوة التي هي هو سحت  

الكفر باهلل العظيم هي الرشوة للحكم بالباطل، والرشوة التي هي السحت هي 

 ما يبذل للحكم باحلّق.

ّن أخذ الرشوة للحكم باحلّق أيیًا يوجب إزالة اّلستيثاق أ:الرابعالوجه[ ]

 ، بل يصري موردًا للتابة والظنّـة.بالقايض

ّن أخذ الرشوة عىل احلّق يوجب اّلستلراج يف الرشوة أ :]الوجه[ اخلامس

 عىل الباطل.

خمتار املستنل وحتّصل من مجيع ما لکرناه أّن األقوی هو العبومّيـة التي کانت 

 ووالله، وکانت مقتیی إطالق األکثر.

 اجلهة الثانیة: عدم اعتبار تأّمر املرتيش يف احلرمة

بأن کانت مؤّثرة يف حكم القايض،  ؛ّل يعترب يف حرمة الرشوة تأثريها يف احلاکم

                                                                                                                                        

 .3، احلديث 1التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 . من الوجوه التي استدّل عىل کرمة الرشوة فيام تعّم عىل خالف احلّق أو باحلّق. 1
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إلطــالق الــنّص ومعاقــل  وللــمم؛ فيــه أم ّل ســواء کــان مــؤّثراً  ؛بــل هــي حــرام  

 اإلمجاعات.

خمالف  إلطالقاام. ويف فالقول بعلم البأس به إلا مل تكن مؤّثرة يف احلاکم 

:قال ،«أو علیه، بحّق أو باطل حکم لباذله سواءٌ »ليل عبارة الرشائع: اجلواهر 

اقل ـّص ومعـإلطالق الن ؛أثريه يف احلاکم وعلمهـة لتـملخليّ  إل ّل

إلا مل يؤّثر يف احلاکم،  أو قيل بعلم البأس به ،اإلمجاعات، فام عساه يقال

 واضح الفساد.

سواء  ؛فلو دفع الرشوة إىل القايض ليحكم بنفعه، کانت هذه الرشوة حمّرمة

 کانت مؤّثرة يف حكبه، أم مل يكن مؤّثرة، بل ولو حكم برضر اللافع.

  عدم اختصاص حرمة الرشوة بام یبذل يف خصوص احلکم :اجلهة الثالثة

، أم تعّم ّي حرمة الرشوة هل تكون خمتّصة بام يبذل خلصوص احلاکم الرشع

التحكيم، واآلمرين باملعروف والناهنی  ، وقايضمن احلاکم العريفّ  ؛غريه أيیاً 

عن املنكر، والبذل لألمراء وعاّمل احلكومة عىل النرصة أو النصب ملنصب 

ذل للبلّرس عىل ـوالب اطل،ـادة عىل البـاهل ألداء الشاـخاّص، واللفع للش

ف، کاخلّباز إلعطاء اخلبز خارجًا عن النوبة، رَ لسائر احلِ  إعطاء اللرجة واإلعطاء

 ؟وأمثال للمم

العبومّيـة يف احلرمة ملا يبذل يف مجيع هذه املوارد، فإّن الرشوة صادقة  ،الظاهر

 قال يف مصباح اللغة: .ولغةً  عىل مجيعاا عرفاً 

                                                           

 .6: 2ال  . رشائع اإلس1

 .182:8: رياض املسائل ُانظر. 2

 .111: 22. جواهر الكال  1
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حلاکم وغريه ليحكم له، أو اما يعطيه الشخص  [هي] الرشوة: بالكّس،

 حیبله عىل ما يريل.

يف صلق الرشوة عىل ما يبذل للحاکم وغري احلاکم، وعلم  وهذه العبارة نص  

 ويف النااية: اختصاصاا بام يبذل للحاکم.

 الوصلة إىل احلاجة باملصانعة.الِرشوة والُرشوة: 

عىل ما يبذل للوصلة إىل احلاجة وظاهر هذه العبارة أّن الرشوة تصلق 

 قال:  ،ويف جمبع البحرين و لغريه.أسواء يبذل للحاکم  ؛باملصانعة

 إّّل فيام يتوّصل به إىل إبطال حّق أو متشية باطل. تستعبلقّلام الرشوة 

حيث مل  ؛وظاهر هذه العبارة أيیًا أّن الرشوة أعّم ممّا يبذل للحاکم أو غريه

 اکم والقايض.يقّيله باإلعطاء للح

مورد الغالب ويكون بيانًا  اً والتقييل باحلكم يف بعض کتب اللغة وارد

 للبصلاق الغالب من الطبيعة، فال خصوصّيـة وّل موضوعّيـة ملا يبذل للحاکم.

املقّيل  علی ،املطلق يف کتب اللغة الثالثة محلّن األمر دائر بنی إ ولك أن تقول:

التقييل  محل املطلق علی إطالقه بكونوبنی  ،لمحاًل للبطلق عىل املقيّ  ؛واخلاّص 

يف البعض اآلخر من کتب اللغة واردًا مورد الغالب وبيانًا للفرد واملصلاق 

الغالب من طبيعة الرشوة. ومن املعلوم علم کون القيل الوارد مورد الغلبة 

رفع اليل عن ثاين؛ ألّن . والظاهر هو الموجبًا للتقييل يف املطلق ومحله عليه

جّلًا، ولكن رفع اليل  بعيل   ،ل يف مقام التعريف واحللّ اإلطالق ومحله عىل املقيّ 

عل فيه، ّل بُ  ،عن القيل ومحله عىل بيان املصلاق والفرد الغالب من الطبيعة

                                                           

 «.رشو»، ماّدة: 228: 1. املصباح املنری 1

 «.رشا»، ماّدة: 226: 2. النهاية يف غريب احلديث واألثر 2

 «.رشا»، ماّدة: 181: 1. جممع البحرين 1
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 فاملتعنّی عبومّيـة الرشوة ملا يبذل للحاکم وغريه.

ستلّل حلرمة الرشوة لغري احلاکم ا يمع أّن الشيخ األعظم األنصار، هذا

 قال:.«أّن هدّیـة الوالة والعاّمل غلوٌل »بالروايات الواردة يف  ّي الرشع

نعم، يبكن أن يستلّل عىل حرمته بفحوى إطالق ما تقّلم يف هلّيـة  

 الوّلة والعاّمل.

 استدالل القائلنی باختصاص الرشوة يف احلکم

 :بوجوه  واستلّل القائلنی باّلختصاص 

بام يبذل يف ـ  إن مل يكن يف الكّل ـ يف غالب وجّل الروايات  الرشاءتقييل  منها:

 بعیاا. احلكم، وقل مرّ 

ألّن الغالب يف الرشوة هي  ؛انرصاف املطلقات إىل الرشوة يف احلكم ومنها:

 الرشوة يف احلكم.

م وللمم ألهّن  ؛فام الفقااء اختصاص الرشوة بام يبذل يف احلكم ومنها:

وهذا يلّل عىل أّن  .)قّلس اهلل أرسارهم( عنونوا بحث الرشوة يف کتاب القیاء

 الروايات عنلهم خمتّصة بالرشوة يف احلكم، وّل تعّم غريه.

 ويف هذه الوجوه نظٌر وإشکاٌل، بل منٌع:

البحث يف کتاب القیاء، فال دّللة فيه عىل فابام  أّما عنوان الفقهاء

                                                           

من کوائج الناس؛ ووسائل ، عقاب واٍل حيتجب 118. راجع: ثواب األعامل وعقاب األعامل: 1

وإن أخي ». وفيهام: 11، احلديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 31: 17الشيعة 

. 6، احلديث 8، كتاب القضاء، أبواب آداب القايض، الباب 221: 27؛ و«هدّيدة كان غلوالً 

 «.هدّيدة االُمراء غلول»وفيه: 

 . 217: 1. املكاسب 2

 ، ما قبلها وما بعدها.113. مّر يف الصفحة 1
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إل لعّل الفقااء عنونوا الرشوة يف  ؛فيه عىل للمم أيیاً شاادة  اّلختصاص، بل ّل

من األفراد  وفرد   کتاب القیاء من باب أّن الرشوة يف القیاء مصلاق  

 واملصاديق لطبيعة الرشوة، ّل من باب اخلصوصّيـة واّلختصاص.

ى يقال بعلم ّل مفاوم له حتّ  ،وبعبارة أخرى: أّن لکر الفقااء حكاًم يف کتاب

 ّل يلّل عىل نفي ما علاه. ءكم يف غري هذا الكتاب، فإّن إثبات يشوجود هذا احل

الرشاء باحلكم ّل يلّل عىل  ،من الروايات تقييل کثري   ّل دّللة يف ممکذلو

 :لذکرها يف بعض الروايات األخر عىل نحو اإلطالق أيیًا؛ اّلختصاص

والرائش بینهام الرايش واملرتيش »، أّنـه قال: عن رسول اهلل يما رو منها:

 .«ملعونون

 .«الرايش واملرتيش واملايش بینهام ملعونون»قال:  أّنـه يما رو ومنها:

 ن اهلل الرايشـلع»ال: ـأّنـه ق عن رسول اهلل اللئايل مرسلة عوايل :ومنها

 .«ومن بینهام یميش واملرتيش

والرشوة، فإهّنا حمض إّیاکم »أّنـه قال:  عن رسول اهلل يما رو ومنها:

 .«الکفر، وال یشّم صاحب الرشوة ریح اجلنّـة

 فإّن هذه الروايات مطلق غري مقّيل بام يبذل يف احلكم.

                                                           

، الفصل السابع عرش واملائة يف الرشوة؛ 116، املقّدمة؛ جامع األخبار: 17. اإلمامة والتبرصة: 1

 .11111، احلديث 11، أبواب القضاء، الباب 77: 11جامع أکاديث الشيعة 

، باب 271:111، الفصل السابع عرش واملائة يف الرشوة؛ بحار األنوار 116. جامع األخبار: 2

، أبواب القضاء، الباب 77: 11؛ جامع أکاديث الشيعة 3الرشا يف احلكم وأنواعه، احلديث 

 .11112، احلديث 11

، أبواب 77: 11؛ جامع أکاديث الشيعة 61، الفصل العارش، احلديث 266: 1. عوايل اللئايل 1

 . 11111، احلديث 11القضاء، الباب 

، احلديث 271: 111ع عرش واملائة يف الرشوة؛ بحار األنوار ، الفصل الساب116. جامع األخبار: 1

 .11117، احلديث 11، أبواب القضاء، الباب 78: 11؛ جامع أکاديث الشيعة 12
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وتوّهم جريان قاعلة محل املطلق عىل املقّيل يف هاتنی الطائفتنی من الروايات، 

يف املثبتنی، میافًا إىل احتامل ورود  ي مثبتان، وهذه القاعلة ّل جترامبأهّن  ملفوع  

 التقييل مورد الغالب.

إىل الفرد الغالب، وهو ما يبذل يف احلكم، کام ترى،  وأّما انرصاف املطلقات

إل هو الفرد الغالب يف زمان  ؛يزول بعل التأّمل والتلّبر ّي فإهّنا انرصاف بلو

 ا هذا کثرية إىل حل  صلور الروايات، دون زماننا، فإّن مصلاق الرشوة يف زمانن

 ّل تعّل وّل حتىص.

هذا میافًا إىل أّن الغلبة يف الوجود ّل تكون منشًأ لالنرصاف، بل املنشأ له إّنام 

 هو الغلبة يف اّلستعامل، ّل الغلبة يف الوجود وّل الكامل.

 اجلهة الرابعة: عدم اختصاص الرشوة ببذل املال

من  ؛أم تعّم بذل املال وبذل اجلاهحرمة الرشوة هل هي خمتّصة ببذل املال، 

من امللح والثناء والتبّلق ؛ التعظيم واّلنحناء جتاه احلاکم، وبذل اللسان

 ؟والكذب، فيحرم هذه األمور کحرمة بذل املال

وعرفًا عىل مجيع هذه األمور، فإّن  لصلق الرشود لغةً  ؛الظاهر التعبيم

ّيلًا ببذل املال، بل يصلق عىل مل يكن مقـ کام عرفت ـ الرشوة يف العرف واللغة 

تشبلاا الروايات اللاّلة عىل حرمة  ،بذل غري املال أيیًا، ومع صلق الرشوة

 هذا أّوّلً. الرشوة.

وثانيًا: أّن املناط واملالك يف حتريم الرشوة هو التوّصل إىل احلاجة باملصانعة 

املال، وهذا ومحل احلاکم عىل ما يريل، من دون خصوصّيـة حلصوله من بذل 

ل اجلاه واللسان ذمن ب ؛يتحّقق ببذل غريه ،املناط کام يوجل ويتحّقق ببذل املال

 وغريمها.
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حتريم هذه األمور  أّن تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصّيـة، يقتيض ،وباجلملة

 أيیًا، کتحريم بذل املال.

مع التحريم من جاات أخرى غالبًا،  مع أّن الرشاء يف غري املال مالزم   ،هذا

کحرمته من حيث الكذب، أو امللح والثناء عىل غري حّق، أو التبّلق جتاه احلاکم 

 يبكن تالزماا مع بذل الرشوة باللسان. يالظامل، وغريها من املحّرمات الت

  احلّق  لتحصیل الرشوة: اخلامسة اجلهة

لألعّم من لو توّقف إحقاق احلّق وحتصيله عىل بذل الرشوة، فال حیرم 

 فيه احتامّلن، بل قوّلن. دون الرايش؟ حیرم عىل املرتيشاملرتيش والرايش أم 

بنی األصحاب يف جواز البذل للرايش  ويف اجلواهر نفيه وجلان اخلالف

 اهر: قال يف اجلو وحرمة األخذ عىل املرتيش، إّّل من کاشف الغطاء.

، وحرم ام اجلور، جاز للرايشلو توّقف حتصيل احلّق عىل بذله لقیاة حكّ  ،نعم

ويف  ـ إلی أن قال: ـ ، کام رّصح به غري واحل، بل ّل أجل فيه خالفاً عىل املرتيش

بل بينه وبنی األجر  رشح اّلُستال أهّنا ليست مطلق اجلعل، کام يف القاموس،

 واجلعل عبوم من وجه، وّل البذل عىل خصوص الباطل، کام يف النااية

عىل خصوص احلّق، بل هو البذل عىل  وّل مطلق البذل ولو واملجبع،

 حّقًا أو باطاًل، مع التسبية وبلوهنا. ؛الباطل، أو عىل احلكم له

ليه: ويعىص اللافع يف وقال أيیًا يف مسألة األجرة عىل القیاء واجلعل ع

 عليه، احلّق  حتصيل توّقف إلا الوجانی، إّّل  أحل يف دفعه إىل القايض

                                                           

 «.رشو»، ماّدة: 182: 1. القاموس املحيط 1

 «.رشا»، ماّدة: 226: 2. النهاية يف غريب احلديث واألثر 2

 «.رشا»، ماّدة: 181: 1. جممع البحرين 1
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 .، بخالف الرشوة، فإهّنا ّل جتوز بحال  [اجلعل واألجرة] فيجوز

ويف کالمه األخري ما ّل خیفى، رضورة أّنـه إن أراد إخراجاا عن 

وإن أراد أهّنا ّل املوضوع يف صورة التوّقف، کان خمالفًا للعرف يف للمم، 

کان خمالفًا ملا قّلمناه  جتوز هبذا العنوان حّتى لو توّقف احلّق علياا،

عليه، بعل تنزيل اإلطالق يف النّص  موافقاً سابقًا، بل مل أعرف له 

 والفتوى عىل اّلختيار.

يف هذه الصورة وحرمته  البذل للرايش جوازـ تبعًا لألصحاب  ـ والتحقیق

 لوجانی: وللمم؛ عىل املرتيش

انرصاف اإلطالقات عن هذه الصورة وقصورها عن تناوهلا، کام يف  أحدمها:

کيف ما کان بأّي  ،ألّن التوّصل إىل حتصيل احلّق جائز عقاًل ورشعاً  ؛اجلواهر

 أو حرامًا. سواء کان السبب مباحاً  ؛وسيلة وسبب

 قال صاحب اجلواهر يف مقام اّلستلّلل عليه:

لقصور أدّلة احلرمة عن تناول الفرض الذي تلّل عليه أصول الرشع  

رضورة أّن  وقواعله املستفادة من الكتاب والسنّـة واإلمجاع والعقل،

إىل حّقه بذلمم ونحوه ممّا هو حمّرم عليه يف اّلختيار، بل  التوّصللإلنسان 

 .ونقالً معه عقاًل  للمم کاإلکراه عىل الرشاء الذي ّل بأس به عىل الرايش

 ّي ختصيص اإلطالقات بام يلّل عقاًل ونقاًل عىل جواز حتصيل احلّق بأ مانیهام:

 وسيلة أمكن.

فألّنـه ّل حیكم بقبح حتصيل احلّق بالوسائل املحّرمة إلا توّقف  ،أّما العقل

التحصيل علياا، کام إلا توّقف حتصيل احلّق عىل احللف أو اإلشااد کالبًا، أو 

                                                           

 .116د 111: 22. جواهر الكال  1

 . نفس املصدر.2
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اجلور، فإّن العقل ّل حیكم بقبح هذه األمور يف هذه  إىل قايضعىل املراجعة 

 الصورة.

، وأّما النقل، فلصحيحة حمّبل بن مسلم، کام استلّل به املقّلس األردبييل

 :الـق

 ،والظاهر أّنـه إلا کان أخذ احلّق موقوفًا عليه جيوز اإلعطاء، ّل األخذ 

 ،صحيحة حمّبل بن مسلميبكن فام اجلواز من  وهو ظاهر عقاًل ونقاًل.

عن الرجل يرشو الرجل الرشوة عىل أن  اهللعبل قال: سألت أبا

 .«ّل بأس به»يتحّول من منزله فيسكنه؟ قال: 

 يف الروایة احتامالن: أنّ وال خيفى 

 هو صاحب املنزل ومالكه، واملراد من املرتيش أّن املراد من الرايش أحدمها:

ألّن صاحب  ؛تكون الرواية دلياًل عىل املسألة ،وعليه .هو املترّصف فيه بغري حّق 

املنزل يتوّقف إحقاق حّقه عىل بذل الرشوة إىل املترّصف يف املنزل، عىل أن 

 .«ال بأس به» :بأّنـه اإلمام فأجابيتحّول منه فيسكنه، 

ا تلّل عىل جواز بذل أهّن  والرواية وإن کانت يف غري باب القیاء واحلكم، إّّل 

 الرشوة إلحقاق احلّق إمجاّلً.

هو املنزل املشرتك بنی أّن املراد باملنزل ـ کام أفاده صاحب الوسائل ـ مانیهام:

واألماکن العاّمة، مثل امللارس والرباط واملنازل املوقوفة عىل قبيل،  املسلبنی

آخر منام ويبذل للساکن  يءفسكن رجل من املوقف عليام منزّلً مناا، فيج

                                                           

، 278: 17؛ وسائل الشيعة 216، باب املكاسب، احلديث 1131/ 171: 6. هتييب األکكا  1

 .2، احلديث 81كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .81د  86: 8. جممع الفائدة والربهان 2

 .2، ذيل احلديث 81اب ما يكتسب به، الباب ، كتاب التجارة، أبو278: 17. وسائل الشيعة 1
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  .«ال بأس به» :بأّنـه ماّلً عىل أن يتحّول منه فيسكنه، فأجاب اإلمام

عىل املرتيش،  لعلم حّق للرايش ؛تكون الرواية أجنبّيـة عن املسألة ،وعليه

حّتى يتوّقف حتصيله عىل إعطاء الرشوة، بل بذل الرشوة يكون لتخلية املرتيش 

 لكونه وقفًا عىل قبيل هو منه. ؛املنزل الذي کان له احلّق يف سكونته

احلّق وإحقاقه بعل وجود اللليل عىل جواز حتصيل  فاألمر سال   ،وکيف کان

 وبه خیّصص إطالقات حرمة الرشوة. وسيلة أمكن، حملّلة کانت أم حمّرمة، ّي بأ

 ة إىل احلّکام ـاجلهة السادسة: حرمة اَلدیّ 

 ة إىل احلاکم والقايض هل تكون حرامًا مثل الرشوة أم ّل؟ـاهلليّ 

لتنقيح املناط،  ؛أّن اهللّيـة إىل احلّكام والقیاة أيیًا حمّرمة کالرشوة :والتحقیق

وإلغاء اخلصوصّيـة، فإّن املفاسل املرتّتبة عىل الرشوة مرتّتبة عىل اهللّيـة إىل 

ّن اهللّيـة إىل القیاة رشوة حقيقة وإن مل إالقیاة أيیًا، مع أّنـه يبكن أن يقال: 

فإّن الرشوة  لعلم الفرق بيناام من حيث احلقيقة واملاهّيـة، ؛تسّم باسم الرشوة

ّب املحّرك له يف ذل ليحكم له، واهللّيـة هي ما تبذل إليراث احلُ هي ما يب

 املستقبل عىل احلكم عىل وفق مطلبه.

  .«أّن هدّیـة الوالة والعاّمل غلوٌل »هذا میافًا إىل ما ورد من 

قنا رَ وأعجب من ذلك طارق طَ »قال:  ،وما ورد يف هنج البالغة عن عيلّ 

لة، ِص  أ :یئها، فقلتجنت بریق حّیـة أو قَ ئتها کأّنام عأ نِ عجونة َش بملفوفة يف وعائها، ومَ 

أم زکاة، أم صدقة؟ فذلك حمّرم علینا أهل البیت. فقال: ال ذا وال ذاك، ولکنّـها 

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، 31: 17؛ ووسائل الشيعة 118. راجع: ثواب األعامل: 1

، كتاب القضاء، أبواب 221: 27؛ و«وإن أخي هدّيدة كان غلوالً ». وفيه: 11، احلديث 1الباب 

 «.مراء غلولهدّيدة االُ ». وفيه: 6، احلديث 8آداب القايض، الباب 
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تبط أنت، أم ذو خمأ  تخدعني، أعن دین اهلل أتیتني لِ  بول، ألتك اَلَ بِ َهِدّیـة. فقلت: هَ 

لیم السبعة بام حتت أفالکها ع  أن أعىص اهلل يف عطیت األقاواهلل لو أأ  ؟رجأ نّـة، أم هَت جِ 

رادة م َج ألهون من ورقة يف فَ  يّن دنیاکم عندإلته، ولب شعرية ما فعَ بها جأ نملة أسلأ 

بات العقل، وقبح فنى، ولّذة ال تبقى. نعوذ باهلل من سأ ولنعیم یَ  مها، ما لعيلّ قَض تَ 

 .«الزلل، وبه نستعنی

 :األعظم قال الشيخ

وأّما اهللّيـة، وهي ما يبذله عىل وجه اهلبة ليورث املوّدة املوجبة للحكم  

حّقًا کان أو باطاًل، وإن مل يقصل املبذول له احلكم إّّل باحلّق إلا عرف  ؛له

ـ ولو من القرائن ـ أّن األّول قصل احلكم له عىل کّل تقلير، فيكون 

احلكم، واهللّيـة تبذل الفرق بيناا وبنی الرشوة: أّن الرشوة تبذل ألجل 

 ؛ّب املحّرك له عىل احلكم عىل وفق مطلبه، فالظاهر حرمتااإليراث احلُ 

 ألهّنا رشوة أو بحكباا بتنقيح املناط.

وإن أخذ ـ يعني » :ول أمرياملؤمننیـّلم من قـل ما تقـحیب ،هـوعلي

 «.هلّيـة کان غلوّلً  الوايل ـ 

 «.هلايا العاّمل غلول  »وما ورد من أّن 

 .«سحت  » :ويف آخر

                                                           

 .221، اخلطبة: 117. ّنج البالغة: 1

، عقاب واٍل حيتجب عن کوائج الناس؛ وسائل الشيعة 118. ثواب األعامل وعقاب األعامل: 2

 .11، احلديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 31: 17

، كتاب 221: 27؛ وسائل الشيعة 17، املجلس العارش، احلديث 262. األمايل )للطويس(: 1

 «. هدّيدة األمراء غلول». وفيه: 6، احلديث 8القضاء، أبواب آداب القايض، الباب 

، 1162/  168: 6؛ هتييب األکكا  1و1؛ باب السحت، احلديث 127و126: 1. راجع: الكايف 1

؛ وسائل الشيعة 118، باب املكاسب، احلديث 337/  112: 6؛ و181بداب املكاسب، احلديث 
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 ، عـن أمـرياـاحلسـن الرضـ وعن عيـون األخبـار، عـن موّلنـا أيب

ـْحِت وله تعـاىل: ـيف تفسري قـ املؤمننی ـالأوَن لِلسُّ هـو »قـال:  ،﴾َأکَّ

 «.تهألخيه حاجته، ثّم يقبل هليّ  الرجل يقيض

من  وللروايات توجياات تكون الرواية عىل بعیاا حمبولة عىل ظاهرها

التحريم، وعىل بعیاا حمبولة عىل املبالغة يف رجحان التجنّب عن قبول 

 يقع يف الرشوة يومًا. اهللايا من أهل احلاجة إليه، لئاّل 

 وقال صاحب اجلواهر:

حیرم عىل احلاکم قبول  :من کتب األصحاب أّنـه قيل ويف غري واحل   

ألّنـه يلعو إىل امليل وانكسار  ؛لآالي خصومة يف املاهللّيـة إلا کان للبُ 

إلا کان ممّن مل يعال عنه اهللّيـة له قبل توىّل  :قلب اخلصم، وکذا قيل

 .ألّن سبباا العبل ظاهراً  ؛القیاء

 لكن يف الرياض«. سحت  » :ويف آخر«. هلايا العاّمل غلول  »ويف اخلرب: 

 ؛وّلسياّم األّول نظر ،أّنـه أحوط، وإن کان يف تعيينه :وغريه بعل نقله

لألصول، وقصور سنل اخلربين، وضعف الوجوه اّلعتبارّيـة، مع علم 

 .تسبية مثله رشوة

وإن کان کثري مناا يف الرشاء يف احلكم، لكن فياا ما  يفا ،وأّما النصوص

أن تفام  اللاّم إّّل  .لعلم التنايف بيناام ؛هو مطلق ّلحیكم عليه األّول

                                                                                                                                        

 . 1و 2و1، احلديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 32: 17

 .12(: 1. املائدة )1

: 17؛ وسائل الشيعة 16، احلديث ، باب فيام جاء عن الرضا11: 2 بار الرضا. عيون أخ2

 .11، احلديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 31

 .217د  216: 1. املكاسب 1

 .182:  8. رياض املسائل 1
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 مفاومه مع املطلق، لكنّـه کام ترى. ينئذ  فيتنايف ح ،القيلّيـة

 فرعٌ 

أّنـه ّل فرق بنی بذل اهللّيـة لنفس القايض واحلاکم، وبنی بذله إليه  ثّم ّلخیفى

لرصفه يف األمور اخلريّيـة، وبنی دفع اخلبس والزکاة إليه ولو لرصفه يف 

هذه األمور يف املفاسل املرتّتبة علياا، بل ما يعطى  يلتساو ؛املصارف املرشوعة

حيث إّن دفع الزکاة واخلبس والصلقة  ؛من الزکاة واخلبس والصلقة أشكل

يف هذا  متثال والتقّرب إىل اهلل تعاىل، وهو مفقود  حتتاج إىل قصل اإلطاعة واّل

کام أّنـه ّل  املعصية واملخالفة ألوامر اهلل تعاىل، ياللفع، بل اللفع يتحّقق بلاع

يف  فرق يف بذل اهللّيـة بنی بذل املال وبنی بذل اجلاه واللسان وغريمها، کام مرّ 

 الرشوة مفّصاًل.

 اَلدّیـة إىل القايض بعد احلکم 

تارة يتحّقق من  ؛هـة إىل القايض بعل متامّيـة القیاء واحلكم منـاهللّيـة واهلب

املستقبل ومل يكن داعيه کوهنا أجرة يف مقابل من دون توّقع منه بالنسبة إىل  البالل

 لعلم کوهنا رشوة موضوعًا، وّل ملحقًا هبا حكاًم. ؛احلكم له، فال بأس فيه

ليحكم له يف املستقبل، أو کان  وُاخرى يكون داعيه مناا إيراث موّدة القايض

غرضه تفايم القايض بأّنـه ممّن ّل هيبل عبل من عبل له، بل هو ممّن يتلارك 

لكوهنا إّما رشوة موضوعًا،  ؛حمّرم ألعامل بعل العبل بنحو حسن، فاذه حرام  ا

 وإّما ملحق هبا حكاًم، کام لو حتّققت قبل احلكم.

                                                           

 .118و 117: 22. جواهر الكال  1

 .161. مّر يف اجلهة الرابعة من الصفحة 2
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 حیتاج إىل أخذ الرشوة، فإّنـه ّل لئاّل  ؛بذل اهللّيـة إىل القايض وثالثة يكون

 إىل القايض، وکونه موجبًا للفع املفسلة. حساناً إلكونه  ؛بأس فيه

 :قال املحّقق اإليرواين

اهللّيـة تارة تكون قبل احلكم، وأخرى بعل احلكم، وعىل کّل مناام تارة  

 يتكون ألجل الروابط الشخصّيـة، أو قربة إىل اهلل تعاىل، أو ألجل تصلّ 

أمر القیاء وفصل  يقیاء بعض حوائجه اخلارجّيـة، أو ألجل تصلّ 

احلكم بالباطل، أو ألجل اخلصومة، أو ألجل احلكم باحلّق، أو ألجل 

 احلكم باألعّم من احلّق والباطل.

والظاهر جواز الكّل بلليل صّحة اهلبة حّتى ما کان ألجل احلكم 

بالباطل إلا کانت اهلبة بعل احلكم بالباطل جزاًء للحكم، فإّن احلرام 

عىل اهلبة ّل مقاباًل باملال، لكن عىل مبنى املصنّف يف  صار داعيًا حينئذ  

ملباحث املتقّلمة تبطل؛ ألّنـه معلود عنله يف األکل بالباطل، وقل بعض ا

 تقّلم اجلواب عنه.

وأّما إلا کانت اهلبة قبل احلكم بالباطل ألجل أن تكون داعيًا عىل احلكم 

تاا، ّل سّيام إلا کانت احلاجة إىل حكبه فبقتىض العبومات أيیًا صحّ 

 .ىل حكبه فرياعى جانبه حينئذ  غري فعلّيـة، وإّنام هيب ّلحتامل أن حیتاج إ

 :والذي يقىض باملنع عناا وجوه، کّلاا قارصة عن إفادة املقصود

م بِاْلَباطِِل﴾ اَل ﴿قوله تعاىل:  :األّول م َبْینَکأ لأوا َأْمَواَلکأ بتقريب أّن  َتْأکأ

 يلكن يف لّباا قوبل باللاع ،ءاملال وإن مل يقابل يف صورة املعاملة بيش

، فكان أکل املال أکاًل بالباطل، وهبذا الذي دعى إىل بذله، وهو حرام  

                                                           

 .23(: 1). النساء 1



 021                                                        املسألة الثامنة: الرشوة                                                          النوع الرابع/

غنائاا، وقل  يالتقريب يقرب بطالن املعاملة عىل اجلارية املغنّية بلاع

 تقّلم اجلواب عنه مرارًا.

بذل داعي ارتكاب ا أّوّلً: منع صلق األکل بالباطل عىل م وحاصله

احلرام، وثانيًا: الباء يف اآلية للسببّيـة ّل للبقابلة، فيكون مفاد اآلية حرمة 

األکل باألسباب الباطلة الغري املؤّثرة يف النقل، فكان اآلية لإلرشاد، 

إىل  يف املقام غري معلوم، ولو کان معلومًا مل حیتّج  السببوبطالن 

 اّلستلّلل باآلية.

 ضعىل حرمة الرشوة بناًء عىل شبوله للبقام حسب بع ما دّل  :الثاين

نی، بل يشبله تفسري املجبع الذي هو التفاسري املتقّلمة هلا من اللغويّ 

 أخّص التفاسري.

ويلفعه: منع املبنى وأّن املتيّقن من الرشوة ما کان بإزاء احلكم بالباطل، 

 رصحیة يف مغايرهتام.ّل ما کان بلاعيه، ورواية أصبغ

 الثالث: عبوم مناط حرمة الرشوة وشبوله للبقام.

وفيه: علم القطع باملناط، وإّّل حرم طرح األلفة مع القايض ألجل هذا 

 اللاعي.

  :يف مواضع من کالمه ویمکن املناقشة

رّده اللليل الثالث بعلم القطع باملناط وإّّل حرم األلفة مع القايض  األّول:

بأّن مناط األحكام وإن کان يف العبادات غري معلوم  ، خملوش  يألجل هذا اللاع

لنا، إّّل أّنـه يف املعامالت باملعنى األعّم، کباب الیامنات والليات والعقود، 

، فإهّنا قل تعّلقت هبا فإّن مناط احلرمة فياا معلوم   ،لنا غالبًا، ومناا الرشوة معلوم  

                                                           

 .11، احلديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 31: 17. راجع: وسائل الشيعة 1

 . 26: 1. کاشية املكاسب )لإليرواين( 2
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ييع حقوق اآلخرين، لكوهنا موجبًا للظلم وتی ؛املنع من الشارع األقلس

 رشعًا. قالًء، وممنوع  عقاًل وعُ  والظلم قبيح  

وّل فرق يف للمم بنی أن يبذل املال ليحكم له بالباطل، وبنی أن يبذل له إليراث 

 .الظلم وتیييع حقوق اآلخرين ،موّدة القايض ليحكم له بالباطل، فإّن يف کلياام

ملا يرتّتب عليه  ؛قطعاً  وطرح األلفة مع القايض ألجل احلكم بالباطل، حرام  

 من الظلم وتیييع حقوق اآلخرين. ؛من املفاسل املرتّتبة عىل الرشوة

 احلكم بالباطل، خملوش   يمنعه من صلق الرشوة عىل ما کان بلاع الثاين:

بأّن اهللّيـة إلا مل يكن بإزاء احلكم بالباطل، بل کان بلاعيه، وإن مل يصلق عليه 

 ملحقة هبا حكاًم. الرشوة حقيقة، إّّل أهّنا

ما قاله من منع صلق األکل بالباطل عىل املبذول بلاعي ارتكاب  الثالث:

بأّن ما يبذل للاعي ارتكاب احلرام، وإن مل يكن من األکل يف  احلرام، خملوش  

مقابل وإزاء الباطل، إّّل أّن مقابلة األکل للباطل ّل خصوصّيـة وّل موضوعيّـة 

قابلة، بل املناط والعناية يف اآلية بكون األکل حّقًا أو هلا، ومل يكن العناية بامل

 ؛باطاًل، وأّن ما کان أکله باطاًل ّل جيوز أکله، وما کان حّقًا جيوز أکله وارتكابه

 سواء کان الباطل عوضًا أو داعيًا.

ما قاله من أّن الباء يف اآلية الرشيفة للسببّيـة، فيكون مفاد اآلية حرمة  الرابع:

سباب الباطلة الغري املؤّثرة يف النقل، وبطالن السبب يف املقام غري األکل باأل

أّن املراد من السبب الباطل هو الباطل بنظر العرف والعقالء، ب معلوم، خملوش  

، وّل شمّم يف أّن اهللّيـة إىل القايض جللب حمبّته ليحكم له ّل الباطل الرشعّي 

الء، فتشبله اآلية، فتكون من بالباطل من األسباب الباطلة عنل العرف والعق

 األکل بالباطل وتكون حرامًا.

« ملحقات العروة»يف  عّرض ملا تعّرضه السّيل اليزديـالت يإّنـه ينبغ مّ ـم
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 ا تعّرضه الشيخـلًا عىل مـزائ ،روعـبعض الف هـلتعّرض ؛يف فروع الرشوة

فنقتفي أثره بذکر ما لکره من املسائل، مع التعّرض لبعض ما خیطر  ،يف املكاسب

 :قال فياا. ببايل

ليحكم له بالباطل،  ما يبذله للقايض وهيالرشوة،  حتريم(: 01)مسألة  

حّقًا کان أو باطاًل، أو ليعّلبه طريق املخاصبة حّتى يغلب  ؛أو ليحكم له

 عىل خصبه.

هذه الصورة األخرية خمتّصة بام إلا يبذله  لكّن الظاهر أّن حرمة البذل يف

للقايض لتعليبه الطريق يف الغلبة عىل اخلصم يف الباطل، وأّما البذل لتعليم طريق 

ّلنرصاف أدّلة  ؛فالظاهر علم حرمته ،املخاصبة يف الغلبة عىل اخلصم يف احلّق 

 حتريم الرشوة عنه.

ليحكم له بالباطل وما يبذل ليحكم اللاّم إّّل أن يقال: إّن الرشوة أعّم ممّا يبذل 

يبكن أن يقال: إّن ما يبذل لتعليم طريق املخاصبة رشوة حمّرمـة  ،وعليه .له باحلّق 

 .سواء کان لتعليم الطريق يف الغلبة عىل اخلصم يف الباطل أو يف احلّق  ؛مطلقاً 

إّّل وکذا إلا قلنا بأّن البذل لتعليم طريق املخاصبة يف احلّق وإن مل يكن رشوة، 

لرتّتب بعض املفاسل املرتّتبة عىل البذل للتعليم يف  ؛أّنـه بحكم الرشوة يف احلرمة

وء ظّن الناس بالقايض ـن انحراف القیاء عن مسري العلل إثباتًا، وسـم ؛الباطل

 عىل ما يبذل للتعليم يف احلّق أيیًا. وفيه ما مّر يف اجلاة األوىل. وباب القیاء

 : مّم قال

 عة.يف احلرمة بنی أن يكون للمم خلصومة حارضة أو متوقّ وّل فرق 

 ويلّل عىل حرمتاا إمجاع املسلبنی، بل هي من رضورّيات اللين.

                                                           

 .22: 2. تكملة العروة الوثقى 1

 وما بعدها. 111. مّر يف الصفحة 2
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ْم  اَل ﴿وَ الكتاب املبنی، قال تعاىل:  ،ويلّل عىل حرمتاا ْم َبْینَکأ لأوا َأْمَواَلکأ َتأْکأ

لأوا َفِریقًا ِمْن َأْمَواِل النَّاِس بِااِلْمِم َوَأْنتأْم  اِم لِتَأْکأ کَّ ا إىَِل احْلأ ْدلأوا هِبَ بِاْلبَاطِِل َوتأ

وَن﴾  .َتْعَلمأ

 .«باهلل أّن الرشاء يف احلكم کفر  »بل يف مجلة من األخبار: 

 .«أّنـه رشك  »ويف بعیاا: 

فاو الكفر  ،وأّما الرشاء يف األحكام يا عاّمر»خرب عاّمر بن مروان: ففي 

 «.باهلل العظيم

«.هو الكفر باهلل ،الرشاء يف احلكم إنّ »ويف موّثقة سامعة: 

.«فاو الكفر باهلل العظيم ،وأّما الرشاء يف احلكم» ويف میبرته:

احتجـب  أّيام وال  »أّنـه قال:  عن أمرياملؤمننی ،ويف خرب األصبغ بن نباتة

عن حوائج الناس احتجب اهلل عنه يوم القيامـة عـن حوائجـه، وإن أخـذ 

 «.هلّيـة کان غلوّلً، وإن أخذ رشوة فاو مرشك

من نظر إىل فرج امرأة  لعن رسول اهلل»ويف رواية يوسف بن جابر: 

                                                           

 .188(: 2. البقرة )1

، باب السّتدة، 123؛ اخلصال: 1الْلول والسحت، احلديث  ، باب معنی118. معاين األخبار: 2

؛ وسائل الشيعة 111، احلديث 121: 1؛ تفسری العّيايش 26سّتدة أشياء من السحت، احلديث 

. ولكن يف املصادر هكيا: 12، احلديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 31: 17

 «.لك الكفر با  العظيم ورسوله فأّما الرشاء يا عاّمر يف األکكا ، فإّن ذ»

، كتاب القضاء، أبواب آداب 221: 27؛ وسائل الشيعة 112، احلديث 121: 1. تفسری العّيايش 1

 .8، احلديث 8القايض، الباب 

، كتاب التجارة، أبواب ما 32: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب السحت، احلديث 127: 1. الكايف 1

 .2، احلديث 1يكتسب به، الباب 

، عقاب واٍل حيتجب من کوائج الناس؛ وسائل الشيعة 111. ثواب األعامل وعقاب األعامل: 1

 .11، احلديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 31: 17
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 ،إليه لفقاهّلحتّل له، ورجالً خان أخاه يف امرأته، ورجالً احتاج الناس 

  . «فسأهلم الرشوة

 .قةمّر علم کون رواية سامعة موثّ 

 : مّم قال

وّل فرق أن يكون للمم باملشارطة مناام رصحیًا، أو کان من قصلمها 

، بل وإن مل يؤّثر، ضبنًا، أو کان من قصل البالل إلا أّثر للمم يف القايض

أو کان قصله احلكم بأن يكون قصله احلكم له وإن مل يعطه الرشوة، 

 باحلّق لكّل من کان.

لصلق  ؛من علم البأس باألخذ إلا مل يكن مؤّثرًا فيه ّل وجه له :فام قيل

 الرشوة بقصل البالل، فيشبله األخبار.

 ؛(: کام حیرم األخذ عىل اآلخذ، کذا حیرم البذل عىل البالل21)مسألة 

 نة عىل اإلثم.ولكونه إعا ،«لعن اهلل الرايش واملرتيش: »لقوله

لو کان مكرهًا يف اللفع ّل حرمة عليه، وکذا لو توّقف استنقال حّقه  نعم،

ط يف اإليصال، عىل للمم، وإن کان حمّرمًا عىل اآلخذ، وکذا حیرم التوّس 

                                                           

: 6؛ هتييب األکكا  «إل نفعه»، و«عن جابر». وفيه: 11، باب نوادر، احلديث 113: 1. الكايف 1

؛ «لفقهه»، و«عن يوسف بن جابر». وفيه: 26و...، احلديث  ، باب من إليه احلكم221/111

؛ وجامع 1، احلديث 8، كتاب القضاء، أبواب آداب القايض، الباب 221: 27وسائل الشيعة 

، احلديث 1، أبواب مجلة من أکكا  الرجال والنساء األجانب، الباب161: 21أکاديث الشيعة 

17111. 

 .22: 2. تكملة العروة الوثقى 2

 ويف ذيل رواية التامثيل، 17فيام قبله منه، إاّل يف الصفحة  نعثر علی ترصيح من األُستاذ . مل1

 فراجع.

، الفصل العارش يف أکاديث تتضّمن شيئًا من اآلداب الدينّيدة، احلديث 266: 1. عوايل اللئايل 1

 . 11111، احلديث 11، أبواب القضاء، الباب 77: 11؛ وجامع أکاديث الشيعة 61
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کام أّنـه حیرم التوّسط يف اّلستزادة واّلستنقاص، ويسّبى املتوّسط 

 لذلمم بالرائش.

 :مّم قال

، وقل تكون عباًل أو منفعة   الرشوة قل تكون ماّلً من عنی  (: 20)مسألة 

، کخياطة ثوبه أو تعبري داره أو نحومها، وقل تكون قوّلً، للقايض

کبلحه والثناء عليه إلمالة قلبه إىل نفسه ليحكم له، وقل تكون فعاًل من 

األفعال، کالسعى يف حوائجه وإظاار تعظيبه وتبجيله ونحو للمم، 

 الرشوة علياا، أو لإلحلاق هبا. لصلقّما إ ؛فكّل للمم حمّرم  

(: من الرشوة أو يلحق هبا اهلبة أو اهللّيـة أو املصاحلة أو 22)مسألة 

البيع حماباًة لغرض احلكم له بالباطل، ويف صّحة املذکورات وعلماا 

عىل أّن من  ءً بناـ ّن املّتجه إثّم »ختار يف اجلواهر علماا، قال: ا :وجاان

 ؛بطالن العقل الذي وقع عىل جاة الرشوةـ أفرادها عقود املحاباة مثاًل 

 طريق   ي  ملا عرفت من النصوص اللاّلة عىل بقاء املال عىل ملمم الرايش بأ

«.کان، بعل فرض انلراجه يف الرشوة

 ويف فساد املعاملة املحايب فياا وجه  »قال:  يوکذا املحّقق األنصار

مع أّنـه اختار يف مسألة اإلعانة عىل اإلثم علم فساد البيع  .«ّي قو

لتعّلق »بقصل توّصل الغري إىل املحّرم، مثل بيع العنب ليعبل مخرًا، قال: 

إلشعار  ؛عن املعاملة، وهو اإلعانة، وحیتبل الفساد بام هو خارج   يالنا

 ّل وک ،به وکّل بيع ملاوّ »يف رواية حتف العقول، بعل قوله:  قوله

                                                           

 .21د  22: 2تكملة العروة الوثقى . 1

 .113: 22. جواهر الكال  2

 .213: 1. املكاسب 1
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ا يتقّرب به لغري اهلل أو يقوى به الكفر والرشك يف مجيع وجوه عنه ممّ  ّي منا

بيعه ورشاؤه  حمّرم   فاو حرام  » ،«، أو باب يوهن به احلّق املعايص

لبيان الفساد يف تلمم الرواية،  بناًء عىل أّن التحريم مسوق   ،«وإمساکه

الفساد مع قصل  ، ولو متّت لثبتکام ّل خیفى، لكن يف اللّللة تأّمل  

 .انتاى.«ألّن الفساد ّل يتبّعض ؛خاّصة للحرام ياملشرت

بأمر خارج عن املعاملة،  يملا لکر من تعّلق النا ؛واألوجه علم الفساد

وّل فرق بنی املقام وبنی مسألة اإلعانة، وّلنسّلم ما لکره صاحب 

وإّنام هو  طريق کان، ّي بأ من بقاء املال عىل ملمم الرايش اجلواهر

 .العقودمسّلم يف صورة البذل من غري أن يكون بعقل من 

يقصل من املعاملة إّّل املحاباة التي يف ضبناا، أو قصل املعاملة  نعم، لو مل

لعلم قصل املعاملة  ؛بطلت ،ولكن قصل الرشوة باملحاباة فياا ّل بأصلاا

 املة يف الثاين.يف األّول واستلزام بطالن مقلار املحاباة لبطالن أصل املع

ّنـه إلا قصل الرشوة باملعاملة املحاباتّيـة يصلق إنعم، يبكن أن يقال: 

رشوة، فتكون حرامًا، وّلزمه بطالن ـ مثاًل ـ عرفًا أّن العنی املوهوبة 

ّلبّل أن  ،وعليه .وهذا هو الفارق بنی املقام وبنی مسألة اإلعانة .املعاملة

ثبن املثل بقصل الرشوة فيام إلا کان يفّصل بنی املذکورات وبنی البيع ب

 مثله. غرض يف املبيع ولو بعوض   للقايض

                                                           

عن جهات معايش  ...، جوابه، باب ما روی عن اإلما  الصادق111. حتف العقول: 1

 . العباد و...

 «.عنهأعني اإلعانة علی اإلثم، أو املساحمة يف الردع »، ويف املكاسب زيادة قوله: 111: 1. املكاسب 2

 .113: 22. راجع: جواهر الكال  1

 .21د 21: 2. تكملة العروة الوثقى 1
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 نکات حول ما ذکره السّید

سواء کان بيعًا حماباتّيًا، أم هبة،  ؛ّن املعاملة بغرض الرشوة مطلقاً إ أحدها:

لصلق الرشوة عليه، فيكون حرامًا،  ؛بالفساد وإن مل يكن بعنوان الرشوة، حمكوم  

 وفسادها. املعاملةوّلزمه بطالن 

ّن املصلاق الواضح والظاهر والغالب يف البيـع املحابـايت واهلبـة هـو إ مانیها:

مل  صورة القصل إىل حتّقق املعاملة بغرض التوّصل إىل احلكم بنفع دافع العنی لو

الرشـوة، ويرتّتـب علياـا  فتصـلق عليـه نقل بأهّنا هي املصلاق املنحرص هبـا،

 مطلقًا. وباطل   حكباا من احلرمة والفساد، فاملعاملة املحاباتيّـة حمّرم  

املحابـاة  إّّل قصـلمن الصورتنی: صورة علم القصـل  وما فرضه السيّل

عـن املتعـارف  يف ضبن املعاملة، وصورة قصل الرشوة باملحاباة، خـارج   يالت

وعاّم هو واقع بنی الناس، فاام وإن ّل إشكال يف حرمتاام وبطالهنام ـ کام لکـره 

السيّل ـ إّّل أّن احلرمة والبطالن ّل ختتّصان هبام، بل املعاملـة املحاباتيّــة واهلبـة 

يف صـلق  ك؛ ألّن املـالباحلرمة والفساد إلا کانتا بغرض الرشـوة مطلقًا حمكوم  

وّليفّرق يف صلقه بنی ما کان بنحو اللاعي وما جعل عوضـًا  الرشوة العرف،

 أو رشطًا يف ضبن العقل.

قـالًء لفسـادها، فـإّن مسـتلزم عُ ـ سابقاً  کام مرّ ـ ّن حرمة املعاملة إمالثها: 

العقالء يرون التالزم بيناام، وّل فرق يف للمم بنی تعّلق احلرمة بذات املعاملـة، 

 علياا. عن املعاملة منطبق   وبنی تعّلقاا بام هو خارج  

وما لکره الفقااء من علم بطالن املعاملـة وقـت النـلاء مـع حرمتاـا، ّل 

، بـل ألّن کـام لکـره بعیـام عـن املعاملـة يكون لتعّلق احلرمة بام هو خارج  

                                                           

 . مّر آنفًا.1
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، وهي ّل تستلزم الفساد، والبحث هنا يف احلرمة النفسيّـة، ّي احلرمة فياا غري

سـواء تعّلـق بـذات املعاملـة، أم بعنـوان  ؛قالءً عُ وهي مالزم لفساد املعاملة 

 .علياا خارج عناا منطبق  

 يمن توجيه علم الفساد بأّن النالکره السّيليظار اخللشة فيام  مموبذل 

مع أّن حكم العقالء بالتالزم مؤّيل بالروايات ، عن املعاملة متعّلق بام هو خارج  

يوجب إزالة احلرمة وانعلاماا، وقل اللاّلة عىل أّن األغراض يف املحّرمات ّل 

 لکر الروايتنی مناا، فراجعه. سبق

 : قال

يف  يختتّص الرشوة بام يبذل للقايض ليحكم له، بل جتر (: ّل21)مسألة 

کام إلا بذل شيئًا حلاکم العرف أو لظامل أو رئيس،  ،غري احلكم أيیاً 

وّل  ،ونحو للمم، فتكون حراماً  ملعايصليعينه عىل ظلم أو غريه من ا

ختتّص باملحّرم، بل قل ّل تكون حرامًا، کام إلا بذل شيئًا ليعينه عىل 

إحقاق حّق، أو دفع ظلم، أو أمر مباح. ففي الصحيح: عن رجل يرشو 

 «.ّل بأس»الرجل عىل أن يتحّول من منزله فيسكنه، قال: 

واملسجل والسوق ونحو املنزل املشرتك، کامللرسة  ،والظاهر أّن املراد

 انتای. .للمم

إىل غري القايض ليعينه عىل إحقاق حّق، أو دفع ظلم،  املالأّن بذل  وال خيفى

أو أمر مباح، قل ّل يكون حمّرمًا، وهو فيام إلا کان البذل ملن مل يكن من وظائفه 

                                                           

 وما بعدها. 173. سبق يف الصفحة 1

، 278: 17؛ وسائل الشيعة 216، باب املكاسب، احلديث 171/1131: 6. هتييب األکكا  2

 .2، احلديث 81كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .21: 2العروة الوثقى . تكملة 1
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عىل للمم، وقل يكون حمّرمًا، وهو فيام إلا کان  بالعبلبأن ّل يكون موّظفًا ؛ للمم

بأن يكون أمريًا أو واليًا أو عاماًل لذلمم،  ؛البذل ملن کان من وظائفه للمم العبل

إّما لصلق الرشوة عليه،  ؛فيبذل له املال للعبل بام هو وظيفته، فاألقوى احلرمة

رمة الرشوة ليعينه ، والظاهر أّن حكم السّيل بعلم ححكامً  وإّما لكونه ملحقًا هبا

 عىل إحقاق حّق، أو دفع ظلم، أو أمر مباح، خمتّص باألّول مناام.

ء باملعاوضة، مع أّن بذل املال عىل أن يتحّول من املنزل املشرتك أشبه يش ،هذا

فإّن املترّصف يف امللرسة أو السوق أو املسجل، يأخذ املال عىل أن يتحّول ويرفع 

معاوضة، وّل يصلق عليه الرشوة حقيقة؛ وإطالق  يله عاّم هو حّق له، فاو شبه

ّن الرشوة ّل تنقسم إولمم أن تقول:  .واستعارة   جماز   ةالرشوة عليه يف الصحيح

إىل املحّرم واملحّلل، بل هي ّل تكون إّّل حمّرمًا، فالصلق عىل ما يكون حالّلً ّل 

 .يكون إّّل جمازًا واستعارةً 

 :قال

(: ّل يبلمم املرتيش الرشوة املحّرمة التي ليست بعنوان 21)مسألة  

العقود املحاباتّيـة، فيجب عليه رّدها مع بقائاا، وأّما مع تلفاا يف يله أو 

 بعیام عن بل بیامنه، إتالفه إّياها، فال يیبن أو ّل؟ رّصح مجاعة

 ألنّ  ولعّله عليه، إمجاعنا املسالمم ظاهر وعن فيه، اخلالف نفي

 املعاوضة، بعنوان إعطاؤه فيكون احلكم، مقابلة يف بذل إّنام الرايش

 .«بفاسله يیبن بصحيحه يیبن ما» قاعلة يف ويلخل

                                                           

، والنراقي يف 113: 22، والنجفي يف جواهر الكال  78:1. منهم املحّقق يف رشائع اإلسال  1

 .71:17مستند الشيعة 

 .71:17. کكاه النراقي يف مستند الشيعة 2

 .122:11. مسالك األفها  1
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إل قل يكون ّل بعنوان املعاوضة،  ؛لكن فيه أّوّلً: أّنـه أخّص من املّلعى

بل إّنام يعطى جمّانًا، وغرضه جلب قلب القايض، فال يكون يف مقابلة 

 احلكم، والغرض غري العوض.

 عىل القاعلة املذکورة، کام بنّی يف حمّله. دليلوثانيًا: ّل 

بإتالف املرتيش إّياها، فيكون هو  وثالثًا: املفروض أّن الرايش راض  

سّلطه عليه مع علبه بعلم ملكّيته وحرمته  إّنـه حيث ؛ماله اهلاتمم حلرمة

عليه، فرضاه وإن کان مقّيلًا بالعوض الذي هو احلكم إّّل أّن قيله 

حاصل بعل فرض احلكم له، فحاله حال سائر املقبوضات بالعقود 

 الفاسلة، وقل بّينا فياا علم الیامن مع التلف.

مل حیكم له، يبكن أن يقال فيه نعم، لو کان رضاه مقّيلًا باحلكم له و

ألّن املفروض أّن رضاه کان مقّيلًا والقيل مل حیصل، وأّما لو  ؛بالیامن

کانت الرشوة بعنوان العقود املحاباتّيـة، فإن قلنا بصّحتاا فال جيب رّدها 

مع بقائاا، فیاًل عن عوضاا مع تلفاا، وإن قلنا ببطالهنا فبع البقاء جيب 

جيب يف مثل اهلبة واهللّيـة والصلح، حّتى بناًء عىل  الرّد، ومع التلف ّل

لعلم الیامن يف صحيحاا، فال يیبن يف  ؛العبل بقاعلة ما يیبن

ّل يیبن عىل املختار، ويیبن بناء عىل  فاسلها، ويف مثل البيع املحابايت

 تلمم القاعلة.

الرّد يف بأّن التفصيل بنی بقاء العنی وتلفه بوجوب  ولکن یمکن أن یناقش فیه

ألّن الرشوة إلا کانت حمّرمة ومل  ؛، يف غري حمّلهاألّول وعلم الیامن يف الثاين

أدّلة  هذا مع أنّ من املثل أو القيبة مع تلفاا،  ؛يبلكه القابض، جيب رّد البلل

                                                           

 .21د 21: 2. تكملة العروة الوثقى 1
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 1«.يع  الید ما أخذت حّتى تؤدّ »قاعلة  موافقة معة ـالفساد وعلم امللكيّ 

حيث إهّنا وقعت برضا البالل  ؛إّن األخذ هنا ّليوجب الیامن إن قلت:

 وتسليطه إّياها، والرضا وتسليط الغري عىل مال نفسه باختيار يرفع الیامن.

إّن الشارع األقلس قل جعل هذا الرضا بحكم العلم، فال يرتّتب عليه  قلت:

أحكاماا من امللكّيـة وعلم الیامن، وهذا هو اللليل عىل علم ملكّيـة القابض، 

 ومع علم امللكّيـة فاحلّق الیامن، فيجب رّد العنی مع بقائاا ورّد بلهلا مع تلفاا.

 أّوالً. هذا

امن العنی مع بقائاا، بأّن الرضا وإن کان مقّيلًا أّن استلّلله لعلم ض ومانیًا:

بالنسبة  بالعوض الذي هو احلكم، إّّل أّن قيله حاصل بعل فرض احلكم له، جار  

حيث إّن الرضا يف کال الفرضنی قل ؛ إىل الیامن بالبلل من املثل أو القيبة أيیاً 

منشًأ حتّقق مع حصول قيله، وهو احلكم له، وحصول الرضا والعوض إن کان 

للقول بعلم الیامن مع بقاء العنی، کان منشًأ للقول بعلمه أيیًا مع تلفاا، من 

 لعلم الفرق بنی الفرضنی. ؛دون فرق بيناام، فالتفصيل بيناام ممنوع  

 :قال

(: ّل ينفذ حكم احلاکم اآلخذ للرشوة وإن کان عىل القاعلة 21)مسألة  

ثّم حكم  ،نعم، لو تاب بعل األخذ .لصريورته فاسقًا بأخذها ؛وباحلّق 

 باحلّق بعل التوبة صّح ونفذ.

مل تربأ  ،سًا، أو زکاة بقصل الرشوةلو دفع إىل احلاکم مُخ  (:26)مسألة 

 ّلعتبار القربة فياام. ؛لّمته مناام

إليه هلّيـة، وشمّم يف أّنـه قصل هبا الرشوة أو  ي(: إلا أهل22)مسألة 

                                                           

تاسع يف ذكر أکاديث تتضّمن شيئًا من أبواب الفقه...، احلديث ، الفصل ال221: 1. عوايل اللئايل 1

 .12، احلديث 1، أبواب كتاب الوديعة، الباب 8: 11؛ مستدرك الوسائل 116
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لفعله عىل الصّحة، إّّل إلا کانت هناك  محالً  ؛فالظاهر جواز أخذها ،ّل

قرينة عىل إرادته مناا الرشوة، کام إلا مل يكن من عادته للمم قبل املرافعة، 

 ؛ويبكن أن يقال بحرمتاا حال املرافعة .واألوىل علم أخذها مطلقاً 

ملا يف  ؛ألّنـه يصلق علياا الرشوة عرفًا، بل يبكن أن يقال بحرمتاا تعّبلاً 

.«سحت  » :أو ،«أّن هلايا العاّمل غلول  » :بعض األخبار

صالة الصّحة مربوط بفعل الغري بعل متامّيته، أبأّن  ومن املمکن املناقشة فیه

وسيأيت توضيحه، فإهّنا  وغري تام   ناقص   من اهلی إليهقبل قبول  ّي وفعل املال

يف مجيع األمور املتعّلقة بالغري، ولوّلها ّلختّل نظام  قاعلة رشيفة مفيلة جار  

املعيشة، مثاًل إلا حتّقق معاملة من الغري، فشمّم يف صّحتاا وفسادها من جاة 

يف رعاية الرشائط املعتربة يف املتعاقلين أو العوضنی أو الرشائط املعتربة يف  الشمّم 

 عاملة.القاعلة وحیكم بسبباا بصّحة تلمم امل ينفس العقل، جتر

يف مثل ما إلا شمّم يف صّحة غسل األموات وتكفينام  يوکذلمم جتر

الواقعة من الغري يف األماکن املعّلة لتلمم األمور، ومثلاام  ،والصالة عليام

يف التذکية الصادرة من القّصابنی، ونحوها، فإّن القاعلة عاّمة جارية يف  الشمّم 

مجيع هذه األمور، ولو مل جتر هذا األصل الرشيف ّلختّل نظام املعيشة من جاة 

                                                           

، عقاب واٍل حيتجب من کوائج الناس؛ وسائل 118: ثواب األعامل وعقاب األعامل: ُانظر. 1

وإن أخي ». وفيه: 11، احلديث 1باب ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ال31: 17الشيعة 

. 6، احلديث 8، كتاب القضاء، أبواب آداب القايض، الباب 221: 27؛ و«هدّيدة كان غلوالً 

 «.هدّيدة األمراء غلوٌل »وفيه: 

/  168: 6؛ وهتييب األکكا  1و1؛ باب السحت، احلديث 127و126: 1راجع: الكايف  .2

؛ 118، باب املكاسب، احلديث 337/  112: 6؛ و181، بداب املكاسب، احلديث 1162

 . 1و 2و1، احلديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 32: 17ووسائل الشيعة 

 .21: 2. تكملة العروة الوثقى 1
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يف حتّقق رشائط التذکية، أو غريها من األمور اللخيلة يف حلّيـة األموال  الشمّم 

، کان السوقاملذکور وجريان قاعلة جريان األصل  املوجودة يف األسواق، ولوّل

يف حّلّيته من  للشمّم  ؛التحّرز عن مجيع األموال املوجودة يف األسواق واجباً 

 جاات خمتلفة.

يف صّحة غسل املّيت والتكفنی  وکذا يوجب اختالل النظام من جاة الشمّم 

صالة الصّحة کان جيب عىل کّل أوالصالة عليه الصادرة من الغري، ولوّل جريان 

توّجه والتفت إىل للمم وشمّم فيه أن يقوم هبله األمور مبارشة، أو إحاطة  من

قل أطبق عليه العقالء واملترّشعة، وقل قام اللليل  عىل عبل الغري. وهذا أصل  

 عليه من الرشع، وهذا ّل إشكال فيه.

وإّنــام اإلشــكال يف جريانــه بالنســبة إىل عبــل نفــس الشــخص، والظــاهر 

بالنسبة إىل عبل الشخص نفسه، أو عبل هو  يال جتراختصاصه بعبل الغري، ف

يف  حنی العبل، فإّن الشخص إلا شـمّم  أحل طرفيه، وخصوصًا إلا کان الشمّم 

أحـل  حراز رشائطـه، فـإلا شـمّم يف بلـو إعبل نفسه حنی العبل ّلبّل له من 

رشط من رشائـط العوضـنی، ّلبـّل لـه مـن يف أو  املتعاملنی أو عقله يف معاملة

من أّنـه إلا  الرشائط، وبلونه ّل حیكم بصّحة عبله، وما فرضه السيّلإحراز 

هـو أحـل  إليه هلّيـة وشمّم يف أّنـه قصل الرشـوة أو ّل، مربـوط بعبـل   يُاهل

صـالة أجـراء إطرفيه وشمّم يف صّحته وجوازه حـنی العبـل، فـال يبكـن لـه 

أو رشوة، فالتبّسمم الصّحة للحكم بأّنـه هلّيـة، بل ّلبّل من إحراز أّنـه هلّيـة 

 .ممنوع   صالة الصّحة هناأب

 : قال

بأن  ؛(: إلا شمّم يف کون اليشء رشوة أو ّل من حيث احلكم21)مسألة 

کان من الشباة احلكبّيـة ّل املوضوعّيـة، کام إلا شمّم يف أّن البذل 
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أو شمّم يف أّن األخذ مع علم التأثري  ،للحكم له باحلّق رشوة حمّرمة أو ّل

 رشوة أو ّل؟ فاألصل الرباءة من حرمته.

أو »، والصحيح: يف النسخة غلط  « ّل املوضوعّيـة» أّن عبارة: والظاهر

الرباءة فيام إلا شمّم يف  ،کان بصلد بيان أّن األصل فإّن السّيل ؛«املوضوعّيـة

هو الشباة احلكبّيـة،  سواء کان منشأ الشمّم  ؛ء رشوة من حيث احلكمکون اليش

کام إلا شمّم يف أّن البذل للحكم باحلّق رشوة حمّرمة أو ّل، أو کان املنشأ هو 

الشباة املوضوعيّـة، کام إلا شمّم يف أّن األخذ مع علم التأثري رشوة أو ّل، ولو 

 ة.کان البحث خمتّصًا بالشباة احلكبّيـ« ّل املوضوعّيـة»کان العبارة: 

کان بصلد بيان حكم الشـباة احلكبّيــة  إّن السّيل :يبكن أن يقال إن قلت:

ــل اّلختصــاصـمنحصــ ــظ يفي ــى بلف ــذا أت ــه .رًا، ول ــارة:  ،وعلي ّل »صــّح العب

 «.املوضوعّيـة

إّن اختصاص جريان أصل الرباءة بالشباة احلكبيّـة دون الشباة  قلت أّوالً:

فإّن أصل الرباءة ملا عليه األصولينی واملحّققنی من الفقاا،  املوضوعيّـة خمالف  

يف الشباة املوضوعّيـة أيیًا من دون  يجيرـ يف الشباة احلكبيّـة  يکام جيرـ 

إّن جريان أصل الرباءة يف الشباة املوضوعيّـة کان  :، بل يبكن أن يقالفرق  

 إشكال وّل خالف ألّن جريان الرباءة يف الشباة املوضوعيّـة ّل ؛بطريق أوىل

األخبارّينی  فيه، وأّما جريانه يف الشباة احلكبّيـة فقل وقع اخلالف فيه، حيث إنّ 

لهبوا إىل الرباءة يف الشباة  ،مع کوهنم قائلنی باّلحتياط يف الشباة احلكبيّـة

 لبلاهة املسألة. املوضوعيّـة، فاختصاص اجلريان بالشباة احلكبيّـة خمالف  

لو کان مراده اختصاص جريان أصل الرباءة بالشباة احلكبّيـة، کان  ومانیًا:
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 مثاله الثاين لغوًا وبال حمّل، فإّنـه مثال للشباة املوضوعّيـة.

 :قال

أّن الغرض من الرشوة جلب  :(: الفرق بنی الرشوة واهللّيـة21مسألة ) 

 ّل للاع   ،قلبه ليحكم له، ومن اهللّيـة الصحيحة القربة أو إيراث املوّدة

لوجود صفة کامل فيه من علم أو ورع أو  ؛علياا حّبه له يأو اللاع

 نحومها.

بيان الفرق بنی الرشوة وبنی اهللّيـة التي مثل  للسّيل يأّنـه ينبغ وال خيفى

ة القايض ليحكم له، وأّما الفرق بنی الرشوة ـالرشوة، وهي التى يبذل جللب حمبّ 

ّل حیتاج إىل البيان، فام لکره من بيان  واضح   ،الصحيحةوبنی اهللّيـة واهلبة 

 لعلم احلاجة إىل بيانه. ؛صلوره من السّيل ّلينبغيالفرق ممّا 

 :قال

(: إلا اختلف اللافع والقابض يف أّن املبذول کان هبة 11)مسألة  

، قّلم صحيحة، أو بقصل الرشوة، فاّدعى القابض األّول، واللافع الثاين

بناًء عىل  للحبل عىل الصّحة، وأصل الرباءة من الیامن، ؛قول القابض

 الیامن عىل فرض کونه رشوة.

ألّنـه أعرف بنيّته، أو ألّن األصل يف اليل  ؛وأّما احتامل تقليم قول اللافع

ع کون األصل نمو لعلم اللليل عىل األّول، ؛الیامن، فال وجه له

، وهي خمتّصة باليل «لعىل الي»إّّل عبوم  ،الیامن، لعلم اللليل عليه

مم وعىل فرض التبّس  ،الشباة مصلاقّيـة ،العادية، ومع اإلغامض عنه

 بالعبوم فياا احلبل عىل الصّحة مقّلم عليه.
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مر بنی اهلبة الصحيحة والفاسلة، وأّما لو اختلفا يف أّنـه هذا إلا داراأل

 مبذول رشوة من غري عقل، أو أّنـه هبة صحيحة، فاألقوى أّنـه کذلمم،

فاللافع  ،لعلم عقل مشرتك حّتى حیبل عىل الصّحة ؛وقل حیتبل علمه

وّل  ،ةعىل الصحّ  أّن متليكه حمبول   :ته. وفيهمنكر ألصل العقل ّل لصحّ 

صالة علم أة أن يكون هناك عقل مشرتك، فعىل الصحّ  احلبليلزم يف 

 صالة علم التبّلمم رشوة.أاهلبة معارضة ب

 الرشوة  مالکّیـةاجلهة السابعة: 

ورّد بلهلا من املثل أو القيبة  ،هل جيب عىل آخذ الرشوة رّد عيناا مع بقائاا

برّد العنی مع بقائه دون رّد البلل مع تلفه، أم  أم کان الوجوب خمتّصاً  ،مع تلفاا

ّل جيب مطلقًا، أم جيب إلا دفعه عىل وجه الرشوة دون ما إلا کان اللفع بعنوان 

 .واحتامّلت   وجوه   ؟اهللّيـة واهلبة

والظاهر أّنـه ّل إشكال وّل خالف بنی األصحاب يف وجوب رّد العنی مع 

لعلم صريورة املال ملكًا لآلخذ للرشوة،  ؛بقائه ومع علبه بحرمة أخذ الرشوة

 .مال الغري واجب   بل کان باقيًا عىل ملمم دافعاا، وردّ 

إىل املثل أو  وإّنام الكالم واإلشكال يف وجوب رّد البلل وضامنه بالنسبة

 بام دّل عىل ضامن اليل العادية. ؛ فيه الیامنالبنّی  القيبة مع التلف، فاحلّق 

بأّن املالمم قل أقلم عىل متليكه املال مع رضاه بذلمم، وسّلطه  واإلشکال علیه

أّن املال  ،عليه عصيانًا للشارع، مع علبه بعلم صريورته ملكًا لآلخذ، ومع للمم

حلكم الشارع بفساد هذه املعاملة، إّّل أّنـه ّل دليل عىل  ؛وإن کان ملكًا لللافع
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دفعه إليه وتسليطه عليه  ورّد بلله مع تلفه، فإنّ  وجوب رّد العنی مع بقائه إليه

 ليست يلًا غاصبة عادية. یيل املرتشـکان مع الرضاء والرغبة. ف

، «علم جواز أکل مال الغري بالباطل»وة حرمة الرشوة،دلّ أبأّن  مدفوعٌ 

ة عىل فساد هذه املعاملة وبعلم ، اللالّ فياا« أّن اهلل إلا حّرم شيئًا حّرم ثبنه»و

فتكون حاکبة عىل أدّلة جواز أکل مال الغري مع  اء،من الرضالنوع  ااعتبار هذ

 ،وعىل هذا .اـمّ  رة، کام يظار بتلبّ رضاه، وإّّل فيلزم علم بقاء املورد لتلمم األدلّ 

، کذلمم يكون وجودها کعلماا، فيجب رّد العنی اءوالرضفالتبليمم والتسليط 

 بلله مع تلف العنی. مع بقائه، وردّ 

 .ه إلا کان اللفع واإلعطاء بعنوان الرشوةهذا کلّ 

يظار الیامن فيام إلا کان للمم بعنوان اهللّيـة واهلبة  ،الیامن قناه يفوبام حقّ  

 وضعف ما لهب إليه الشيخ األعظم من علم الیامن فياام بقوله: ،يیاً أ

هبا املقابلة، بل أعطى جمّانًا ليكون داعيًا عىل احلكم، وهو  يقصلولو مل  

ألّن مرجعه إىل هبة جمّانّيـة  ؛فالظاهر علم ضامنهـ املسّبى باهللّيـة 

 ما ّل يیبن بصحيحه ّل يیبن»ّل يعّل عوضًا، و يفاسلة، إل اللاع

إّنام يلّل عىل حرمة األخذ، ّل عىل  «السحت»وکوهنا من  .«بفاسله

خمتّص بغري اليل املتفّرعة عىل التسليط  «عىل اليل»وعبوم  .الیامن

 املّجاين، ولذا ّل يیبن باهلبة الفاسلة يف غري هذا املقام.

فيام  يأّن املستفاد من الروايات، علم الفرق بنی الرشط واللاع وجه الضعف

حمّرمًا وباطاًل، فإّن ما يرتّتب عىل اجلعل والرشط يرتّتب عىل  ءإلا صار اليش
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إل ّل فرق بنی دفع املال إىل القايض برشط احلكم بنفع اللافع وبنی  ؛اللاعي أيیاً 

للمم وبناء الطرفنی عليه من دون أن يشرتط يف ضبن البذل  يبذل املال إليه بلاع

حكم العقل ، ببالباطل فيكون موجبًا للیامناملال ل أک ،واللفع. فاألکل بكلياام

ّلشتامله عىل  ؛ألّن العقل حیكم بقبح کال الفرضنی ،لعلم الفرق بيناام ؛والعقالء

قالًء، مع أّن العقالء حیكبون بأّنـه عُ  عقاًل وممنوع   الظلم عىل الغري، والظلم قبيح  

م بِاْلَباطِِل إاّل َأن  اَل ﴿أکل مال بالباطل، فيشبله اآلية الرشيفة:  م َبْینَکأ لأوا َأْمَواَلکأ َتأْکأ

اَرًة َعن َتَراض وَن جِتَ  .﴾َتکأ

ن ـام وغريه، عـعبري، عن هش بن أيباة ـصحيح فمنها:، اتـا الروایـوأمّ 

ع به ما صنعبل به واإفتقول له:  ،يف الرجل تلفع إليه امرأته املال عبلاهللأيب 

 .«ال، لیس له ذلك»: اجلارية يطأها؟ قالله أن يشرتى  شئت، أ

قال: قلت  ،عن احلسنی بن املنذر ،رواية حفص بن البخرتي ومنها:

من ماهلا اجلارية أطأها؟  یأعبل به، فأشرت دفعت إيّل امرأيت ماّلً  عبلاهلل أليب

 .«أرادت أن تقّر عینك وتسخن عینها»قال: فقال: 

، إّّل أّنـه قال: أعبل به يبن البخرتبإسناده عن حفص  ورواه الصلوق

ال، أهّنا دفعت إلیك لتقّر عینها، وأنت ترید أن » فقال: ـ إىل أن قال:ـ شئت  ما

 .«تسخن عینها
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ففي هذه الروايات دّللة عىل علم جواز اشرتاء اجلارية ليطأها من ماله الذي 

، مع أّن الزوجة مل يشرتط يف اهلبة أن ّل يرصفاا يف للمم، بل کان زوجتهوهبته 

علم اّلشرتاء داعيًا تقليرّيًا هلا، فاملستفاد مناا أّن اللاعي التقليري أيیًا 

 جيابه احلرمة مع خمالفة الرشط وترك العبل به.إکالرشط يف ضبن العقل يف 

 ؛فغري تامّ  ،«بفاسلهما ّل يیبن بصحيحه ّل يیبن : »بقاعلة وأّما استدالله

لعلم کون القاعلة حّجة، لعلم کوهنا منصوصة، بل هي مستفاد ومستنقذ من 

ة ّل دّللة وتلمم األدلّ  ،نفساا ، فاملعترب هو ملرکاا ّلالیامناألدّلة الواردة يف 

 لياا.إکام يظار للبراجع  ،فياا عىل علم الیامن ىف مثل اهلبة الفاسلة

بأّن  فمدفوعٌ ، «إّنام يلّل عىل احلرمة ّل الیامنأّن السحت :»من وأّما قوله

کام أّنـه  ـ فاذا املال املبذول ،امللكّيـة باملالزمة العقالئّيـة لعلم احلرمة مستلزم  

 کذلمم غري ملمم له أيیًا. ـ عليه حرام  

، عبوم عىل اليل خمتّص بغري اليل املتفّرعة عىل التسـليط املّجـاين: »بأنّ  وأّما قوله

أّن الشارع األقلس قل جعل هذا  ففیه:، «يیبن باهلبة الفاسلة يف غري املقامولذا ّل 

ملا مّر، فال يؤّثر شيئًا، فيكون املال ملكـًا للبـالل ويیـبنه  ؛کالعلم التسليط املّجاين

 اآلخذ.



 

 

 

 

 

 املسألة التاسعة

 سّب املؤمن

 والبحث فيه يقع يف مقامات:

 .وتعريفه معناهيف  :أحدها

 .يف حرمته :هانیما

 .يف علم اختصاص احلرمة بسّب املؤمن :هالثما

 .يات احلرمةنيف مستث :رابعها

 : تعریف السّب ومعناهّولاملقام األ

کغريه من املوضوعات الغري ـ معناه بيان املرجع يف تعريف السّب و :أّوَلا

اعتبار اإلهانة   بل ومن اللغة، هو العرف، والظاهر منهـ خرتاعّيـة للرشع اّل

 .والشتم ببعنى واحلالسّب وأّن  ،والتنقيص واإلزراء والتعيري فيه

بإسناد ما یقتيض نقصه إلیه، »ن تفسريه: ـاصل مـامع املقـفام يف ج ،وعىل هذا 

أّن السّب والشتم بمعنى »وما يف کالم بعض آخر: ،«الوضیع والناقص لـمث

                                                           

. إّن السّب عىل ما يظهر من كلامت أهل اللْة هو الشتم أو الشتم الوجيع، ففي مقاييس اللْة 1

: 6؛ لسان العرب «سبب»، ماّدة: 111)ترتيب مقاييس اللْة: «. السّب: الشتم: »ولسان العرب

 «.سبب»، ماّدة: 131؛ ويف مفردات ألفاظ القرآن: «(سبب»ماّدة:  ،117

 .27: 1. جامع املقاصد 2
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 وما يف کالم ثالث:  ،«واحد

أن تصـف الشـخص بـام هـو إزراء ونقـص، فيـلخل يف بالسّب  ،والشتم

ما يوجب األلى، کالقذف واحلقري والوضيع والكلب والكافر  السّب کّل 

   .کاألجذم واألبرص ،من بالء اهلل تعاىل ء، والتعيري بيشواملرتلّ 

 مع العرف واللغة. وموافقة   صحيحة  تفاسري  وتعاريف  کّلاا 

يعترب يف صلق السّب مواجاة املسبوب. نعم، يعترب فيه  الظاهر أّنـه ّلإّن ثّم 

ن کان إفإّن قصل اإلهانة والتنقيص و ،قصل اإلهانة والنقص، وهذا بخالف الغيبة

فالنسبة بيناام التناقض ، معتربة فيهعلماا املواجاة  ، لكنّ السّب کمعتربًا فياا 

باين بيناام باإلنشاء من الواضح أّن مع النسبة کذلمم ّلتصل النوبة إىل التو .کذلمم

کام لکره الشيخ  ،وّل بالعبوم من وجه واإلخبار، کام يف تعليقة اإليرواين،

 األعظم.

يف قصل املتكّلم اهلتمم واإلهانة فيام يعترب فيه القصل، األصل  لو شمّم  :فرعٌ 

ألّن القصل ّل يعلم إّّل من قبل  ؛قبول قوله بعل اّدعائه علم قصل اهلتمم واإلهانة

 اهلتمم واإلهانة. ،ة عىل قصلهإّّل مع قيام القرينة واحلجّ  ،صاحبه

 حرمة السّب الستدالل علی ملقام الثاين: اا

  .ربعةة األحرمته عىل املؤمننی يف اجلبلة ثابتة باألدلّ  مانیها:

واحلرمة  يكون من باب املالزمة بنی القبح العقيل حکم العقلخیفى أّن  وّل

                                                           

 .12. رّصح به كاشف الْطاء يف رشح قواعد األکكا : 1

 «.الشخص»بدل: « اليشء». وفيه: 222: 12. راجع: مفتاح الكرامة 2

 .28: 1. کاشية املكاسب )لاليرواين( 1

 .211: 1. املكاسب 1
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له، والظلم واإليذاء واإللّلل  لّلل  إو وإيذاء   املؤمن ظلم   سّب  ألنّ  ؛الرشعّيـة

 رشعًا. عقاًل، وباملالزمة حرام   قبيح  

اللاّلة عىل  باآلياتّلبّل وأن يكون ستلّلل بالكتاب اّلمثل حكم العقل و

لكونه ؛ مثال للممأوعىل حرمة املنكرات واخلبائث و ،حرمة الظلم واإليذاء

الكّلّيـة، حيث إّنـه ليس يف الكتب ما يلّل علی حرمة  العناوين مممصلاقًا لتل

 السّب بعنوانه وبنفسه.

 .فواضح   ،وأّما اإلَجاع

ة عىل حرمته باخلصوص مستفيیة من طرقنا وطرق العامّ  يفا ،وأّما الروایات

  :فمن طرقنا، وبعنوانه

يف  احلسن موسى بن جعفرن أيب ـع ،اجـالرمحن بن احلجّ عبلحة ـصحي

البادي منهام أظلم، ووزره ووزر صاحبه علیه ما مل یعتذر إىل »:ان، قالرجلنی يتسابّ 

 .«املظلوم

 إثم  سّبه ول : إثم  نیوالظاهر منه أّن عىل البادي إثب .والكايف الوسائلعىل نقل 

يف السّب، وأّنـه ليس عىل  يقاع الرادّ لكون البادي هو السبب إل ؛سّب الرادّ ل

                                                           

ا ِمنُْهْم َواَل نَِسا. وهي 1 ِييَن آَمنُوا اَل َيْسَخْر َقْوٌ  ِمْن َقْوٍ  َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخرْیً َا الم ٌء قوله تعالی: ﴿َيا َأُّيه

ا ِمنُْهنم َواَل َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم َواَل َتنَاَبُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْس   َعَسى َأْن َيُكنم َخرْیً
ٍ
اْلُفُسوُق  مُ ِمْن نَِساء

ْ َيُتْب َفُأوَلئَِك ُهُم الظماملُِوَن ، )کجرات ) ياَمِن َوَمْن مَل
(؛ وقوله تعالی: ﴿ُقوُلوا 11(:13َبْعَد اإْلِ

تِي ِهَي َأْکَسُن ، )النحل )81(: 2لِلنماِس ُکْسنًا ، )البقرة ) (: 16(؛ وقوله تعالی: ﴿َوَجاِدهْلُْم بِالم

ِيي121 َتاًنا (؛ وقوله تعالی: ﴿َوالم رْیِ َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْکَتَمُلوا هُبْ َْ َن ُيْؤُذوَن املُْْؤِمننَِی َواملُْْؤِمنَاِت بِ

 (.18(: 11َوإِْثاًم ُمبِينًا ، )األکزاب )

ما مل يتعّد ». وفيه: 1، باب السفه، احلديث 122: 2؛ و1، باب السباب، احلديث 161: 2. الكايف 2

، كتاب احلّج، أبواب أکكا  237:12؛ وسائل الشيعة «إل املظلو ما مل يعتير »بدل « املظلو 

، كتاب جهاد النفس، أبواب جهاد النفس، الباب 23: 16؛ و1، احلديث118العرشة، الباب 

 «.ما مل يعتير إل مظلو »بدل « ما مل يتعّد املظلو ». وفيه: 1، احلديث 71
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 ،﴿َوَجزاءأ َسیَِّئة َسیَِّئٌة ِمْثلأَها﴾: ، وعلم اإلثم عليه هو املوافق لقوله تعاىلإثم   الرادّ 

ْم﴾ وا َعَلْیِه بِِمثِْل َما اْعَتَدى َعَلیْکأ ْم َفاْعَتدأ َماتأ قَِصاٌص َفَمِن اْعتََدى َعَلیْکأ رأ ؛﴿َواحْلأ

للّللتاام علی جواز رّد السيّئة واّلعتلاء علی اإلنسان والعبومّيـة يف اّلعتلاء 

من اآليتنی هو الظاهر من املحّقق األردبييل يف آيات  استظارناهباملثل. کام 

 األحكام بعل لکر اآليتنی الظاهرتنی يف اّلعتلاء باملثل، قال: 

روح، بل جواز مها تلّّلن علی جواز القصاص يف النفس والطرف واجل

التعويض مطلقًا حّتی رضب املرضوب، وشتم املشتوم، ببثل فعلاا، 

فيخرج ما ّلجيوز التعويض والقصاص فيه، مثل کّس العظام واجلرح 

 وبقي الباقي. مموالرضب يف حمّل اخلوف والقذف ونحو لل

من غري إلن احلاکم واإلثبات عنله  ممتلّّلن علی جواز لل وأيیاً 

والشاود وغريها، واألخرية تلّل علی علم التجاوز عاّم فعل به وحتريم 

الظلم والتعّلي وعلی حسن العفو وعلم اّلنتقام، وأّنـه موجب  ألجر 

عظيم، حيث أضاف األجر إلی اهلل، فالذي يفعله إّنام يكون شيئًا عظياًم 

 ّل يقلر عليه غريه.

الصحيحة يف مكاسبه مع ما نقلناها  الشيخ األعظم األنصاريل يف نقو

، ففيه قال:  عن املصادر، اختالف 

، يف رجلنی يتساّبان، قال: احلسن ويف رواية ابن احلّجاج، عن أيب 

ثّم ـ  «.صاحبه ما مل يعتذر إىل املظلوم یووزره عل ،البادي مناام أظلم»

                                                           

 .11(:12. الشورى )1

 .131(:2. البقرة )2

 .811بيان: . زبدة ال1

  الصحيحة مع خترجیها آنفًا. . مّرت1



 012                                                        املسألة التاسعة: سّب املؤمن                                               النوع الرابع/

 :ويبكن اخلطأ من الراوي، واملراد، ويف مرجع الیامئر اغتشاش   ـ قال:

اه يف السّب من غري إليقاعه إيّ  ؛أّن مثل وزر صاحبه عليه ـ واهلل أعلمـ 

اه أن خیّفف عن صاحبه يشء، فإلا اعتذر إىل املظلوم عن سّبه وإيقاعه إيّ 

 برأ من الوزرين. ،يف السّب 

: فيه من قولهومراده من اّلغتشاش أّن الظاهر من احلليث علی ما نقله، کام 

وهو اغتشاش  کام هو الظاهر الواضح، علم الوزر علی « ووزره علی صاحبه»

 البادي.

يف نقله، فإّن احلليث علی ما يف املصادر  بوقوع الساو منه ویرد علیه أّوالً 

 أّن للبادي وزرين. «ووزره ووزر صاحبه علیه»: ّل اغتشاش فيه؛ للّللة قوله

أّن الالزم ممّا لکره يف دفع اّلغتشاش بأّن املراد ـ واهلل أعلم ـ أّن مثل  ومانیًا:

 وزر صاحبه عليه، هو أّن علی الراّد أيیًا إثم؛ قیاء للبراد.

ففيه أّن املتفاهم من ختصيصه التوبة بالبادي دون الصاحب مع ما له من إثم 

حب أسوء من واحل وللبادي إثامن کام تری؛ حيث إّن الالزم کون حال الصا

حال البادي، فإّن للبادي الطريق إلی غفران لنبه باعتذاره إلی املظلوم من دون 

 للراّد. ممأن يكون لل

أيیًا  بأّن من املعلوم وجود الطريق إىل غفران لنب الرادّ  ودفع اإلیراد الثاين

 ،فام کان طريقًا لغفران البادي ،لكون لنباام لنب السّب  ؛اعتامدًا عىل املقايسة

، فإّنـه ّليناسب غري  ،لغفران الصاحب أيیاً  طريق   حيث  ؛املكاملة وصناعتاامتام 

خیلو عن إشعار باختصاصه به،  ّن لکر خصوص سبب الغفران يف البادي ّلإ

 للبقايسة. وهو مناف  

                                                           

 .211: 1. املكاسب 1
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ّنـه إحيث  ؛أيیاً  غتشاش فيام استظارته من الصحيحة موجود  اّل یقال: ال

أظلم  يًا عىل ما لکرت، کيف يكون البادومقرّص  ما مل يكن الصاحب عاصياً  بعل

 ؟من رأس ووزر صاحبه عليه بعل ما مل يكن ظاملًا ومل يكن عليه وزر  

ببعنى أّنـه عىل تقلير کون  ؛التعبري هبام يكون عىل التقلير ّنـه یقال:أل

الصاحب ظاملًا يكون البادي أظلم، کام أّنـه عىل فرض الوزر عىل الصاحب 

ّيـة الالبلّ  لكنّ  ،يكون عىل البادي. واحلبل عىل التقلير وإن کان خمالفًا للظاهر

 .لتوجيه الصحيحة قرينة عىل للمم

 ؛ينبغي نقلهما  ـ الشيخ ـ الذي لکرهغتشاش دفع اّل يف ق اإليرواينلکر املحقّ 

 ة يف رشح احلليث، ودونمم عبارته:من دقّ ملا فيه 

أيیًا يرتفع اإلشكال، لكن ّلبّل من  ،من العلوّ  هفعال« یعل»کان  لو 

أي وزره فاق وزر صاحبه، لكن رسم کتابة  ؛تقلير املیاف حينئذ  

 عىل هذا بالالم املؤّلف، ّل بالياء.« یعل»

من بني متيم  رجالً  : إنّ قال ،جعفربصري، عن أيب  صحيحة أيب ومنها:

ال تسّبوا الناس فتکسبوا »: فقال: أوصني، فكان فيام أوصاه أن قال أتى النبّي 

 .«العداوة بینهم

خیفى ما يف دّللة هذه الرواية، فإّن الناي فياا إرشاد إىل میاّر السّب،  وّل

 املسبوب، فال تلّل عىل احلرمة.  ةأّن السّب مكتسب علاو منوهو 

 ،بة عليهاللنيوّيـة املرتتّ  فاسلکتساب بيان للبلکر اّل :اللاّم إّّل أن يقال

                                                           

 .27: 1. کاشية املكاسب )لإليرواين( 1

 أي الثانی من الروايات الداّلة علی کرمة السّب.. 2

، كتاب احلّج، أبواب 237: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب السباب، احلديث 161: 2. الكايف 1

 «.العداوة بينهم»بدل « العداوة هلم». وفيه: 2احلديث ، 118أکكا  العرشة، الباب 
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 عىل احلرمة. ودليل   ّي مولو ايفالن

: قال رسول قال، جعفر بصري، عن أيب رواية أخرى عن أيب ومنها:

معصیة، وحرمة ماله ، وأکل حلمه ، وقتاله کفرٌ سباب املؤمن فسوٌق »: اهلل

 .«کحرمة دمه

سباب »: : قال رسول اهللقال، عبلاهلل موّثقة السكوين، عن أيب ومنها:

 .«املؤمن کاملرشف ع  اَللکة

وفياا وإن مل يكن ما يلّل علی احلرمة من الناي أو الفسق أو العذاب 

 یاملؤمن کاملرشف علمن جاة أّن ما يوجب کون وأمثاهلا، لكن فيه اللّللة علياا 

 اهللكة ّل يكون إّّل حمّرمًا.

 . ةمن طرق اخلاّص هذا کّله ىف الروايات 

  :وأّما من طرق العاّمة

فام قااله فهو علی  ،ّبان شیطانان یتهاتران ویتکاذبانتاملس»: عن النبّي  فمنها:

  .«البادي حّتی یعتدي املظلوم

  .«جعل الشتم من الکبائر» :ورواية أخرى

 وغري للمم. ،«وقتاله کفرٌ  ،سباب املسلم فسوٌق » :وأيیًا عنه

                                                           

، باب النوادر، 313/  111: 1؛ من ال حيرضه الفقيه 2، باب السباب، احلديث 113: 2. الكايف 1

، كتاب احلّج، أبواب 237: 12؛ وسائل الشيعة «أكل حلمه من معصية ا ». وفيه: 83احلديث 

 . 1ث ي، احلد118أکكا  العرشة، الباب 

، كتاب احلّج، أبواب 238: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب السباب، احلديث 113: 2. الكايف 2

 . 1، احلديث 118أکكا  العرشة، الباب 

 .21631، باب شهادة أهل العصبّيدة، احلديث 111: 11. السنن الكربی )للبيهقي( 1

 .21683 ، باب شهادة أهل العصبّيدة، احلديث111: 11. السنن الكربی )للبيهقي( 1

 ، ما ينهی من أسباب واللعن.11، كتاب األدب، الباب 111:  1. راجع: صحيح البخاري 1
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 يف عدم اختصاص احلرمة بسّب املؤمناملقام الثالث: 

هل هي خمتّصة بسّب املؤمن، أم تعّم غري املؤمن من  حرمة السّب  مالثها:

 ؟ةالكّفار واملرشکنی وغري املسلبنی وفرق العامّ 

من دون  ،اقترصوا يف البحث عن حرمة سّب املؤمن والظاهر أّن الفقااء

قال يف مفتاح  ،ض حلرمة سّب غريه وعلمه، غري أّن السّيل جواد العاميلتعرّ 

  «.وسّب غري أهل اإلیامن من رشائط اإلیامن»الكرامة: 

ولكنّـه مل يعلم مراده، هل هو أّن سّب غري أهل اإليامن من رشائط اإليامن، أم 

بقرينة استبعاد املعنى « علم»من رشائط اإليامن، بتقلير لفظة:  أّن علم سبّام

 املذکورة.

 .وکالمه عىل کال اّلحتاملنی خملوش  

 أّما اّلحتامل الثاين، فريد عليه أّنـه ّل مثبت له وّل دليل عليه.

 .ه الوجوه اآلتية اللاّلة عىل حرمة سّب غري املؤمن أيیاً وأّما اّلحتامل األّول، فريدّ 

 علیه االستدالل ع  جواز سّب غري املؤمن والردّ 

يف جامع املقاصل يف مسألة حرمة هجاء املؤمننی لکر جواز هجاء غري  ،نعم

 قال بعل قول املاتن: ،املؤمننی، واستلّل عليه بلليل األولوّيـة

ألّن غري  ؛وبقيل املؤمننی يفام علم حتريم هجاء غريهم، وليس ببعيل   

 فكيف تناول عرضه بام يقتيض أهانته. ،املؤمن جيوز لعنه

 جلواز سّبام باألولوّيـة. وحاصله: أّن جواز لعنام مستلزم  

                                                           

 .222: 12. مفتاح الكرامة 1

 .26: 1. جامع املقاصد 2
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 .وکربًى  صغرًى  ّنـه خملوش  إ ویرد علیه:

 أّما الصغرى، فلعلم اللليل عىل جواز لعن القارص منام.

وأّما الكربى، فلبنع األولوّيـة، فإّن جواز اللعن ـ وهو اللعاء عليام بعلم 

شبوهلم للرمحة اإلهلّيـة ـ ّل يستلزم جواز السّب هلم، فإّن السّب أفجع من اللعن 

 رشعًا. عقاًل وحرام   ، والظلم قبيح  وأکثر إيذاًء وإهانًة منه، بل هو ظلم  

 االستدالل ع  حرمة سّب غري املؤمن

وکيف کان، فالظاهر علم اختصاص حرمة السّب بسباب املؤمن، بل السّب 

سواء کان بالنسبة إىل املؤمن وغري املؤمن، وسواء کان بالنسبة إىل  ؛مطلقاً حرام  

 :وللمم لوجوه   ،املسلم والكافر

مثل صحيحة عبلالرمحن بن احلّجاج ، طالق بعض روايات البابإ منها:

أحلها:  إطالق ألفاظه يف أربع مواضع:ـحة مطلقة بـفإّن الصحياملتقّلمة،

 ثالثاا: کلبةو ،«البادي منهام أظلم»ثانياا: کلبة و ،«انرجلنی یتسابّ »کلبة: 

فإّن هذه  ،«ما مل یعتذر إىل املظلوم» رابعاا: کلبةو ،«ووزره ووزر صاحبه علیه»

 لة باملؤمن.الفقرات من الرواية مطلقة غري مقيّ 

فكان فيام أوصاه أن قال:  :املتقّلمة ،جعفرعن أيب  ،بصري ومثل رواية أيب

فإهّنا مطلقة إن مل نقل بأّن املفرد املعّرف باأللف والالم يفيل ،«الناس... ال تسبّوا»

تعّلق الناي بسّب الناس أّن ع ـمهذا  .العبوم، وإّّل للّلت عىل التعبيم بالعبوم

 يف تعبيم احلكم لكّل من کان مصلاقًا هلذا العنوان.ظاهر  ،املؤمن دون خصوص

سباب املؤمن فسوق، وقتاله کفر، وأکل حلمه »األخرى:  بصري وأّما رواية أيب

                                                           

 مع خترجیها. 131. تقّدمت يف الصفحة 1

 مع خترجیها. 138. تقّدمت يف الصفحة 2
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  .«معصیة، وحرمة ماله کحرمة دمه

وإن کان فياام قيل  ،«سباب املؤمن کاملرشف ع  اَللکة»وموّثقة السكوين: 

تى به لبيان شّلة أألّن القيل إّما  ؛املؤمن إّّل أّن هذا القيل ّل تلّل عىل تقييل احلكم

املؤمن، وإّما ألّن الرواية کانت يف مقام بيان حرمة سّب احلرمة بالنسبة إىل 

 وهو اللائر بنی املسلبنی.  ،به يف املجتبع اإلسالمي یألّنـه هو املبتل ؛املؤمن،

ن عىل اختصاص احلرمة بسّب تلّّل  هذا میافًا إىل أّن هاتنی الروايتنی ّل

دّللة عىل علم املؤمن، بل عىل حرمة سّب املؤمن فقط من دون أن يكون هلام 

إل ّل مفاوم للوصف، واملطلقات تلّل عىل حرمة سّب  ؛حرمة سّب غري املؤمن

نلتزم بالتقييل، فإّن املثبتنی ّل  یغري املؤمن أيیًا، وّل منافاة بنی احلكبنی حتّ 

 ل.منافاة بيناام حّتى نحتاج إىل محل املطلق عىل املقيّ 

ىل حرمة السّب، مثل الظلم واإليذاء هبا ع أّن العناوين العاّمة املستلّل  ومنها:

کان  سواء   ؛رشعاً  عقاًل وحمّرم   فإّن الظلم قبيح  ختتّص باملؤمن، واإللّلل ّل

  .بالنسبة إىل املؤمن، أو بالنسبة إىل غري املؤمن والكافر

 حيث إّنـه بعل ما ّل،﴿َوَما َربَُّك بَِظالَّم لِْلَعبِیِد﴾ل للمم بقوله تعاىل: ويؤيّ 

 حل فال حیكم لعبيله جواز ظلم بعض األفراد.أيظلم 

م ِمَن وله تعاىل: ـوق ْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقنَاهأ ْلنَاهأ ْمنَا َبنِي آَدَم َوََحَ ﴿َوَلَقْد َکرَّ

َّْن َخَلْقنَا َتْفِضیاًل﴾ ْم َعَ  َکثرِي مِم ْلنَاهأ ن اهلل تعاىل مل ـإّن التكريم مـف ،الطَّیَِّباِت َوَفضَّ

                                                           

 مع خترجیها. 133. تقّدمت يف الصفحة 1

 مع خترجیها. 133. تقّدمت يف الصفحة 2

 .211: 1. ُانظر: املكاسب 1

 .16(: 11. فّصلت )1

 .71(: 17. اإلرساء )1
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فتجويزه تعاىل  ،ختتّص باملؤمن فقط، بل عّم وشبل لكّل من کان من بني آدم

 لتكريم اجلبيع. بعض بني آدم عىل بعض، خمالف   ظلمَ 

 وظلم   لّلل  إو يذاء  إإّنـه کيف جيوز احلكم بجواز سّب غري املؤمن مع أّنـه  ثمّ 

امل له وللحيوان ـبل ش ،نسانًا باإلـا وحرمتاا خمتّص ـيكون قبحا ا ّلعليام ممّ 

 فیاًل عن اإلنسان. ،رشعًا بالنسبة إىل احليوان أيیًا، بل هذه العناوين حرام  

وَن إاّل اهللَ َوبِالَْوالَِدْیِن قوله تعاىل:  ومنها: ائِیَل الََتْعبأدأ ﴿َوإِْذ َأَخْذَنا ِمیثَاَق َبنِي إرِْسَ

ْرَبى َواْلَیتَاَمى  ْسناً﴾إِْحَسانًا َوِذي اْلقأ ولأوا لِلنَّاِس حأ بالقول إهّنا آمرة ف ،َواملََْساکنِِی َوقأ

 فيكون حرامًا. ،احلسن للناس، ّل خلصوص املؤمن، والسّب ضّل للقول احلسن

فيكون حرامًا  ،منكرًا عرفًا قطعاً  ،کون سّب غري املؤمن کسّب املؤمن ومنها:

وَنهأ َمْکتأوباً  ﴿الَِّذیَن َیتَّبِعأونَ رشعًا بلّللة قوله تعاىل:  يَّ الَِّذي َُيِدأ وَل النَّبِيَّ االْ أمِّ سأ الرَّ

مأ الطَّیِّبَ  ِلُّ ََلأ ْم َعِن امْلأنَْکِر َوحيأ وِف َوَینَْهاهأ م بِامْلَْعرأ هأ رأ ْم يِف التَّوَراِة َواالْ ِْنِجیِل َیْأمأ اِت ِعنَدهأ

ْم إرِْصَ  بَائَِث َوَیَضعأ َعْنهأ مأ َعَلْیِهمأ اخْلَ َرِّ ْم وَ َوحيأ فإّن اآلية  ،ْغاَلَل الَّتِي َکاَنْت َعَلْیِهْم﴾األهأ

يأمر املؤمننی باملعروف وينااهم عن املنكر، وهنيه عنه  مرّصحة بأّن النبّي 

 عىل حرمته، واملنكر ما يقبحه العقل والعقالء. دليل  

عن  ،بن سنان اهلللـمثل ما رواه عب، لاراة الناسـات اآلمرة ببـالرواي ومنها:

کام  ،اسـأمرين ريّب بمداراة الن»: ول اهللـال رسـال: قـق ،اهللعبـل أيب

 فإّن السّب ينايف ملاراة الناس، فال جيوز. ،«الفرائض أداءـرين بـأم

 اآليات والروايات الواردة يف العلل واإلنصاف. ومنها:

                                                           

 .81(: 2. البقرة )1

 .117(: 7. األعراف )2

، كتاب احلّج، أبواب أکكا  211: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب املداراة، احلديث 117: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 121العرشة، الباب 
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رأ : فبثل قوله تعاىل ،أّما اآليات ْرَبى ﴿إِنَّ اهللَ َیْأمأ بِاْلَعْدِل َواالْ ِْحَساِن َوإِیتَاِء ِذي اْلقأ

وَن﴾ـَْوَینَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َوال رأ ْم َتَذکَّ ْم لََعلَّکأ نَکِر َواْلَبْغِي َیِعظأکأ بغي   فإّن السّب  ،مأ

 فعله، واآلية غري خمتّصة باملؤمن. جيوز ، فالوإيذاء   ظلم  و

، عن جعفر املقلام، عن أيب فبثل ما رواه عبرو بن أيب ،وأّما الروايات

فتفّهم وصّیتي، واجعل  !نيّ یا بأ »: قال ،ته للحسن، يف وصيّ املؤمننیأمري

نفسك میزانًا فیام بینك وبنی غريك، وأحّب لغريك ما حتّب لنفسك، وأکره له ما 

أن حيسن إلیك، حتّب أن تظلم، وأحسن کام حتّب  تظلم کام ال الوتکره َلا، 

 .«رض من الناس ما ترىض َلم منكإتستقبحه من غريك، و واستقبح لنفسك ما

أوحى اهلل عّز وجّل »قال:  ،عبلاهلل ومثل ما رواه يعقوب بن شعيب، عن أيب

رّب وما هّن؟ قال: واحدة  إيّن سأَجع لك الکالم يف أربع کلامت، قال: یا إىل آدم

 قال: یا ،وواحدة فیام بینك وبنی الناس ،وواحدة فیام بیني وبینك ،وواحدة لك ،يل

ا التي ، وأمّ فتعبدين ال ترشك يب شیئاً  ،ا التي يلرّب بّینهّن يل حتّى أعلمهّن، قال: أمّ 

فعلیك الدعاء  ،ا التي بیني وبینكفأجزیك بعملك أحوج ما تکون إلیه، وأمّ  ،لك

فرتىض للناس ما ترىض لنفسك وتکره  ،لناسوعيّل اإلجابة، وأّما التي بینك وبنی ا

 .«لنفسك تکره َلم ما

حيث جعل موضوع احلكم يف األوىل  ؛فإّن الروايتنی عاّم غري خمتّص باملؤمن

أعّم من املؤمن وغري املؤمن، ويف الرواية الثانية جعل  «غريه»، و«غريك»مناام 

 الناس. ،موضوع احلكم
                                                           

 .31(: 16. النحل )1

، كتاب 111: 11، الفصل الرابع واخلمسون واملائة؛ مستدرك الوسائل 226. كشف املحّجة: 2

 ، مع التفاوت.1، احلديث 11اجلهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 

، كتاب اجلهاد، 287: 11؛ وسائل الشيعة 11، باب اإلنصاف والعدل، احلديث 116: 2. الكايف 1

 .2، احلديث 11النفس، الباب أبواب جهاد 
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 املقام الرابع: يف مستثنیات السّب 

عىل ما يظار من ـ ن حرمة السّب ـما لکر من موارد اّلستثناء ع رابعها:

 : ربعة  أ ـ  الشيخ األعظم

ّلستثنائه بام  الشيخ املؤمن املتجاهر واملظاهر بالفسق؛ واستلّل  أحدها:

ّن الظاهر کون مالك حرمة إورد يف استثناء غيبته من أّنـه ّلحرمة له؛ حيث 

ت روايات استثناء غيبة املسبوب وتنقيصه، وبعل ما دلّ السّب هتمم حرمة 

 ّلنتفاء مالك احلرمة. ؛املتجاهر عىل نفي احلرمة له، يكون السّب کذلمم جائزاً 

طالق ق رشائطه؛ قیاًء إلما کان من باب الناي عن املنكر مع حتقّ  مانیها:

نرصافاا ّل ؛ةدلّ خیفى عليمم علم متامّيـة اّلستلّلل بتلمم األ دّلته، لكن ّلأ

 مات.املحرّ إتيانه بات عن دّلة الواجبات واملستحبّ أکانرصاف 

البدع من بعدي فأظهروا و الریب إذا رأیتم أهل»: املبتلع؛ لقوله مالثها:

 .«هموباهتو ،والوقیعة ، والقول فیهم،الرباءة منهم، وأکثروا من سبّهم

قول هذا القائل يف حّقه يوجب  بأن ّل ؛ر املسبوب عرفاً ما إلا مل يتأثّ  رابعها:

ناء ث، لكن جعله قاعلة يف اّلستتام   ونقصًا، وکالمه هذا من حيث نفسه ةً ـمذلّ 

، ًا، بل خروج ما يكون کذلممحقيقيّ  ففي غري حمّله؛ لعلم کون اّلستثناء استثناءً 

حيث إّنـه مع علم إجياب القول املذّلة  ؛صّياً خروجًا موضوعّيًا ختّص  يكون

ار للمم اإلجياب يف ـ؛ ّلعتبلق السّب عليه عرفًا ممنوع  ـوب صـوالنقص يف املسب

 کام مّر.، لق العريفّ ـالص

                                                           

 .211:1. راجع: املكاسب 1

، كتاب األمر 267: 16؛ وسائل الشيعة 1، باب جمالسة أهل املعايص، احلديث 171: 2. الكايف 2

 .1، احلديث 13والنهي، أبواب األمر والنهي، الباب 

 .131. مّر يف الصفحة 1
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سّب الوالل لولله والسّيل لعبله، ولکر  األخريين:ستثناء لالل مثّ  ثّم إّنـه

أو بأن مل يكرهه أصاًل ر املسبوب علم الفرق يف جواز تلمم األمثلة بنی ما مل يتأثّ 

الثاين  به، بناًء علی أّن العربة بحصول الذّل والنقص فيه. ثّم قال: ويشكل ريتأثّ 

ر لكّل واحل من املثالنی وجاًا کَ بعل للمم لَ  لكنّـه ،دّلة اإليذاءأبعبوم 

کان للتأديب بالفحوى  اعىل جوازه إل للجواز، ففي مورد السّيل وعبله استلّل 

اجلواز يف حّقه ممّا  هويف مورد الوالل استفاد ،وتنقيح املناط من جواز الرضب له

، میافًا إىل استبرار السرية، ثّم «أنت ومالك ألبیك»: ورد من مثل قوهلم

آخر،  ويف سرية املعّلبنی بالنسبة إىل املتعّلبنی بوجه   ناقش يف هذه السرية بوجه  

 .فراجع مكاسبه

وإن کانت تاّمة بحسب السنل؛ لكوهنا  ،«نت ومالك ألبیكأ» :مجلة قول:أ

منقولة يف األخبار الكثرية، وفياا الصحيح واملوّثق، کام أهّنا تاّمة من حيث 

يف استلّلل الشيخ هبا مناقشة  ،اللّللة والظاور أيیًا، لكنّـاا مع للمم

، بل منع   اللاّلة علی علم اجلواز، بل مناا ؛ وللمم ملعارضتاا مع األخبار وإشكال 

ما يكون معارضًا يف تلمم اجلبلة بخصوصاا وداّلً علی علم اعتبارها، 

 :لرجلقال  رسول اهلل إنّ  :جعفر کصحيحة أيب محزة الثاميل، عن أيب

ما أحّب أن یأخذ من مال ابنه إاّل ما »: ، ثّم قال أبوجعفر«أنت ومالك ألبیك»

 .«منه، إّن اهلل عّزوجّل الحيّب الفساداحتاج إلیه ممّا البّد 

کون املراد من « إّن اهلل الُيّب الفساد»فإّن الظاهر من تعليل نفي حّبه بقوله: 

                                                           

 .216: 1. راجع: املكاسب 1

، باب 118/ 18: 1؛ االستبصار 81، باب املكاسب، احلديث 111/362: 6هتييب األکكا   2.

، كتاب التجارة، 261:17؛ وسائل الشيعة 2ما جیوز للوالد أن يأخي من مال ولده، احلديث 

 .2، احلديث 78أبواب ما يكتسب به، الباب 
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ّلغري حمبوب  ،ّن الفساد مبغوض  وحرام  إنفي حّبه، املبغوضّية واحلرمة، حيث 

 فقط هلل تعالی.

؛ أي عبومًا وخصوصًا، الكبّيـةيف وباجلبلة، املعلول کام أّنـه تابع  للعّلة  

فكذلمم يف الكيفّيـة واللّللة، فإّن من املعلوم علم معقولّيـة الكراهة بالعّلة 

 ة.ـاب بالعّلة الواجبـاملحّرمة أو اّلستحب

من  ،ببعارضة األخبارّل بعل علم التساقط املختّص ـفالب ،ةـوبعل املعارض

ترجيحًا؛  ،األخبار من بلةاألخذ بتلمم املعارضات وطرح ما فياا تلمم اجل

ّلّتفاق األصحاب علی ترك العبل هبا، فتكون معرضة عناا وّلبّل من طرحاا، 

، فإّن املجمع علیه كالذي لیس بمشهور عند أصحابالشاّذ  رتكیو»: في املقبولةف

بل الظاهر أّنـاا ليست بحّجة، فإّن اإلعراض مسقط  للحّجّيـة  ،«الریب فیه

 ومانع  هلا، ّل أّنـه مرّجح لآلخر عليه، کام ّلخیفی.

وکيف کان، فلقائل أن يقول بعلم ثبوت اإلعراض من الناقلنی لتلمم 

بل يف نقلام هلا شاادة  علی علم إعراضام والعبل هبا، فإّن الفقااء  الروايات،

الرواية بيانًا لفتواهم، ولذلمم يقال حّتی يف مثل ابن بابويه من  ونينقلاملحّلثنی 

 کون ما يف رسالته أخبار مرسلة منقولة باملعنی أو باللفظ.

  .هذا کّله يف الرتجيح باملرّجح املنصوص 

 املعارضات مملألخذ بتل فتصل النوبة ،علی علم ثبوت اإلعراضأّما 

بناًء علی اعتبار کّل مزّيـة  ،حات واملزاياإلی غري املنصوص من املرّج بالرتجيح 

فياا لرتجيح فايف الرتجيح والتعّلي من املرّجحات املنصوصة إلی غريها، 

                                                           

 .. قيٌد للمنفّي 1

، كتاب القضاء، 116: 27؛ ووسائل الشيعة 11، باب اختالف، احلديث 68: 1. راجع: الكايف 2

 .1، احلديث 3أبواب صفات القايض، الباب 



 2کتاب املكاسب /ج                                                                                                                                           211

 .لألخبار املعارضة أيیًا؛ ملا فياا من املوافقة للقواعل

وأّما بناًء علی علم التعّلي، فاألخذ هبا ختيريًا أولی؛ ملا فياا من املوافقة 

علی أّي الالزم  علی ما لکرنا وبّيـنّاه من املبنينی عليمم أّنـه وّل خیفیللقواعل. 

من املباين يف الرتجيح  ًی ، األخذ باألخبار املخالفة علی أّي حال  وأّي مبنحال  

 والتخيري.

هذا، مع ما يف رواية حسنی بن أيب العالء، ففياا تفسري اجلبلة بأمر  أخالقّي، 

كان رسول ف أ ،ومل يكن عنل الرجل يشء ،أنت ومالك ألبیك»: ففياا: فقال

 ؟!حیبس األب لالبن اهلل

إّن األخبار من الطرفنی وإن مجعاا احللائق ونقلاا من املصادر، لكّن  ممّ 

، فينبغي لنا نقله، السنلّيـةاحلوالة إليه؛ ملا يف تقسيبه أخبار الطرفنی املناقشات 

ا موافقًا ـاجلبلة أو التي يكون ما فياار املستلّل فياا بتلمم ـول: إّن األخبـونق

: ،معاا  سبعة 

: الرجل حیّج من لهللـال: قلت ّليب عبـل بن يسار، قـصحيح سعي أحدها:

نفق منه؟ قال: ي، قلت: و«حيّج منه حّجة اإلسالم ،نعم»ابنه وهو صغري؟ قال:  مال

: إلی النبيّ الولد لوالده، إّن رجاًل اختصم هو ووالده مال إّن »ثّم قال:  ،«نعم»

 .«فقضی أّن املال والولد للوالد

، قــال: ســألته عــن صــحيحة حمّبــل بــن مســلم، عــن أيب عبــلاهلل مانیهــا:

یأکـل منـه، فأّمـا األأّم فـال تأکـل منـه »رجل ّلبنه مال فيحتـاج األب إليـه؟ قـال: 

                                                           

؛ وسائل 6، باب الرجل يأخي من مال ولده والولد يأخي من مال أبيه، احلديث 116: 1. الكايف 1

 .8، احلديث 78، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 261:17الشيعة 

، كتاب 31:11؛ وسائل الشيعة 11، باب وجوب احلّج، احلديث 11/ 11: 1األکكا  هتييب . 2

 .1، احلديث 16احلّج، أبواب وجوب احلّج ورشائطه، الباب 
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 .«علی نفسها إاّل قرضاً 

يف الرجل يكون لولله مال  رواية ابن أيب يعفور، عن أيب عبلاهلل مالثها:

، وإن کانت أّمه حیّـة فام أحّب أن تأخذ منه منه فلیأخذ»فأحّب أن يأخذ منه، قال: 

 .«شیئًا إاّل قرضًا علی نفسها

، قال: سألته عن الرجل عبلاهللصحيحة ابن مسلم أيیًا، عن أيب  رابعها:

يف کتاب  وقال، «یأکل منه ما شاء من غري رسف»حیتاج إلی مال ابنه؟ قال: 

إّن الولد ال یأخذ من مال والده شیئًا إاّل بإذنه، والوالد یأخذ من مال ابنه »: عيلّ 

ما شاء، وله أن یقع علی جاریة ابنه إذا مل یکن االبن وقع علیها، وذکر أّن رسول 

 .«أنت ومالك ألبیك»قال لرجل:  اهلل

 ، قال: أتی النبّي رواية زيل بن عيّل، عن آبائه، عن عيلّ  خامسها:

ّرة ـ فأعتقه کايئة املیيل كإنَّ أيب عبل إلی مملو !رجل، فقال: يا رسول اهلل

: أنت ومالك من هبة اهلل ألبیك، أنت سهم من کنانته»: يل، فقال رسول اهلل

وَر * َوَُيَْعلأ َمن َیَشاء  کأ َْن َیَشاء إَِناًما َوََيَبأ ملَِن َیَشاء الذُّ
جازت َعِقیاًم﴾﴿َََيبأ ملِ

 من اول من ماله، والنتتعتاقة أبیك، یتناول والدك من مالك وبدنك، ولیس لك أن 

 .«بدنه شیئًا إاّل بإذنه

                                                           

، كتاب 261:17؛ وسائل الشيعة 81، باب املكاسب، احلديث 361/ 111: 6. هتييب األکكا  1

 .1، احلديث 78التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب 261:17؛ وسائل الشيعة 86، باب املكاسب، احلديث 361/ 111: 6 . هتييب األکكا 2

 .7، احلديث 78التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب 262:17؛ وسائل الشيعة 82، باب املكاسب، احلديث 111/361: 6. هتييب األکكا  1

 .1، احلديث 78التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .11و 13(: 12. الشوری )1

، 111:21؛ وسائل الشيعة 82، باب العتق وأکكامه، احلديث 813/ 211: 8. هتييب األکكا  1

 .1، احلديث 67كتاب العتق، الباب 
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کتب إليه فيام کتب من جواب  رواية حمّبل بن سنان، أّن الرضا سادسها:

الولد وعّلة حتلیل مال الولد لوالده بغري إذنه ولیس ذلك للولد، ألّن »ائله: ـمس

اء ـََوََيَبأ ملَِن َیش اً ـامـاء إِنَ ـَ﴿َََيبأ ملَِْن َیشّل: ـه عّزوجـد يف قولـوٌب للوالـموه

وَر﴾ کأ ه ـه واملدعو لـه صغريًا وکبريًا، واملنسوب إلیـمع أّنـه املأخوذ بمؤنت،الذُّ

َو َأْقَسطأ ِعنَد اهللِ ّل:ـلقوله عّزوج ِهْم هأ
ْم آِلَبائِ وهأ أنت »: ولقول النبيّ  ،﴾﴿اْدعأ

، ولیس للوالدة مثل ذلك، ال تأخذ من ماله شیئًا إاّل بإذنه أو بإذن «ومالك ألبیك

  .«مأخوٌذ بنفقة الولد، وال تؤخذ املرأة بنفقة ولدها باألب، وألّن األ

، قال: سألته عن رواية عيّل بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر سابعها:

إن أحّب، وإن کان لولده ماٌل وأحّب »ال: ـة أ يطؤها؟ قـالرجل يكون لولله اجلاري

 .«یأخذ منه فلیأخذ، وإن کانت األّم حّیـة فال أحّب أن تأخذ منه شیئاً إاّل قرضاً  أن

وليعلم أّن هذه الروايات ـ علی تكاثرها وصّحة أسانيل بعیاا ـ ظاهرة يف 

ويف الترّصف يف أمواله  أّن الوالل خمتار  يف الترّصف يف شئون الولل وحلوده،

 أيیًا، لكنّـه يعارضاا طائفة ُاخری من األخبار:

 وبيان معارضة مع الطائفة السابقة.  صحيحة الثاميل التي مّر نقلاا أحدها:

: ما حیّل للرجل عالء، قال: قلت أليب عبلاهللأيب السنی بن احلرواية  مانیها:

، قال: فقلت له: فقول «طّر إلیهقوته بغري رسف إذا اض»من مال ولله؟ قال: 

                                                           

 .11و 13(: 12. الشوری )1

 .1( : 11. األکزاب )2

إلی حمّمد بن سنان...،  ، باب يف ذكر ما كتب به الرضا111: 2 . عيون أخبار الرضا1

 .3، احلديث 78، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 266:17ائل الشيعة ؛ وس1احلديث 

، كتاب التجارة، أبواب ما 266:17؛ وسائل الشيعة 161، احلديث 112. مسائل عّّل بن جعفر: 1

 ، مع التفاوت.11، احلديث 78يكتسب به، الباب 

 .216. مّر آنفًا يف الصفحة 1
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، فقال: «أنت ومالك ألبیك»م أباه فقال له: للرجل الذي أتاه فقلّ  رسول اهلل

فقال: يا رسول اهلل! هذا أيب وقل ظلبني مرياثي من  إّنام جاء بأبيه إىل النبّي 

، «أنت ومالك ألبیك»أّمي، فأخربه األب أّنـه قل أنفقه عليه وعىل نفسه، وقال: 

  حیبس األب لالبن؟ ! كان رسول اهللف يكن عنل الرجل يشء، أومل 

بعبلاهلل؛ لكونه  يف الكافيوالفقيه اً لها ضعيفـة وإن کان سنـوالرواي

إّّل أّن الصلوق رواه يف کتاب معاين ،مشرتکًا بنی الثقة والیعيف واملجاول

بن أمحل، عن حمّبل بن  األخبار، عن أبيه، عن أمحل بن إدريس، قال: حّلثنا حمّبل

عيسی، عن عيّل بن احلكم، عن احلسنی بن أيب العالء.

، بل صحيح  به؛ ملا يف تنقيح املقال به وهو ظاهر الصّحة إلی احلسنی، وحسن  

ال ینبغي التوّقف يف وماقة الرجل »بعل البحث والكالم فيه علی التفصيل، قال: 

 .«وکون حدیثه صحیحاً 

ـ مالا حیّل  عبلاهلل بن سنان، قال: سألته ـ يعنی أبا عبلاهللصحيحة مالثها: 

أّما إذا أنفق علیه ولده بأحسن النفقة فلیس له أن »للوالل من مال ولله؟ قال: 

                                                           

؛ وسائل 6يأخي من مال ولده والولد يأخي من مال أبيه، احلديث ، باب الرجل 116: 1. الكايف 1

 .8، احلديث 78، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 261:17الشيعة 

 .2، باب األب يأخي من مال أبيه، احلديث 113/116: 1. نفس املصدر؛ ومن ال حيرضه الفقيه 2

كثری من الروايات تبلغ مأة وواکدًا وأربعنی مورد،  . عبدا  بن حمّمد: وقع هبيا العنوان يف أسناد1

وعن أبيده، وعّدة كثری من األصحاب؛  ،وعن أيب احلسن ،أفقه روی عن أيب عبددا 

 (.7111، رقم 111: 11)معجم رجال احلديث 

 للرجل اليي... . ، باب معنی قول النبّي 217. معاين األخبار: 1

وباجلملة، فبعد توثيق ابن طاوس، املؤّيد بام : »، وقال2818، الرقم 117:1. تنقيح املقال 1

سمعته من النجايش والداماد، وبرواية األثبات األجاّلء، كابن أيب عمری وصفوان وغری ا ممّن 

يأيت عنه، وكونه كثری الرواية، وكون رواياته مقبولة، وتصحيح العاّلمة يف لقطة املختلف کديثًا 

 «.يف وثاقة الرجل وكون کديثه صحيحاً  ال ينبْي التوّقف»هو فيه: 
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إن کان لوالده جاریة للولد فیها نصیب فلیس له أن یطأها إاّل فیأخذ من ماله شیئًا، 

. قال: وسألته عن «ویعلن ذلك» قال:، «أن یقّومها قیمة تصري لولده قیمتها علیه

نعم، وال یرزأ الولد من مال والده شیئًا »قال:  الوالل، أ يرزأ من مال ولله شيئًا؟

ها فلیقّومها ع  تّض فإاّل بإذنه، فإن کان للرجل ولد صغار َلم جاریة فأحّب أن ی

  .«إن شاء وطأ وإن شاء باع ،شاء نفسه قیمة، مّم لیصنع هبا ما

، قال: سألته عن الرجل يأکل موّثقة عيّل بن جعفر، عن أيب إبراهيم رابعها:

ه باملعروف، وال یصلح للولد ـه فیأکل منـال، إاّل أن یضطّر إلی»ن مال ولله؟ قال: ـم

 .«یأخذ من مال والده شیئًا إاّل بإذن والده أن

 جـّله عـيّل بـنورواه احلبريي يف قرب اإلسناد، عن عبلاهلل بـن احلسـن، عـن 

ال إاّل بإذنه، أو یضطّر فیأکل باملعروف، أو یسـتقرض منـه حّتـى »جعفر، إّّل أّنـه قال: 

  .«یعطیه إذا أیّس

، قال: سألته عن الوالل، موّثقة إسحاق بن عاّمر، عن أيب عبلاهلل خامسها:

، وإن کان له جارية فأراد أن «نعم»حیّل له من مال ولله إلا احتاج إليه؟ قال: 

وإن کان للرجل جاریة فأبوه أملك »ينكحاا قّوماا علی نفسه ويعلن للمم، قال: 

 .«هبا أن یقع علیها ما مل یمّسها االبن

                                                           

 ؛ أي يصيب منه وينتفع به مع بقاء عينه.«يرزأ من مال ولده». قوله: 1

، كتاب 261:17؛ وسائل الشيعة 83، باب املكاسب، احلديث 111/368: 6. هتييب األکكا  2

 .1، احلديث 78التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، 261و 261:17؛ وسائل الشيعة 2يأخي من مال أبيه، احلديث ، باب الرجل 111: 1. الكايف 1

 .6، احلديث 78كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب 261:17؛ وسائل الشيعة 1111، باب ما جاء يف األبوين، احلديث 221. قرب اإلسناد: 1

 .6، ذيل احلديث 78التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

؛ وسائل الشيعة 31، باب الرجل يأخي من مال أبيه، احلديث 111/363: 6ا  . هتييب األکك1

 .2، احلديث 73، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 268:17
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إّما  ؛أّن الالزم األخذ هبذه الطائفة وترك العبل بالطائفة السابقة وقل مرّ 

برتك عبل األصحاب هبا، بل بعلم علی الطائفة السابقة لطائفة هلذه اترجيحًا 

، أو التعـّلي من املرّجحات حّجّيتاا من جاة إعراض األصحاب عناا

 ، وإّما ختيريًا علی التكافوء.املنصوصـة إلی غريها

إلخ، علی األمر األخالقّي  ...«أنت ومالك»من تفسري مجلة: هذا، مع ما مرّ 

 .يف رواية حسنی بن عالء

 

 

                                                           

 وما بعدها. 217. مّر يف الصفحة 1

 .218. مّر يف الصفحة 2



 



 

 

 

 

 

 العارشةاملسألة 

 السحر

کام  ،بنی املسلبنی مجاعّي إخذ األجر عليه أوتعليبه و وتعّلبه حتريم السحر

ويف  .ّل خالف يف حرمة عبله والتكّسب به: ويف الكفاية،يف جمبع الربهان

 ،ة املسلبنیـيف رشيع أّن کّله حرام   :قسامهأبعل لکر والتنقيح اإليیاح

 ومستحّله کافر.

 :قبل الورود يف البحث التوّجه إىل نكاتينبغي 

 :القلر املتيّقن من حرمة السحر ثالثة أحدها:

هلا: السحر الذي يوجب إيقاع الرضر عىل الغري، کالسحر الذي يفّرق بنی أوّ 

 املرء وزوجه. 

ثانياا: السحر الذي يصاحب املعايص، کالذي يصاحب اهلتمم واإلهانة بالنسبة 

املصحف الرشيف وآياته وأسامي األنبياء وفاطبة املقّلسات، کتلويث إىل 

 .الزهراء واألئّبة املعصومنی

                                                           

 عمله. :. أي1

 . 78:8. جممع الفائدة والربهان 2

 .111:1األکكا   . كفاية الفقه املشتهر بكفاية1

 .111: 1. إيضاح الفوائد 1

 .12: 2. التنقيح الرائع 1
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، کالذي يّلعي ثالثاا: السحر مع اّلعتقاد بأّنـه الفاعل هلذه األعامل مستقالً 

 ة من السحر من غري إرادة اهلل وّل بإلنه.أّنـه هو الذي يأيت باألمور املنتجّ 

قیاًء لظاور العناوين يف  ؛حرام   سحر    هوأّن السحر يف هذه املوارد بام مانیها:

من اإلرضار بالغري،  ؛هبذه األمور ل ومرشوط  إّّل أّن حرمته مقيّ  ،املوضوعّيـة

عاء انفكاك األعامل من إرادة اهلل تعاىل، ّل أّن السحر واملعايص املصاحبة، وادّ 

السحر بام هو ، ّل إىل هذه العناوين حّتى يكون املحّرم هذه العناوين عنوان مشري  

 .سحر  

مع تبّحره وحتقيقه  أّنـه کان ينبغي للشيخ األعظم األنصاري مالثها:

فإّنـه األصل يف  ؛ورسعة انتقاله، اّلستلّلل بالكتاب أّوّلً وباألدّلة األخرى ثانياً 

ر احلجج من الروايات واإلمجاع يرجع إليه، لكنّـه مل ئّيـة ساإل حجّ  ،ّيـةاحلجّ 

 فیاًل عن جعله أّوّلً. ،به يستلّل 

 بالکتاب السحر ع  حرمة االستدالل

 أّما الکتابفقل استلّل عىل حرمة السحر بالكتاب والسنّـة،  ،وکيف کان

 فبآيات ثالثة:

َلْیامنأ : قوله تعاىل أحدها: َلَیامَن َوَما َکَفَر سأ ْلِك سأ َیاطنِیأ َعَ  مأ وا َما َتْتلأوا الشَّ َبعأ ﴿َواتَّ

وَت َولکِنَّ ال ْحَر َوَما أأْنِزَل َعَ  امْلََلَکنْیِ بَِبابَِل َهارأ وَن النَّاَس السِّ َعلِّمأ وا یأ َیاطنَِی َکَفرأ شَّ

اَمِن ِمْن َأَحد َحتَّى َیقأو َعلِّ وَت َوَما یأ اَم َنْحنأ فِْتنٌَة فَ  اَل َوَمارأ اَم َما  اَل إِنَّ وَن ِمنْهأ ْر َفَیتََعلَّمأ َتْکفأ

وَن َما یَن بِِه ِمْن َأَحد إاّل بِإِْذِن اهللِ َوَیَتَعلَّمأ ْم بَِضارِّ وَن بِِه َبنْیَ امْلَْرِء َوَزْوِجِه َوَما هأ قأ َفرِّ  یأ

ْم وَ  هأ ُّ اهأ َما َلهأ يِف االِْخَرةِ  اَل َیرضأ ِن اْشرَتَ
وا مَلَ ْم َوَلَقْد َعلِمأ هأ وا  َینَْفعأ ِمْن َخاَلق َوَلبِْئَس َما رَشَ

وَن﴾ ْم َلْو َکانأوا َیْعَلمأ َسهأ  .بِِه َأْنفأ

                                                           

 .112(: 2. البقرة )1
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 ويف اآلية الرشيفة صلرًا ولياًل دّللة عىل حرمة السحر املرّض.

ْحَر﴾: فقوله تعاىل ،أّما الصلر وَن النَّاَس السِّ َعلِّمأ وا یأ َیاطنَِی َکَفرأ ففي  ،﴿َولکِنَّ الشَّ

من عبل الشيطان دّللة عىل احلرمة کام ّلخیفى، فإّن الشيطان کون أّن السحر 

ْم کام نقله من القرآن:  ،بني آدم أمجعنی يحلف بعّزة اهلل أن يغو تَِك أَلأْغِوَینَّهأ ﴿َفبِِعزَّ

حمّرم  ،وما يكون من عبل الشيطان ،به إّّل يف طريق األغواءفتعلّ  َأَْجَِعنَی﴾

 رشعًا.

اهأ َما َلهأ يِف االِْخَرِة ِمْن َخالَق : فقوله تعاىل ،وأّما الذيل ِن اْشرَتَ
وا مَلَ ﴿ولقد َعلِمأ

ْم﴾ َسهأ وا بِِه َأْنفأ ، ففي نفي اخلالق يف اآلخرة ملن اشرتى السحر َوَلبِْئَس َما رَشَ

دّللة ظاهرة عىل  ،نفسام بإزاء تعّلم السحرأثبات البأس فيام رشوه وباعوا به إو

 حرمته.

بنٌِی * َقاَل : قوله تعاىل مانیها: قُّ ِمْن ِعنِدَنا َقالأوا إِنَّ هَذا َلِسْحٌر مأ مأ احْلَ ﴿َفَلامَّ َجاَءهأ

ْم َأِسْحٌر هَذا وَ  ولأوَن لِْلَحقِّ مَلَّا َجاَءکأ وَسى َأَتقأ وَن﴾ اَل مأ اِحرأ ْفلِحأ السَّ  .یأ

أّن اآليتنی الرشيفتنی ّل دّللة فياام عىل أزيل من علم فالح الساحر،  :وفیه

املراد من علم الفالح علم  وعلم الفالح ّلزم أعّم من احلرمة، بل ّليبعل أنّ 

الغلبة وعلم وصول السحرة إىل مقصلهم من إبطال معجزة عىل موسى )عىل 

 نبّينا وآله وعليه السالم(.

وا َکیْدأ َساِحر وَ ﴿َوأَ : قوله تعاىل مالثها: اَم َصنَعأ وا إِنَّ  اَل ْلِق َما يِف َیِمینَِك َتْلَقْف َما َصنَعأ

اِحرأ َحیْثأ َأَتى﴾ ْفلِحأ السَّ  .یأ

                                                           

 .82(: 18. ص )1

 .77د  76(: 11. يونس )2

 . 63(: 21. طه )1
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 بالروایات السحر االستدالل ع  حرمة

 فبطوائف من األخبار: ،وأّما السنّـة

املشتبلة عىل قّصة هاروت  ،الروايات الواردة يف تفسري آية سورة البقرة منها:

 وماروت.

 أهّنا ضعيفة سنلًا. :أّوّلً  ویرد علیها

مة وثانيًا: أّن اآلية الرشيفة فياا احتامّلت کثرية قل أهناها املفّّس الكبري العـاّل 

ومع هذه  نی ألف احتامل،الطباطبائي إىل أکثر من ألف ألف ومأتنی وستّ 

 بالروايات الواردة فياا إّّل فيام هو موافق  يبكن التبّسمم  اّلحتامّلت الكثرية ّل

لظاهر اآلية الرشيفة، ومع ظاور اآلية الرشيفة ّل احتياج إىل هذه الروايات، 

 ، وإّما غري نافع.فاّلستلّلل هبذه الروايات إّما ممنوع  

ما ورد يف قّصة عيسى بن شفقي، وقل رواها املشايخ الثالث يف الكايف  :ومنها

 ب:والفقيه والتاذي

 قال: حّلثنی ،عن أبيه ،بن إبراهيم عن عيلّ  ،ففي الكايف يف باب الصناعات

 عبلاهللقال: دخل عيسى بن شفقي عىل أيب  ،شيخ من أصحابنا الكوفّينی

أنا  !: جعلت فلاكوکان ساحرًا يأتيه الناس ويأخذ عىل للمم األجر، فقال له

                                                           

قد اختلف املفرّسون يف تفسری اآلية اختالفًا عجيبًا ال يكاد : ». قال 211د 211: 1. امليزان 1

ات القرآن املجيد د إلی أن قال: د وإذا ةبت بعض األرقا  التي يوجد نظریه يف آية من اآلي

ذكرناها من االکتامالت يف البعض اآلخر ارتقی االکتامالت إل كمّيدة عجيبة، وهي ما يقرب من 

(. وهيا لعمر ا  من عجائب نظم 1/2*  3/1*  1ألف ألف ومأتنی وسّتنی ألف اکتامل)

کتامالت تدهش العقول وحترّی األلباب، والكال  بعد مّتٍك عىل القرآن ترتّدد اآلية بنی مياهب وا

، وسيمّر بك نظریة هيه اآلية، أريكة کسنه متجّمل يف أمجل مجاله متحّل بحّّل بالغته وفصاکته

ِه َوَيْتُلوُه َشاِهٌد ِمنُْه َوِمن َقْبلِِه كَِتاُب وهي قوله تعال ُموَسى إَِمامًا : ﴿َأَفَمن َكاَن َعىَل َبيِّنَة ِمْن َربِّ

 (.17(:11)هود )«. َوَرمْحًَة 
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رجل کانت صناعتي السحر وکنت آخذ عليه األجر، وکان معايش، وقل 

حججت منه ومّن اهلل عيّل بلقائمم، وقل تبت إىل اهلل عّزوجّل، فال يل يف يشء 

 .«حّل وال تعقد»: عبلاهللفقال له أبوقال: من للمم خمرج؟ 

 .يسري ونحوه يف الفقيه والتاذيب مع اختالف  

أّن اّلستلّلل هبذه الرواية حلرمة السحر مطلقًا مورد  وال خيفى علیك

 :شكال واخللشة من وجوه  لإل

هّنا قیّيـة شخصيّـة ّل إطالق فياا، فال يبكن التبّسمم هبا عىل أ أحدها:

لعلم اّطالعنا عىل خصوصّيـة السحر الذي يعبل به عيسى بن  ؛احلكم الكيّل 

 شفقي.

حلرمة مال  حيث مل يتعّرض اإلمام ؛ّن فياا املخالفة للقواعلأ مانیها:

إّن اهلل إذا حّرم شیئًا حّرم »األجرة التي أخذه عيسى بن شفقي عىل عبله املحّرم، 

ومل يأمر برّده إىل صاحبه، أو التصّلق عنه إلا مل يكن الصاحب معلومًا ،«ممنه

عبله املحّرم، مع أّن عىل اإلمام أن يتعّرض ملذّمة عبله،  یمشّخصًا، ومل يذّمه عل

 وحرمة أجرته، وإن کان الشخص تائبًا فعاًل.

هّنا ّل تلّل إّّل عىل حرمة السحر يف اجلبلة ويف خصوص ما إلا أ مالثها:

، ّل عىل حرمة مطلق «ال تعقد»: لقوله ؛يوجب التفرقة بنی املرء وزوجه

 .«حّل وال تعقد»: حيث قال ،عىل جوازه للحّل السحر، بل فياا اللّللة 

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب 111: 17؛ وسائل الشيعة 7، احلديث ، باب الصناعات111: 1. الكايف 1

 ، مع تفاوٍت يسری.1، احلديث 21ما يكتسب به، الباب 

األکكا   ؛ هتييب3، باب األب يأخي من مال ابنه، احلديث 161/ 111: 1. من ال حيرضه الفقيه 2

 ، مع تفاوٍت يسری.161، باب املكاسب، احلديث 1111/ 161: 6

 .111، تتّمة باب األّول، املسلك الرابع )يف أکاديث رواها...(، احلديث 111: 2. عوايل اللئايل 1
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احلّل  یمن محل احلّل يف الرواية عل مةلو تّم ما لهب إليه العـاّل  ،نعم

فليس فيه اللّللة  ،قسام والكالم املباحبيشء من القرآن أو بيشء من الذکر واأل

ملا يف احلبل کذلمم من  ؛عىل جواز احلّل بالسحر کام ّلخیفى، لكنّـه غري متام  

حيث إّن ظاهر املقابلة بنی احلّل والعقل يف اجلواز وعلمه ، املخالفة لظاهر الرواية

عىل ما کان بغري السحر من اللعاء « احلّل »کون کّل مناام بالسحر، فحبل 

 .علواآليات ونحومها ّلخیلو عن بُ 

ائل يف باب حّل املنقولة يف الوس ،الروايات الواردة يف حّل الساحر ومنها:

 :الساحر

: ول اهللـال رسـال: قـق ،اهللعبـلن أيب ـع ،قة السكوينـموثّ  فمنها:

ومل ّل يقتل  !، قيل: يا رسول اهلل«ساحر املسلمنی یقتل، وساحر الکّفار ال یقتل»

ألّن الکفر أعظم من السحر، وألّن السحر والرشك »ال: ـق ؟احر الكّفارـس

 .«مقرونان

هبذه الرواية عىل أّن الساحر إلا کان مسلاًم يقتل، وإلا کان کافرًا ّل استلّل 

 يقتل.

من عمل بالسحر یقتل إن کان »قال صاحب اجلواهر ليل عبارة الرشائع: 

:«مسلاًم ویؤّدب إن کان کافراً 

قال: قال ، اهللعبلخلرب السكوين عن أيب  ؛له فيهـبال خالف أج

                                                           

 .183: 11. راجع: منتهى املطلب 1

، باب 171/1712: 1؛ من ال حيرضه الفقيه 1، باب کّد الساکر، احلديث 261: 7. الكايف 2

ألّن »بدل « ألّن الرشك». وفيه: 8معرفة الكبائر التي أوعد ا  عّزوجّل عليها النار، احلديث 

؛ وسائل الشيعة 11، باب من الزيادات، احلديث 117/181: 11؛ هتييب األکكا  «الكفر

 .1، احلديث 1، كتاب احلدود والتعزيرات، أبواب بقّيدة احلدود، الباب 161: 28

 .111: 1ع اإلسال  . رشائ1
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 «.املسلبنی يقتل، وساحر الكّفار ّل يقتل...ساحر : »رسول اهلل

 يف فقه احلليث ويف اّلستلّلل به. ولکن یمکن املناقشة

 «املسلمنی»أّما املناقشة يف فقه احلليث، فألّن الظاهر کون اإلضافة إىل 

ـ مفعول  لفظّيـة ـ کام احتبله الفقيه امللّقق السّيل مصطفى اخلبيني «ارالکفّ »و

يف املوضعنی، ّل أن يكون فاعاًل له، کام زعبه األعاظم، فيكون  «ساحر»للفظ 

أّن الساحر إلا کان ساحرًا للبسلبنی يقتل، وإلا کان  :معنى احلليث عىل هذا

 ساحرًا للكّفار ّليقتل. 

حيث إّن اسم الفاعل  ،والوجه يف کون املیاف إليه فياام املفعول ّل الفاعل

يف نفس اسم الفاعل، فكيف يیاف إىل  والفاعلّيـة داخل   ،للفاعل وصف  

مع أّنـه لو صّح ما لکره األعاظم فال حاجة إىل إتيان املسلبنی والكّفار ؟ فاعله

 ،: ساحر املسلم يقتل، وساحر الكافر ّل يقتلبصيغة اجلبع، بل يكفي أن يقال

فإّن  بصيغة املفرد، أو يقال: الساحر إلا کان مسلاًم يقتل، وإلا کان کافرًا ّل يقتل،

عىل الفاعل املفرد  کون الفاعل مجعًا غري دخيل يف احلكم، بل احلكم مرتّتب  

أيیًا، فإتيان املیاف إليه بصيغة اجلبع يلّل عىل علم کون اإلضافة من إضافة 

 الوصف إىل فاعله، بل يكون من إضافة الوصف إىل مفعوله.

 ؛فيام قلناه النّص مع أّن العّلة املوجودة يف ليل احلليث جيعل احلليث ک ،هذا

ألّن کون  ؛ألّن هذه العّلة ّل يتّم مع ما لهب إليه األعاظم يف معنى احلليث

                                                           

 .112: 11. جواهر الكال  1

بعد کكمه بقصور الروايات عن إثبات کرمة السحر  . قال116: 1. مستند حترير الوسيلة 2

بعد شبهة يف سنده، « ساکر املسلمنی يقتل، وساکر الكّفار ال يقتل: »فإّن قوله»بإطالقه: 

ته کراٌ ، وعىل إطالقه ممنوٌع، وال سياّم علی ما وإشكال أديّب يف عبارته، ال يدّل عىل أّن السحر بيا

اکتملناه يف الكتاب الكبری من أّنده من اإلضافة اللفظّيدة؛ أي سحر الكافر ال يورث شيئًا يف نفس 

 «.الكافر کّتى يقتل ساکره، بخالف املسلم، فلو أتى الكافر بسحر املسلم فهو أيضًا يقتل
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إل قتل  ؛الكفر أعظم من السحر يقتيض قتل الساحر الكافر بسحره، ّل علم قتله

للساحر الكافر  وتشويق   الساحر املسلم وعلم قتل الساحر الكافر ترغيب  

 له ولكفره. وجائزة  

وللمم ألّن الكافر املعانل الذي  ؛لکرنا يف معنى احلليث ّم عىل ماولكنّـه يت

ألّن کفره أعظم ببراتب من کونه  ؛کفر وعانل احلّق عن علم ّل يقتل من سحره

مسحورًا، فال يقتل ساحره، فإّن اإلسالم ّل يلافع عّبن کفر عن علم وعانل 

 احلّق متعّبلًا.

حّله القتل، بل ساحر   من املسلبنی بام هوتلّل عىل أّن الساحر  إّن الرواية ّلمّم 

تلّل عىل أّن الذي کان السحر عادة وحرفة ومانة له والذي يتكّرر منه السحر، حّله 

، ألّنـه مفسل أو کاملفسل، واملفسل حّله القتل، وللمم ألّن الساحر وصف   ؛القتل

ة ملا هو الظاهر من الرواي یوالوصف يلّل عىل اّلستبرار واللوام، وهذا املعن

 .عرفت

سواء يتكّرر  ؛وأّما احلبل عىل کون املراد مناا أّن ساحر املسلبنی يقتل مطلقاً  

منه السحر أم ّل، وسواء کان السحر حرفة ومانة له أم ّل؟ وسواء کان الساحر 

  ؟ للسحر أم ّل مستحالً 

ألّن املستحّل للسحر  ؛أو احلبل عىل أّن ساحر املسلم يقتل إلا استحّل السحر

 مرتّل، واملرتّل حّله القتل. ، ومنكر الرضورّي كر للرضورّي من

للظاهر کام مّر، مع أّن قتل الساحر املسلم بسحره مّرة واحلة  کالمها خمالف  

مع علم أثر وشاهل عليه يف الرواية محل  جّلًا، کام أّن احلبل عىل املستحّل  بعيل  

 سالج، کام هو الواضح. ترّبعّي 

وّل  ،ّلدّللة فياا عىل قتل املسلم املستحّل  ،استظارناه من الروايةثّم إّنـه عىل 

، بل فياا هو ساحر   ، وّل عىل أّن حّل الساحر بامعىل حرمة السحر بام هو سحر  
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اللّللة عىل حرمة السحر إلا کان متوّجاًا إىل املسلبنی وکان مفسلًا ألمورهم 

 وموجبًا لسلب األمنّيـة عن املجتبع اإلسالمي.

، هبذا احلليث عىل حرمة السحر بام هو سحر   املناقشة يف االستداللذا يظار هب

 القتل. ،وعىل أّن حّل الساحر بام هو ساحر  

قالًء يبنع عن هذا میافًا إىل أّن لزوم التناسب بنی اجلرم واجلزاء عقاًل وعُ 

زوجه و للقتل، فإّن التفريق بنی املرء موجب  ـ ولو مّرة واحلة  ـالقول بأّن السحر

ّل يتناسب مع العقوبة الشليلة مثل القتل، فإّن مذاق الرشع ـ مثالً ـ مّرة واحلة 

 عن للمم. یوفام العقل والعقالء يأب

 ّن القتل ملثل هذا اجلرم واإلثم، جزاًء عليه، خمالف  إ :بل يبكن أن يقال

 نصاف.للعلل واإل

لالحتياط املطلوب يف باب اللماء، فإّن  موافق   ،هذا میافًا إىل أّن ما قلناه

 لالحتياط يف اللماء. الساحر القتل مطلقًا خمالف   احلكم بأّن حلّ 

الساحر یرضب بالسیف »قال:  ،اهللعبلعن أيب  ،رواية زيل الشّحام ومنها:

 .«رأسه یرضبة واحدة عل

أهّنا ضعيفة سنلًا، بالبشار أو اليسار املوجود يف سنلها،  ویرد علیه أّوالً:

العّطار، عن بشار  احلبيلل بن عبلودونمم سنله: عن حبيب بن احلسن، عن حمبّ 

 ام.ـ يف التاذيب يسار ـ عن زيل الشحّ 

وبذلمم يظار  .فاألّول باّلشرتاك بنی الثقة واملجاول، ويف الثاين باجلاالة

                                                           

، باب من 117/181: 11؛ هتييب األکكا  2حلديث ، باب کّد الساکر، ا261: 7. الكايف 1

، كتاب احلدود والتعزيرات، أبواب بقّيدة 166: 28؛ وسائل الشيعة 11الزيادات، احلديث 

 .1، احلديث 1، الباب احلدود والتعزيرات
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 من توجياه الیعف باجلاالة فياام. الفائلة والربهاناملناقشة فياا ويف جمبع 

کان  الإما أوردناه عىل الرواية السابقة من ظاورها يف حرمة السحر  ومانیاً:

وللمم ألّن  ؛سحره موجبًا لسلب األمنّيـة من اجلامعة واملجتبع اإلسالمي

ظاهرًا إّّل ق لوصف ظاهر يف اللوام واّلستبرار، وهذا ّليتحقّ االساحر وصف، و

وهو ّلحیصل إّّل فيام کان  ،وألّن الالزم التناسب بنی اجلرم واجلزاء ،بكونه حرفةً 

السحر موجبًا لسلب األمنّيـة ّل مطلقًا کام ّلخیفى، فاي داّلة عىل احلرمة يف اجلبلة 

 ّل مطلقًا. 

مع أّن من املحتبل بل الظاهر کون الرواية يف مقام بيان کيفّيـة إجراء  ،هذا

ملا فياا من الرضب بالسيف وکونه مّرة واحلة ممّا يكونان  ؛ّل قتل الساحرح

فال دّللة فياا عىل موارد قتل  ر جّيلًا.فتلبّ  .اء حّل القتلرمربوطًا بكيفّيـة إج

 لكوهنا ناظرة إىل بيان کيفّيـة قتله بعل الفرا  عنه. ؛الساحر

قال: سئل  ،عن عيلّ  ،عن آبائه ،عن أبيه ،ما رواه زيل بن عيلّ  ومنها:

فقد حّل  علیهإذا جاء رجالن عدالن فشهدا »عن الساحر، فقال:  رسول اهلل

 .«دمه

 مثل املقّلس األردبييل ،واعلم أّن املستفاد من جمبوع عبارات األصحاب

 أحكام ثالثة: یدّللة الرواية عل وصاحب اجلواهر

األّول: أّن دم الساحر هلر وجيوز قتله لكّل أحل من دون احتياج إىل املراجعة 

                                                           

 .171: 11. جممع الفائدة والربهان 1

، 167: 28ائل الشيعة ؛ وس16، باب من الزيادات، احلديث 117/181: 11. هتييب األکكا  2

 .1، احلديث 1، الباب كتاب احلدود والتعزيرات، أبواب بقّيدة احلدود والتعزيرات

 .176د 171: 11. راجع: جممع الفائدة والربهان 1

 .111د 112: 11. جواهر الكال  1
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 إىل املحكبة الصاحلة.

 الثاين: أّن قيام الشاهلين العللنی يكفي يف إثبات السحر.

 .أو إلا کان مستحالً  ،الثالث: حّل الساحر القتل مطلقاً 

أّن الرواية ّل تصلح ّلستفادة حكم واحل، فیاًل عن  ولکن بنظري القارص

 الثالثة.

وللمم ّلحتامل کون الرواية بيانًا لقیّيـة شخصيّـة ّل بيانًا للحكم الكيّل، 

ومع هذا اّلحتامل ّل يبكن استفادة حكم کيّل واحل مناا، فیاًل عن األحكام 

 ّيـة.ّيـة الثالثة؛ لعلم اإلطالق والعبوم يف القیايا الشخصالكلّ 

أي عن حّل  ؛والشاهل عليه: أّن السؤال يف الرواية لو کان عن احلكم الكيّل 

الساحر، يكفي يف اجلواب بيان احلكم الكيّل يف مقام الثبوت من دون تعّرض 

ملقام اإلثبات، بل التعّرض ملقام اإلثبات فيام کان السؤال عن مقام الثبوت 

لعلم دخالة  ؛لعقالء عنل التقننیللصناعة يف الروايات وللأب وديلن ا خمالف  

فإّن اإلثبات إّنام يكون بعل  ،اإلثبات ملقام الثبوت، کام هو الواضح املعلوم

 م يف مقام الثبوت.ر دخياًل يف املتقلّ رًا عنه، فكيف يصري املتأّخ الثبوت ومتأّخ 

هذا میافًا إىل أّن الرواية يفيل حرص إثبات السحر بشاادة رجلنی عللنی؛ 

وکونه يف مقام بيان الیابطة اللاّلة عىل املفاوم، مع أّن  ،اجلبلة الرشطّيـةملكان 

واخلرب املتواتر  لتاممّيـة إثباته باإلقرار ؛ثباته غري منحرص يف الشاهلينإ

 واملستفيض املوجب لالطبينان والعلم.

عن رسول  إّن األصل يف الروايات التي نقلاا األئّبة املعصومنی إن قلت:

النقل منام يكون لبيان احلكم الكيّل، فيؤخذ بإطالقه، ّل لبيان قیّيـة  أنّ  اهلل

شأن التقننی وبيان احلكم الكيّل، ّل شأن  ةألّن شأن األئبّ  ؛تارخیّيـة شخصّيـة

 نقل القیايا التارخیّيـة فقط.
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األصل دليل حيث ّل دليل، واللليل هنا عىل العلول عن هذه الطريقة  قلت:

 ملقام اإلثبات. لکرناه من تعّرض رسول اهلل، وهو ما موجود  

رواية غياث بن کلوب، عن إسحاق بن عاّمر، عن جعفر، عن أبيه، أّن  ومنها:

ه، وحّده القتل ـمن تعّلم من السحر شیئًا کان آخر عهده بربّ »کان يقول:  اً عليّ 

 .«إاّل أن یتوب...

القتل، لكنّـاا حمبولة عىل ما إلا ظاهر الرواية أّن تعّلم شيئًا من السحر حّله 

وملا يف الرواية من اإليامء عليه  ،ألّن التعّلم غالبًا يكون للعبل به ؛تعّلم وعبل

  .القتل عىل حمض تعّلم يشء من السحر عل حلّ بكون حّله القتل لبُ 

فإّنـه بعل نقله خرب زيل  ،وتفصيل للمم يف اجلواهر يف البحث عن حّل الساحر

 ،ام لالستلّلل هبا لقتل الساحرر وخرب زيل الشحّ سحاق بن عاّم إوخرب  بن عيلّ 

 ؛ل من دّللته عىل رّد من قال بانحصار ثبوته باإلقراروبعل بيان فقه احلليث األوّ 

 الشاهل ّليعرف قصله وّل يشاهل التأثري، قال: ألنّ 

دّللة عىل قاتل متعّلم السحر، لكن ظاهر  [رواية غياث]ويف الثاين  

عن مجاعة اختصاصه بالعامل، ولعّله لألصل  بل هو املحكّي  ،العبارة

وتبادر العامل ممّا دّل عىل قتله بقول مطلق، واخلرب املزبور ّل جابر له، مع 

 أّنـه حمتبل للبناء عىل الغالب من العبل للبتعّلم.

ملزامحة األنبياء يف  ؛هذا، لكن من املبكن محلاا عىل ما إلا تعّلم السحر

به سحرة فرعون للببارزة واملقابلة مع  یدعوهتم ونقض معجزاهتم، مثل ما أت

                                                           

، 167: 28؛ وسائل الشيعة 17، باب من الزيادات، احلديث 117/186: 11. هتييب األکكا  1

 .2 ، احلديث1احلدود والتعزيرات، أبواب بقّيدة احلدود والتعزيرات، الباب كتاب 

 . أي: عبارة الرشائع.2

 .111: 11. جواهر الكال  1
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 .(نا وعىل آله السالمعليه وعىل نبيّ )موسى 

ألّن املعانل لألنبياء واملبارز هلم  ؛يكون احلكم موافقًا للقاعلة ،وعليه

 ه القتل.مرتّل، وحلّ  والقاصل إلضالل الناس وإلجياد احلرية والشباة هلم، کافر  

املنّجم »يقول:  عبلاهلل : سبعت أباقال ،رواية نرص بن قابوس ومنها:

ملعون، والکاهن ملعون، والساحر ملعون، واملغنّیة ملعونة، ومن آواها، وآکل 

 .«کسبها ملعون...

ألّن الساحر عّل فياا ملعونًا، وّل يكون  ؛فإهّنا تلّل عىل حرمة السحر

 الشخص ملعونًا إّّل بلحاظ عبله املحّرم.

 إن قلت: إّن اللعن کام استعبل يف املحّرمات استعبل يف املكروهات أيیًا.

قلت: الظاهر کون املعنى احلقيقي لّلعن مالزمًا للحرمة وليس استعامله يف 

مالزمًا مع املعنى احلقيقي له؛ ألّن موارد الكراهة دلياًل عىل کون الكراهة 

 اّلستعامل أعّم من احلقيقة.

 الرواية ملا فياا من الیعف سنلًا بجاالة حسن بن عيلّ  ،ولکن مع ذلك کّله

 ستلّلل.الكويف وإسحاق بن إبراهيم ليست بحّجة وقابل لال

املنّجم کالکاهن، والکاهن »: مرسلة الصلوق، قال: وقال ومنها:

 .«والساحر کالکافر، والکافر يف النارکالساحر، 

لكن سنلها غري  ،ةودّللتاا عىل حرمة السحر، بكون الساحر يف النار، تامّ 

إّّل أن يقال بأّن إرساله ملّا يكون إرساّلً جزمّيًا لنسبته الرواية إلی  متام باإلرسال.

                                                           

؛ «ملعون»وليس فيه كلمة « ومن آواها وآكل». وفيه: 67، باب اخلمسة، احلديث 237. اخلصال: 1

 . 7، احلديث21به، الباب ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب 111: 17وسائل الشيعة 

، كتاب 111: 17؛ وسائل الشيعة 67، باب اخلمسة، مخسة ملعونون، احلديث 237. اخلصال: 2

 .8، احلديث 21التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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 جزمًا ففيه الكفاية يف اّلعتبار واحلجّيـة. املعصوم

 حرمة السحر ات مالمة يفجه

إّنـه بعل الفرا  من حرمة السحر يف اجلبلة وعن اّلستلّلل علياا  ممّ 

 نبحث عن للمم يف موارد:، بالكتاب والسنّـة، يقع البحث يف جاات

 م املحرّ سحر اجلهة األوىل: يف بیان

إّن الفقااء اختلفوا يف أّن املحّرم منه هل هو مطلق السحر، أم خصوص نوع 

 :أربعةوقسم خاّص منه؟ عىل أقوال 

 : يف حرمة السحر مطلقاً القول األّول

، حّتى ما يؤتى به إلجياد التحاّب بنی الزوجنی، أو حرمة السحر مطلقاً 

سحر؛ قیاًء بأّن ظاهر حلّل املعقود بال إلبطال سحر من يّلعي النبّوة کذبًا، أو

الواردة يف حّل الساحر ـ  والسنّـة ـ وهي الروايات أدّلة احلرمة من الكتاب

وعن ظاهر  ،والتحرير مة يف املنتاىالتحريم مطلقًا، وهي خرية العاّل 

  ق الثاين.ومال إليه املحقّ  ،األکثر

                                                           

يرضب »، ويف أخرى: «السحر والرشك مقرونان»وفيها: «. ساکر املسلمنی يقتل». ففي رواية: 1

من تعّلم من »، ويف رابعة: «کّل دمه»، ويف ثالثة: «اکدة عىل أّ  رأسهالساکر بالسيف ةبة و

: مستند ُانظر«. )الساکر كافر»، ويف خامسة: «السحر شيئًا كان آخر عهده برّبه، وکّده القتل

 (.112د 111: 11الشيعة 

 .261:2حتريراألکكا  ؛ 181:11. منتهى املطلب 2

؛ واملحّدث البحراين يف احلدائق الناةة 211درس ، 161:1. كالشهيد يف الدروس الرشعّيدة 1

 .166د 161: 8؛ والسّيد يف رياض املسائل 171:18

 .28:1: جامع املقاصد ُانظر. 1
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 ة. األدلّ وفيه أّنـه قل مّر قبل للمم علم اإلطالق يف يشء من تلمم 

 : التفصیل يف حرمة السحرالقول الثاين

ي، بل ملثل حّل السحر التفصيل بنی ما کان من السحر للتوّقي ورفع املتبنّ 

بعلم احلرمة يف األّول دون الثاين، بل يف  ،مل يكن لذلمم وبنی ما ،بطالهإو

أّنـه ربام وجب کفاية لذلمم. واستلّلوا عليه  وغريمها: والروضةاللروس

 : بوجوه  

 ضعف الروايات، فيقترص مناا عىل ما حصل اّلنجبار بالنسبة إليه. حدها:أ

يف رواية عيسى بن سيف ـ بعل اعرتافه بالسحر  قول الصادق :مانیها

 .«حّل وال تعقد» والتوبة واستفساره عن املخرج: ـ

توبة الساحر أن حيّل وال »روايتي العلل والعيون، ففي األوىل:  مالثها:

قد کثر السحرة واملمّوهون، فبعث اهلل  کان بعد نوح»ويف الثانية:  .«یعقد

یبطل به  سحر به السحرة، وذکر ماتملکنی إىل نبّي ذلك الزمان بذکر ما  عّزوجّل 

                                                           

 .211، درس 161: 1. الدروس الرشعّيدة 1

 .211: 1ة د. الروضة البهيّ 2

 .171: 18. كاحلدائق الناةة 1

 ،، باب الصناعات111: 1؛ وراجع: الكايف 213د  218. تقّدمت الرواية وخترجیها يف الصفحة 1

: 1؛ ومن ال حيرضه الفقيه «آخي عليه األجر»بدل « آخي عىل ذلك األجر». وفيه: 7احلديث 

. وفيه مع تفاوٍت يسری يف األلفاظ؛ 3، باب األب يأخي من مال ابنه، احلديث 111/161

مع تفاوٍت يسری، ويف من ال ، 161، باب املكاسب، احلديث 1111/ 161: 6وهتييب األکكا  

، كتاب 111: 17؛ ووسائل الشيعة «شفقي»بدل « شقفي»حيرضه الفقيه وهتييب األکكا : 

 .1، احلديث 21التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، باب العّلة التي من أجلها يقتل ساکر املسلمنی وال يقتل 118، الباب 111: 2. علل الرشائع 1

 .1ث ساکر الكّفار، احلدي
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 من امللکنی وأّداه إىل عباد اهلل بأمر اهلل سحرهم ویرّد به کیدهم، فتلّقاه النبيّ 

فأمرهم أن یقفوا به ع  السحر وأن یبطلوه، وهناهم أن یسحروا به  عّزوجّل،

 احلليث. ،«...الناس

الرضورات تبيح املحظورات کام ورد، ويثبته نفي الرضر واحلرج يف  رابعها:

 اللين.

ر ومها کافيان سحاق بن عاّم إقتي السكوين وبوجود موثّ  ویرد ع  الوجه األّول

 ل هلام.ستلّلل، وبقّيـة األخبار مؤيّ لال

 سناد تلمم األخبار الثالثة.أبالیعف يف  وع  الثاين والثالث

أّن اجلواز للرضورة غري موجب للتفصيل، فإّن اجلواز معاا  وع  الرابع

يف الثبوت حتّی  ّل التعارض والتخصيصيف اإلجراء يكون من باب التزاحم 

 وّجه التفصيل.ي

 االستثناء يف حرمة السحر :الثالثالقول 

إّّل أّنـه استثنى منه موارد  کام عليه صاحب اجلواهر ،حرمته مطلقاً  

اّلضطرار والرضورة، مثل ما يأيت به للتوّقي أو إلبطال سحر املتنبّي أو حلّل 

 املعقود وإبطال ما حصل من السحر، فإّن الرضورات تبيح املحظورات.

يل السابق هو أّن السحر عىل التفصيل السابق صوالفرق بنی هذا التفصيل والتف

عّم من أکان تفصياًل بنی املوارد من جاة اّلستثناء والتخصيص وکان املستثنى 

الرضورة وّل جيوز فعله حّتى يف موارد الرضورة واّلضطرار، لكن عىل هذا 

                                                           

؛ 1يف هاروت وماروت، احلديث  ، باب ما جاء عن الرضا211: 1 . عيون أخبار الرضا1

 .1و 1، احلديث 21، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 117: 17وسائل الشيعة 

 .77: 22. جواهر الكال  2
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واّلضطرار من باب تزاحم التفصيل يكون التفصيل باجلواز يف موارد الرضورة 

 املالکنی.

جواز السحر  یففي اجلواهر بعل نقل الروايات التي يبكن اّلستلّلل هبا عل

 : قال ،للحّل 

 ؛عليه کثري من أصحابنا، وليس بذلمم البعيل»أّن  لبل يف رشح األستا 

وإن  «.ّن الظاهر من أخبار الساحر والسحرة إرادة من خیشى رضرهأل

 کان فيه: أّنا مل نتحّقق النسبة املزبورة، بل يف مجلة من کتب الفاضل

 واللروس وغريها، جواز حّله بالقرآن والذکر واألقسام ونحوها، ّل

 .منه ءبيش

 يـ عىل ما حك والكاشاينوالفاضل املييس نّص الشايلان ،نعم 

بالسحر، بل  يملتنبّ عن بعیام ـ عىل جواز تعّلبه للتوّقي به، وللفع ا

عن الفاضل وظاهر األکثر،  ربام وجب لألخري، مع أّن املحكّي  :قالوا

و أاملنع أيیًا، ولعّله إلطالق أدّلته واحتامل استلزامه للتكّلم ببحّرم 

مع قصورها عاّم دّل عىل احلرمة من  ، والنصوص السابقة،فعل حمّرم

حمتبلة للحّل بغريه، وإلرادة کشف حقيقة السحر عىل وجه  وجوه  

بس عليام األمر يف الفرق بينه وبنی املعجز اللاّل تّليغرّت به الناس ويل

أّن املراد  ة وآيات اهلل املستلّل هبا عىل وجوده ووحلانّيته، ّلعىل النبوّ 
                                                           

 .61. رشح الشيخ جعفر علی قواعد العاّلمة ابن املطّهر: 1

 .183: 11؛ ومنتهى املطلب 261: 2؛ وحترير األکكا  111: 12الفقهاء : تيكرة ُانظر. 2

 .128: 1؛ والشهيد الثاين يف مسالك األفها  211، درس 161: 1. الشهيد األّول يف الدروس الرشعيّدة 1

 .216: 12. کكاه عنه يف مفتاح الكرامة 1

 .21: 2: مفاتيح الرشائع ُانظر. 1

 حر.. أي: روايات جواز احلّل بالس6
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مناا فعل السحر لذلمم، بل لعّل تعليم امللكنی الناس السحر لذلمم 

موضع ابتالء »يف خرب اّلحتجاج:  یًا، مع أهّنام کام قال الصادقأي

نسان کذا وکذا لكان کذا، ولو وموقف فتنة، تسبيحام اليوم لو فعل اإل

يعالج بكذا وکذا لصار کذا، أصناف السحر، فيتعّلبون مناام ما خیرج 

تأخذوا عنّا ما يرّضکم  إّنام نحن فتنة، فال :عناام، فيقوّلن هلم

وهذا کام »ويف ليل خرب العيون وتفسري اإلمام املتقّلم:  ،«عكموّلينف

يقال  ثمّ  ،«يلّل عىل أّن السّم ما هو، وعىل ما يلفع به غائلة السمّ 

ن أاك هذا السّم، فبن رأيته يسّم فادفع غائلته بكذا، وإيّ »للبتعّلم للمم: 

ونبّوة املتنّبي بالسحر ونحوها يلفعاا  ه...إىل آخر ،...«تقتل بالسمّ 

ْحرأ إِنَّ اهللَ : إليه بقوله تعاىل أاللطف الساموي، کام أوم ﴿َما ِجْئتأم بِِه السِّ

ْصلِحأ َعَمَل امْلأْفِسِدیَن﴾ اَل َسیأْبطِلأهأ إِنَّ اهللَ  اِحرأ  اَل ﴿وَ  وقال:،یأ ْفلِحأ السَّ یأ

لنفسه، کام هو مقتىض األدّلة  فعبل السحر حرام   وحينئذ   .َحْیثأ َأَتى﴾

السابقة اللاّلة عىل للمم، وعىل اقرتانه بالرشك املعتیلة باّلعتبار، 

يف کثري من آيات اهلل، وموهم  ث الشمّم رضورة کونه منبع فساد مورّ 

للرشکة مع اهلل يف خلقه، ويف عجائبه، کام هو واضح، ّل أّن حرمته حيث 

لغايته، فيقال: بحّلّيته  وه عليه، حّتى يكون حمّرماً يرتّتب اّلرضار ونح

                                                           

 يف هاروت وماروت. ، كالمه221: 2. االکتجاج 1

يف هاروت وماروت،  ، باب ما جاء عن الرضا212د  211: 1 . عيون أخبار الرضا2

، 21، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 117: 17؛ وسائل الشيعة 1احلديث 

 .1احلديث

 .1111، ذيل اآلية، احلديث113 . تفسری املنسوب إلی اإلما  احلسن العسكري1

 . 81(: 11. يونس )1

 . 63(: 21. طه )1
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 .عنل علم اإلرضار أو عنل حصول النفع

جّته اعليه،  ـ ترجح عىل مفسلة عبله ـ فرض توّقف دفع مفسلة لو ،نعم 

اجلواز، کام يف غريه من املحّرمات، مثل الكذب ورشب اخلبر وغريمها، 

يف احلّل ونحوه بذلمم، وهو وربام مجع بنی ما دّل عىل احلرمة واجلواز 

لبعله عن  ـ وإن کان أوىل من اجلبع بتنزيل أخبار احلّل عىل احلّل بغريه

لكنّـه ّلخیلو من بعل أيیًا، ّل لنلرة اّلضطرار، فاّن غلبة  ـ ظاهر بعیاا

ف عليه يف حّل الربط ونحوه عليه ّل يكاد ينكر، بل لعلم اإلشارة التوقّ 

ة حال اّلضطرار، بل قل عرفت أّن من النصوص إىل مراعا ءيف يش

إّّل أّنـه هو  ،«أن حیّل وّليعقل توبة الساحر» :الصلوق أرسل کون

 .من الطرح، واألمر سال   وغريه ممّا عرفت خري  

 :شكالإّلخیلو عن مناقشة و مواضع صاحب اجلواهر وفیام ذکره

إّنا مل نتحّقق النسبة »بقوله:  لکره من علم حتّقق النسبة وثبوته عنله ما فمنها:

ستاله کاشف الغطاء، کام أأّن للمم غري مرّض بالثبوت عنل  :ففیه ،«املزبورة

 ّلخیفى.

 أّن اإلطالق منرصف   :هـففی ،دّلتهأطالق إحتامل امتّسكه للبنع مطلقًا ب :ومنها

الغري افع أو ـوع إىل السحر املرّض، فال يشبل النـة احلكم واملوضـظاهرًا ببناسب

 املرّض منه.

عن الفاضل وظاهر األکثر املنـع أيیـًا، ولعّلـه  مع أّن املحكّي »قوله:  ومنها:

أّن مستنل  :ففیه، «إلطالق أدّلته، واحتامل استلزامه للتكّلم ببحّرم، أو فعل حمّرم

لعلم وجه آخر للبنع، فـالتعبري  ؛رص يف الوجانی جزمًا، ّل احتامّلً ـاملنع منح

                                                           

 .211د  223. تقّدمت الرواية وخترجیها آنفًا يف الصفحة 1

 .78د  77: 22. جواهر الكال  2
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 .غري حمّله يفيف وجود احتامل آخر غري هذين الوجانی  الظاهرة« ولعّله»کلبة  ـب

أي  ؛مع أّنـه يبكن أن يقال: إّن الوجه يف املنع عنل الفقااء هو الوجه األّول

إل ّل وجه جلعل الوجه الثاين وجاًا يف حرمة السحر مطلقًا، إل هذا  ؛اإلطالق

استلزم للتكّلم ببحّرم أو فعل حمّرم، وأّما  الوجه ّل يلّل عىل حرمة السحر إّّل إلا

، فال يكاد يكون هذا الوجه تهإلا مل يستلزم للمم فال دّللة هلذا الوجه عىل حرم

وجاًا حلرمة السحر بقول مطلق، بل يكون وجاًا حلرمة السحر إلا استلزم 

 .. وباجلبله الوجه أخّص من املوّجه بالفتحاملحّرم

أن حيّل وال  توبة الساحر» :صوص الواردة يف أنّ لکره من محل الن ما ومنها:

ّل  وجه   یعىل احلّل بغري السحر وعىل إرادة کشف حقيقة السحر عل«یعقد

، «عىل النبّوة ةيغرّت به الناس ويلبس عليام األمر يف الفرق بينه وبنی املعجزة اللالّ 

فإّن الظاهر أّن احلّل متعّلق بام  ؛عىل خالف الظاهر أّن احلبل عىل للمم محل   :ففیه

يف  کام مّر، فكام أّن املقصود بالعقل املناّي « ّل تعقل»بقوله: يتعّلق به العقل 

الروايات هو العقل بالسحر والعبل به، فكذلمم املقصود من احلّل يف الروايات 

للظاهر، واّلحتامل  خمالف   احتامل  هو احِلّل بالسحر فام لکره من اّلحتامل، 

 املخالف للظاهر ّل يرّض باّلستلّلل بالظاهر.

محله أخبار تعليم امللكنی الناس السحر عىل التعليم إلرادة کشف  ومنها:

حقيقة السحر حّتى ّل يلتبس عليام األمر يف الفرق بينه وبنی املعجزة، يكون 

فبعث اهلل »يون: رواية العکخمالفًا لظاهر هذه الروايات، بل لنّص بعض مناا، 

وذکر ما یبطل به  ،ذلك الزمان بذکر ما تسحر به السحرة عّزوجّل ملکنی إىل نبيّ 

 .«سحرهم ویرّد به کیدهم...
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أّن السّم  یوهذا کام یدّل عل»: وهي قوله وکذلمم الفقرة األخرى هلذه الرواية

السّم، فمن هذا » :، ثّم يقال للبتعّلم للمم«ما هو، وع  ما یدفع به غائلة السمّ 

فإّن هذه الفقرة أيیًا  ،«رأیته یسّم فادفع غائلته بکذا، وإیاك أن تقتل بالسّم...

 للتوّقي عن رضر السحر، ّل لبيان الفرق بنی السحر واملعجزة. هظاهرة يف جواز

موضع ابتالء إهّنام »: لنّص رواية اّلحتجاج عن الصادق وکذلمم خمالف  

: لو فعل اإلنسان کذا وکذا لکان کذا، ولو یعالج بکذا الیوم فتنة، تسبیحهام عوموق

وکذا لصار کذا، أصناف السحر، فیتعّلمون منهام ما خيرج عنهام، فیقوالن َلم إّنام 

 .«نحن فتنة، فال تأخذوا عنّا ما یرّضکم وال ینفعکم...

کام ة املتنبّي بالسحر ونحوها يلفعاا اللطف الساموي، ونبوّ »أّن قوله:  ومنها:

هأ إِنَّ اهللَ أوميء إليه بقوله تعاىل: ْحرأ إِنَّ اهللَ َسیأْبطِلأ ْصلِحأ َعَمَل  اَل ﴿َما ِجْئتأم بِِه السِّ یأ

اِحرأ َحیْثأ َأَتى﴾ اَل ﴿وَ وقال:  ،امْلأْفِسِدیَن﴾ ْفلِحأ السَّ  :خملوش   ،«یأ

ن عىل ما لهب إليه من أّن اهلل تعاىل يلفع سحر تلّّل  بأّن اآليتنی ّل أّوالً:

من دون اجتااد وسعى منّا، فإّن اآلية األوىل تلّل ـ کام أفاده السحرة مبارشة 

ـ عىل أّن اهلل تعاىل ّليصلح ما هو فاسل، فإّن السنّـة اإلهلّيـة  مة الطباطبائيالعـاّل 

يصلح ما هو  جارية عىل أن يصلح ما هو صالح ويفسل ما هو فاسل، ّل أن

 أّن اهلل يبطل ويبحق عبل املفسلين. :فاسل، فليس معنى اآلية

 مة الطباطبائي:قال العـاّل 

وَسى َقاَل  ْلَقْوا ﴿َفَلامَّ أَ قوله تعاىل:   ْحرأ  بِهِ  ِجْئتأم َما مأ : بيان ما قاله ﴾السِّ
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حلقيقة من احلقائق لينطبق علياا ما سيظاره اهلل من احلّق عىل يليه من 

يلقف ما ألقوه من احلبال والعص وأظاروه يف  صريورة العصا ثعباناً 

 صور احلّيات والثعابنی بسحرهم.

واحلقيقة التي بّيناا هلم أّن الذي جاءوا به سحر، والسحر شأنه إظاار ما 

ليس بحّق واقع يف صورة احلّق الواقع حلواس الناس وأنظارهم، وإل 

ألّن السنّـة اإلهلّيـة جارية عىل إقرار  ؛لهيف نفسه فإّن اهلل سيبط کان باطالً 

فاللولة للحّق وإن  ،احلّق وإحقاقه يف التكوين وإزهاق الباطل وإبطاله

 .کانت للباطل جولة أحياناً 

﴾ولذا عّلل قوله:  ْصلِحأ َعَمَل  اَل ﴿إِنَّ اهللَ بقوله:  ﴿إِنَّ اهللَ َسیأْبطِلأهأ یأ

فإّن الصالح والفساد شأنان متقابالن، وقل جرت السنّـة  ،امْلأْفِسِدیَن﴾

أي أن يرّتب عىل  ؛ويفسل ما هو فاسل ،اإلهلّيـة أن يصلح ما هو صالح

کّل مناام أثره املناسب له املختّص به، وأثر العبل الصالح أن يناسب 

ويالئم سائر احلقائق الكونّيـة يف نظاماا الذي جتري هي عليه، ويبتزج 

لطاا فيصلحه اهلل سبحانه وجيريه عىل ما کان من طباعه، وأثر هبا وخیا

العبل الفاسل أن ّل يناسب وّل يالئم سائر احلقائق الكونّيـة فيام تقتیيه 

يف نفسه، ولو أصلحه اهلل  بطباعاا وجتري عليه بجبّلتاا فاو أمر استثنائّي 

 .للنظام الكوينّ  يف فساده کان للمم إفساداً 

اب الكونّيـة بام هلا من القوى والوسائل املؤّثرة، فيعارضه سائر األسب

 أبطلته وأفنته وحمته عن وإّّل  ،وتعيله إىل السرية الصاحلة إن أمكن

 ة.صحيفة الوجود البتّ 

وقل  ،وهذه احلقيقة تستلزم أّن السحر وکّل باطل غريه ّل يلوم يف الوجود

ََيِْدي اْلَقْوَم  اَل ﴿َواهللأ کقوله:  ،قّررها اهلل سبحانه يف کالمه يف مواضع خمتلفة
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 اَل ﴿إِنَّ اهللَ وقوله: ،اْلَفاِسِقنَی﴾ ََيِْدي اْلَقْومَ  اَل ﴿َواهللأ وقوله:  ،الظَّاملنَِِی﴾

اٌب﴾ ٌف َکـذَّ ّْسِ َو مأ  اَل ﴿إِنَّ اهللَ ومناـا قولـه يف هـذه اآليـة:  ،ََيِْدي َمْن هأ

ْصلِحأ َعَمَل امْلأْفِسِدیَن﴾  .یأ

اِحرأ َحْیثأ  اَل ﴿وَ وأّما اّلستلّلل باآلية الثانية: ، يف اآلية األوىلهذا  ْفلِحأ السَّ یأ

ألهّنا تلّل عىل علم الفالح، وعلم الفالح غري اإلبطال  ؛فأوضح بطالناً  َأَتى﴾

عن  ل وخال  حيث إّن عبله سحر وختيّ  ؛يفلح واملحق واملحو، فإّن الساحر ّل

 لح.الواقعّيـة واحلقيقة، فال يف

بذة املوجودة يف زماننا، جيعل القرطاس فلوسًا ووهذا مثل بعض الشع

ل الناس إعطاء الفلوس هلم، فلو کان لعبلام واقعّيـة أونقودًا، ومع للمم يس

 ل الناس الفلوس والنقود. أاحتياج هلم إىل أن يس وحقيقة وفالح ّل

 ،یأْصلِحأ َعَمَل امْلأْفِسِدیَن﴾ اَل ﴿إِنَّ اهللَ لو سّلبنا أّن معنى اآلية الرشيفة:  ومانیاً:

اِحرأ َحیْثأ َأَتى﴾ اَل ﴿وَ وقوله تعاىل:  ْفلِحأ السَّ عبل  یأّن اهلل يبطل ويبحق ويبح یأ

املفسلين، إّّل أّن اإلبطال واملحق واملحو منه تعاىل ليست باملبارشة ومن دون 

ه أّن اهلل تعاىل ـمنوامل الطبيعيّـة، بل املراد ـن العلل والعـوساطة وخارجة ع

 ببحو باألسباب والوسائط الظاهرّيـة. و طلـق ويبـيبح
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وللمم مثل الرزق واهللاية والیاللة والعّزة والذّلة من اهلل تعاىل، فإّن اهلل 

تعاىل يرزق وهيلي ويیّل ويعّز ويذّل من يشاء باألسباب الظاهرّيـة والعلل 

تعاىل يف هذه اآلية، فاآلية  والعوامل الطبيعّيـة، فكذلمم علم اإلصالح منه

 ّلتلّل عىل ما لهب إليه.

من  یأّن محل النصوص عىل املحامل املذکورة أول» :ما قاله من ومنها:

إجياد اّلحتامل يف معنى الرواية، فال بأس  یأّن احلبل لو کان ببعن :ففیه، «الطرح

 ىل من الطرح.ّل يستلزم طرحه أو یبام لکره، فإّن إجياد اّلحتامل يف الرواية حتّ 

احلبل اجلزمي، فال إشكال يف علم جوازه، فإّن محل  یوأّما لو کان ببعن

 ،الرواية عىل خالف الظاهر جزمًا ّل يكون أوىل من الطرح، بل ّل جيوز أصالً 

 ممافرتاء علی القائل يف تل مم، حيث إّن للولو کان احلبل مطابقًا للقواعل

 الرواية.

 ،...«رضورة کونه منبع فساد موّرث الشمّم » لکره من اّلعتبار من ما ومنها:

الشأن يف  لكنّ  ،هّيـة وإن کان يف حملّ أأّن حرمة السحر ملا لکره من املنش :ففیه

ته للمم بحسب الصغرى، فإّنـه ليس مجيع مصاديق السحر يف مجيع عبوميّ 

م ببعیاا، فيكون املحرّ  بل خمتّص  ،ملا لکره أاألزمنة واألمكنة ولكّل الناس منش

 ل.فتأمّ  .دون الكّل  ،مملل

 حرمة السحر إذا کان مرّضًا للناس الرابع: القول

ّرًا للنــاس، أو کــان موجبــًا ـوهــو املختــار، حرمــة الســحر إلا کــان میــ 

 إلضالهلم، کـام يف املتنّبـي، أو کـان موجبـًا للخـوف والفتنـة وسـلب األمنّيـة عـن

املجتبع اإلسالمي، وأّما السحر النافع، کالذي يـأيت بـه إلجيـاد التحـاّب بـنی 

، وکذا السحر الغري املرّض، بطال السحر وحّل املعقود، فاو جائز  الزوجنی، أو إل
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 وإن مل يكن فيه نفع ألحل.

والوجه يف للمم: علم دليل عىل حرمة السحر بقول مطلق، ّل من الكتاب 

ناه وأوضحناه يف البحث عن األدّلة، واألصل احلّلية، فإّن يّ وّل من السنّـة، کام ب

، ل حّتى تعرف احلرام بعينهالکّل يشء مطلق حّتى يرد فيه هني، وکّل يشء لمم ح

فالبّل إّّل من األخذ بالقلر املتيّقن والقول بحرمته وإحالة غريه إلی األصل 

 والقول بحّلّيته وإباحته وعلم حرمته.

 وأحکامهاأقسام السحر 

 :يه عىل أمور  تنبوينبغي ال

، بعل الفرا  عن بيان املوضوع إّن للشيخ األعظم األنصاري :األّول

وحتليل أقسام السحر، کالمًا يف بيان حكم أقسام السحر، ينبغي لکره والنظر 

 :قال إليه بام يف لهني القارص من املناقشة واإلشكال فيه.

 املقام الثاين: يف حكم األقسام املذکورة. 

فنقول: أّما األقسام األربعة املتقّلمة من اإليیاح، فيكفي يف حرمتاا ـ 

يف البحار بلخوهلا يف املعنى  میافًا إىل شاادة املحّلث املجليس

املعروف للسحر عنل أهل الرشع، فيشبلاا اإلطالقات ـ دعوى فخر 

ات اللين، وأّن حرمتاا من رضوريّ  کون املحّققنی يف اإليیاح

 فحكم بقتل مستحّلاا. ،مستحّلاا کافر، وهو ظاهر اللروس أيیاً 

 أّن دعوى رضورة فإّنا وإن مل نطبئن بلعوى اإلمجاعات املنقولة، إّّل 
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اللين ممّا يوجب اّلطبئنان باحلكم، واّتفاق العلامء عليه يف مجيع 

 األعصار.

 کالمه هذامواقع النظر واخلدشة يف 

متّسمم يف احلكم بحرمة األقسام األربعة املتقّلمة من  ّن الشيخأ :وفيه و

بلخوهلا يف املعنى املعروف مة املجليسبشاادة العـاّل  :اإليیاح أّوّلً 

 للسحر عنل أهل الرشع، فيشبلاا اإلطالقات. 

 اتقنی يف اإليیاح من کون حرمتاا من رضوريّ بلعوى فخر املحقّ  :وثانياً 

 اللين وأّن مستحّلاا کافر.

 أّما متّسكه بشاادة املحّلث املجليس، ويف متّسكه بكال األمرين إشكال  

فيبكن أن يناقش فيه بأّن األلفاظ يف کالم الشارع ملقاة إىل أهل العرف، ّل إىل 

، حيث إّنـه شال بلخول أهل الرشع، فال أثر لشاادة املحّلث املجليس

روف عنل أهل الرشع، ّل يف املعنى املعروف عنل أهل األقسام يف املعنى املع

 العرف.

نفسه سّبي واحل من هذه األقسام  هذا میافًا إىل أّن فخر املحّققنی

األربعة باسم السحر والثالثة األخرى بأسامء أخرى، وتوضيحه يتّم بالنظر إىل 

 :قال، عبارة اإليیاح، وإليمم نّصاا

أقول: املراد بالسحر استحلاث اخلوارق ببجّرد التأثريات النفسانيّـة، أو  

الساموّيـة بالقوى  یات فقط، أو عىل سبيل متزيج القوباّلستعانة بالفلكيّ 
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وقل خّص أهل  ،األرضيّـة، أو عىل سبيل اّلستعانة باألرواح السالجة

ثالث األّول باسم السحر، والثاين بلعوة الكواکب، وال ،املعقول

سامت، والرابع بالعزائم، وکّل للمم حمّرم يف رشيعة اإلسالم بالطلّ 

 ومستحّله کافر.

ات اللين وأّن کون حرمتاا من رضوريّ  وأّما التمّسك بدعوى فخرالدین

عاء کون حرمتاا من أّن عبارته خالية من ادّ  أّوالً: فريد علیهمستحّلاا کافر، 

الرضورة إليه مع خلّو کالمه عناا يكون ات اللين، فلعّل نسبة دعوى رضوريّ 

حيث إّن کفر املستحّل ّل يكون إّّل إلا کانت  ؛بلحاظ حكبه بكفر مستحّله

إل  ونظر؛ حمّل إشكالإّّل أّن هذا التوجيه ات. حرمته من املسّلامت والرضوريّ 

يبكن أن يكون نسبة الكفر إىل مستحّله بلحاظ أّن مستحّل السحر کافر، 

ومن دون إلن اهلل، ّل بلحاظ أّن حرمة السحر  ان األفعال مستقـالً ّلعتقاده بإتي

 کافر. ات، ومنكر الرضورّي من الرضوريّ 

والشاهل عليه: أّن محل کالم فخر املحّققنی عىل الكفر بلحاظ کون حرمة 

ات حیتاج إىل تقييل کالمه بأّن مستحّلاا کافر إلا کان مسلاًم، السحر من الرضوريّ 

 هذا التقييل.وّل دليل عىل 

، دون کافر   من لهب إىل أّن منكر الرضورّي  یأّنـه إّنام يتّم عىل مبن ومانیًا:

ّل يكون کافرًا إّّل إلا رجع إنكاره إىل  من لهب إىل أّن منكر الرضورّي  یمبن

 .تكذيب اهلل تعاىل أو تكذيب النبّي 

الرضورة من فخر املحّققنی مع اّلختالفات الكثرية يف معنى  یأّن دعو ومالثاً:

السحر، ومع علم وجود رواية مطلقة تلّل عىل احلرمة املطلقة، ّل يكاد يكون دلياًل 
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إل ّل اطبينان بعلم اشتباه فخراملحّققنی يف دعوى  ؛عىل حرمة مطلق السحر

هو هو ومطلق  حر بامالرضورة، فلعّل املحّرم من السحر هو السحر املرّض، ّل الس

 السحر.

عاء الرضورة من األدّلة اللّبية، واألدّلة اللّبية ّل إطالق هلا، فالبّل من مع أّن ادّ 

 :ثّم قال عىل حرمة مطلق السحر. األخذ بالقلر املتيّقن مناا، فال يكون دليالً 

لسامت مشتبالً عىل إرضار أو نعم، لکر شارح النخبة أّن ما کان من الط   

من حرمات اهلل ـ کالقرآن وأبعاضه  ءه عىل املسلبنی، أو استاانة بيشمتوي

سواء عّل من  ؛بال ريب وأسامء اهلل احلسنى ونحو للمم ـ فاو حرام  

السحر أم ّل، وما کان لألغراض ـ کحیور الغائب، وبقاء العامرة، 

وفتح احلصون للبسلبنی ونحوه ـ فبقتىض األصل جوازه، وحیكى عن 

، وربام يستنلون يف بعیاا إىل أمرياملؤمننی بعض األصحاب،

سامت بالسحر، واضح. وأحلق يف اللروس حتريم عبل الطلّ  والسنل غري

وّل وجه أوضح من دعوى الرضورة من  انتاى. .ووجاه غري واضح

 .والشايل فخر اللين،

من بأّنـه ّل وجه أوضح اإلشكال علی الشيخ وصاحب النخبة أّن  ویرد علیه:

بأّن الرضورة من األدّلة  ، خملوش  الرضورة من فخر اللين والشايل یدعو
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اللّبية، واللليل اللّبي ّل إطالق له، فال يكاد يكون دلياًل عىل حرمة مجيع أقسام 

 السحر.

حكبه بحرمة من وأّما کالم صاحب النخبة، ، هذا بالنسبة إىل کالم الشيخ

سواء عّل من السحر أم ّل،  ؛ويه املسلبنیسامت إلا کان مشتباًل عىل متعبل الطلّ 

فیاًل عاّم سامت إلا مل يكن مرّضًا بأحل، بعلم اللليل عىل حرمة عبل الطلّ  خملوش  

 کان نافعًا.

املشتبل عىل  ،سامتأّن الظاهر من صاحب النخبة أّن عبل الطلّ  توضیحه:

حيث  ؛عىل أحل، بل ولو کان نافعاً  وإن مل يكن فيه رضر   ،متويه املسلبنی حرام  

بشتبل عىل اإلرضار، ولو کان للالتبويه قسياًم  یسم املشتبل علجعل الطلّ 

سم املشتبل عىل التبويه املرّض عىل املسلبنی للزم عليه أن جيعله قساًم مراده الطلّ 

 من اإلرضار، ّل قسياًم له.

يف اإليیاح من  امّر من متّسكه حلرمة م بعل ما إّن الشيخ األعظممّم 

عاء الرضورة من الفخر، رشع يف حكم األقسام األربعة بشاادة املجليس وبادّ 

 ،مةرتکان من غريها ممّا فيه اإلرضار بالنفس املح غري تلمم األربعة وفّصل بنی ما

وبنّی املسألة ببيان مفّصل ومع حتقيقات جّيلة وتتّبع  ،مل يكن کذلمم وبنی ما

  العبارة: ممه ودونعباراته يف أّول بحثکامل، لكن ننقل مجلة من 

بالنفس املحرتمة، فال إشكال  ا يرّض إن کان ممّ ـا غري تلمم األربعة، فوأمّ 

، ويكفي يف الرضر رصف نفس املسحور عن اجلريان عىل حرمتهيف  أيیاً 

. روى سحراً  مفرط يف الشخص يعلّ  مقتىض إرادته، فبثل إحلاث حّب 

له ـاب املرأة عىل أن تسحر زوجاا ـ بسنـالصلوق يف الفقيه ـ يف باب عق

 ،)صلوات اهلل عليام( هـعن السكوين، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائ

 وبه غلظة عيّل وإيّن  يل زوجاً  إنّ »ّلمرأة سألته:  ال رسول اهللـقال: ق
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لمم! کّلرت  ف  أ»: ؟ فقال هلا رسول اهللألعطفه عيلّ  صنعت شيئاً 

املالئكة األخيار، ومالئكة الساموات رت الطنی، ولعنتمم البحار وکلّ 

. قال: فصامت املرأة هنارها وقامت ليلاا وحلقت رأساا «واألرض

  «.للمم ّل يقبل مناا إنّ »: فقال ولبست املسوح، فبلغ للمم النبّي 

غري األدعية  ءاملعاجلة بيش« صنعت شيئاً »الظاهر من قوهلا:  بناء عىل أنّ 

والصلوات ونحوها، ولذا فام الصلوق مناا السحر، ومل يذکر يف 

 عنوان سحر املرأة غري هذه الرواية.

أّن ختصيص ما يرّض بالنفس املحرتمة ممّا ّل وجه له، وّل  ویرد علیه أّوالً:

 ؛ينبغي صلوره من مثل الشيخ، بل يكفي يف حرمة العبل کونه ممّا يرّض بالغري

 ان بالنفس املحرتمة، أم باملال، أم بالعرض.سواء ک

رادته إکفاية مطلق رصف نفس املسحور عن اجلريان عىل مقتىض  ومانیًا:

إل ربام يكون رصف نفس  ؛، ممنوع  «ويكفي يف الرضر...»املستفاد من قوله: 

ًا، إرادته نافعًا له، کام إلا کان أفعاله سفايّ  یاملسحور عن اجلريان عىل مقتی

 لساحر عباًل يبنعه عن األفعال السفاّيـة.فيعبل ا

کّدرت البحار  !لك أف  »للبرأة:  أّن ما يف رواية الفقيه من قوله ومالثًا:

ليس ملجّرد بيان حرمة السحر، بل له ولسّل باب السحر يف  «وکّدرت الطنی...

 .زمان النبّي 

                                                           

، باب عقوبة املرأة عىل أن تسحر زوجها، احلديث 1111/ 282: 1. الکظ: من ال حيرضه الفقيه 1

، 111، كتاب النكاح، أبواب مقّدمات النكاح وآدابه، الباب 217: 21؛ ووسائل الشيعة 1

 «.غلظة عّلّ »بدل « عّّل غلظة». وفيهام: 1احلديث 

 .267: 1. املكاسب 2

 . تقّدمت قبيل هيا. 1
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الظاهرة يف علم کوهنا بصلد  ،وللمم ملا فياا من اللّللة عىل احلرمة الشليلة

ألّن حرمة السحر کذلمم ّل  ؛بيان حرمة سحر الزوجة جللب حّب الزوج فقط

هتا بام يف الرواية من تكلير البحار إىل لعن مالئكة الساموات واألرض، وجه لشلّ 

فالبّل إّّل من کوهنا ناظرة إىل سّل باب السحر يف زمانه حّتى يف مثل السحر 

 ر جيّلًا.بّ لفت .میافًا إىل بيان حرمته ،الزوجنیللتحاّب بنی 

 دفع رضر السحر بالسحر

هو  فاألّولهل جيوز دفع رضر السحر بالسحر أم ّل؟ فيه قوّلن:  ثاين:ال

حكاه الشيخ األعظم عن بعض  صحابنا عىل ماأاملنسوب إىل کثري من 

 األساطنی.

بعل دعوى انرصاف األدّلة إىل غري  ـإىل األصل  میافاً  ،له ويبكن أن يستلّل  

 باألخبار: ـ ما قصل به غرض راجح رشعاً 

ّنام إخيرج عنهام فیقوالن َلم  مون منهام مافیتعلّ  .».. :ما يف خرب اّلحتجاج منها:

 .«فال تأخذوا عنّا ما یرّضکم وال ینفعکم... ،نحن فتنة

نی، أصـحابنا الكـوفيّ ي، عن أبيه، عن شيخ مـن ما يف الكايف عن القبّ  ومنها: 

وکان ساحرًا يأتيه الناس ويأخـذ  اهللعبلقال: دخل عيسى بن شفقي عىل أيب 

: جعلـت فـلاك! أنـا رجـل کانـت صـناعتي السـحر، فقال له ،عىل للمم األجر

وکنت آخذ عىل للمم األجر وکان معايش، وقـل حججـت منـه، ومـّن اهلل عـيّل 

: فقال له قال يل يف يشء من للمم خمرج؟بلقائمم، وقل تبت إىل اهلل عّزوجّل، فال 

                                                           

 .213. أي: الثاين من األمور التي ينبْي التنبيه عليها، وقد مّر األّول منها يف الصفحة 1

 يف هاروت وماروت. ، كالمه221: 2. االکتجاج 2
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 .«حّل وال تعقد»: اهللعبلأبو

أّن توبة الساحر أن حيّل وال » :روي ،يف العلل مرسلة الصلوق ومنها:

وإّّل  عىل علم استفادهتا الصلوق، ة مبنّي جعل املرسلة رواية مستقلّ  .«یعقد

  .ةلّ ـفليست رواية مستقـ لة ـتكون بعي التي ّلـ فعىل اّلستفادة 

کون  ،ل يف اجلواز والعلمـثّم ّلخیفى عليمم أّن ظاهر املقابلة بنی احلّل والعق

اء ـان بغري السحر من اللعـا کـعىل م «ّل ـاحل»ل ـکّل مناام بالسحر، فحب

 ل.ـعّل خیلو عن بُ ن بعض ــا عـات ونحومها ـ کبـواآلي

ْنِزَل َعَ  امْلََلَکنْیِ يف قوله تعاىل:  ما عن العسكري، عن آبائه ومنها: ﴿َوَما أأ

وَت﴾ وَت َوَمارأ کان بعد نوح قد کثرت السحرة واملمّوهون، »قال:  ،بَِبابَِل َهارأ

ملکنی إىل نبّي ذلك الزمان بذکر ما تسحر به السحرة، وذکر ما  عّزوجّل  فبعث اهلل

عن امللکنی وأداه إىل عباد اهلل  یبطل به سحرهم ویرّد به کیدهم، فتلقاه النبيّ 

، فأمرهم أن یقفوا به ع  السحر وأن یبطلوه، وهناهم أن یسحروا بأمر اهلل عّزوجّل 

قال  ، ثمّ «ع  السّم ما هو؟ وع  ما یدفع به غائلة السمّ  یدّل  به الناس. وهذا کام

                                                           

 ، باب الصناعات،111: 1وراجع: الكايف   ؛223و  218. قد مّرت الرواية وخترجیها يف الصفحة 1

: 1؛ ومن ال حيرضه الفقيه «آخي عليه األجر»بدل « آخي عىل ذلك األجر». وفيه: 7احلديث 

. وفيه مع تفاوٍت يسری يف األلفاظ؛ 3، باب األب يأخي من مال ابنه، احلديث 111/161

وٍت يسری، ويف من ال ، مع تفا161، باب املكاسب، احلديث 161/1111: 6وهتييب األکكا  

، كتاب 111: 17؛ ووسائل الشيعة «شفقي»بدل « شقفي»حيرضه الفقيه وهتييب األکكا : 

 .1، احلديث 21التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، باب العّلة التي من أجلها يقتل ساکر املسلمنی و...، 118، الباب 112: 2. علل الرشائع 2

 .1احلديث

 «.کّل وال تعقد: »اهيم بن هاشم من قوله. من ذيل مرسلة إبر1

 .183: 11. كالعداّلمة يف منتهى املطلب 1

 .112(: 2. البقرة )1



 212                                                        املسألة العارشة: السحر                                                         الرابع/النوع 

اَمِن ِمْن َأَحد َحتَّى َیقأو: عّزوجّل  َعلِّ اَم َنْحنأ فِْتنٌَة فَ  اَل ﴿َوَما یأ ْر﴾ اَل إِنَّ يعني أن للمم  ؛َتْکفأ

باام اهلل من علّ  امهم ماأمر امللكنی أن يظار للناس بصورة برشين ويعلّ  النبّي 

اَمِن ِمْن َأَحد:فقال اهلل عّزوجّل  ،للمم َعلِّ ﴿َحتَّى للمم السحر وإبطاله  ﴾﴿َوَما یأ

اَم َنْحنأ للبتعّلم:  ﴾اَل َیقأو فيام  وامتحان للعباد، ليطيعوا اهلل عّزوجّل  فِْتنٌَة﴾﴿إِنَّ

ْر﴾ اَل فَ ﴿ويبطلوا به کيل السحرة وّل يسحروهم،  ،يتعّلبون من هذا  َتْکفأ

 به ّنممودعا الناس إىل أن يعتقلوا أ به، باستعامل هذا السحر وطلب اإلرضار

 ـ :قال أن إىل ـ کفر للمم فإنّ  عّزوجّل، اهلل إّّل  عليه يقلر ّل ما وتفعل ومتيت، حتيي

ْم وَ  هأ ُّ وَن َما َیرضأ ْم﴾ اَل ﴿َوَیَتَعلَّمأ هأ ألهّنم إلا تعّلبوا للمم السحر ليسحروا به  ؛َینَْفعأ

 .احلليث، «هم يف دينام وّل ينفعام فيه...وا، فقل تعّلبوا ما يرّض ويرّض 

ـ يف حليث ـ  ل بن اجلام، عن موّلنا الرضابن حمبّ  عيلّ رواية  منها:و 

ا هاروت وماروت فکانا ملکنی عّلام الناس السحر لیحرتزوا عن سحر وأمّ »قال: 

اَم َنْحنأ فِْتنٌَة  السحرة ویبطلوا به کیدهم، وما عّلام أحدًا من ذلك شیئًا إاّل قاال له: ﴿إِنَّ

ْر﴾ اَل فَ  فکفر قوم باستعامَلم ملا أمروا باالحرتاز منه وجعلوا یفّرقون بام تعّلموه ، َتْکفأ

یَن بِِه ِمْن َأَحد إاّل بِإِْذِن اهللِ﴾ املرء وزوجه، قال اهلل تعاىل:بنی  ْم بَِضارِّ یعني ؛﴿َوَما هأ

 .«بعلمه

ورد  ّلسـياّم مـا وهنيه عن السحر، الساحرلّم إىل أّن ظاهر أخبار  میافاً  ،هذا کّله

 .األساطنی إرادة من خیشى رضره، کام اعرتف به بعض ،ّنـه القتلأمناا يف حّله و

                                                           

؛ 1يف هاروت وماروت، احلديث  ، باب ما جاء عن الرضا211: 1 . عيون أخبار الرضا1

 . 1، احلديث 21، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 117: 17وسائل الشيعة 

 .112(: 2البقرة ). 2

؛ 2يف هاروت وماروت، احلديث  ، باب ما جاء عن الرضا211: 1 . عيون أخبار الرضا1

 .1، احلديث 21، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 117: 17وسائل الشيعة 

 .13. وهو كاشف الْطاء، رشح الشيخ جعفر عىل قواعد األکكا : 1
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 ،يف اللروس والشايل،مة يف غري واحل من کتبهللعاّل  الثاينو

، ولعّلام محلوا ما دّل عىل اجلواز ـ مع والشايل الثاين والفاضل املييس،

اعتبار سنله ـ عىل حالة الرضورة وانحصار سبب احلّل فيه، ّل جمّرد دفع الرضر 

منام الشايلان  ـمع إمكانه بغريه من األدعية والتعويذات، ولذا لهب مجاعة 

به من السحر ويلفع به دعوى  يإىل جواز تعّلبه ليتوقّ  واملييس وغريهم ـ

ـ احلاکية لقّصة هاروت وماروت ـ عىل جواز  نّبي. وربام محل أخبار اجلوازاملت

 للمم يف الرشيعة السابقة، فال دّللة فياا عىل اجلواز يف رشعنا.

احلاکية ـ خبار اجلواز أمحل ما يبكن أن يقال أو قيل من وّل خیفى عليمم 

 تكون تلمم لئـاّل  ؛عىل جواز للمم يف الرشيعة السابقةـ لقّصة هاروت وماروت 

 ًا، لكنّ ن کان موافقًا للظاهر ومتينًا جلّ إاألخبار دلياًل عىل اجلواز يف رشعنا، و

عىل علم اختصاص اجلواز  خبار اجلواز قائبة  أالقرينة اللاخلّيـة واخلارجّيـة يف 

 ه.اّلستلّلل هبا عىل اجلواز يف حملّ فعلی هذا،  ،بالرشيعة السابقة

ـة، فلتشبيه السحر يف الرواية بالسّم ومعاجلة السّم، ومن أّما القرينة اللاخليّ 

 .برشيعة دون رشيعة املعلوم أّن حرمة السّم وجواز دفع السّم ومعاجلته غري خمتّص 

فألّن نقل حكم الرشائع السابقة من اإلمام  ،وأّما القرينة اخلارجّيـة

لرشيعة أيیًا، سخه يلّل عىل بقائه يف هذه اإىل نَ منه من دون إشارة  املعصوم

بيان األحكام اإلهلّيـة، ّل نقل القیايا اخلارجّيـة  فإّن شأن اإلمام املعصوم

                                                           

 سحر بالسحر.. أي: القول الثاين يف کّل ال1

 .111: 12؛ وتيكرة الفقهاء 3: 2؛ وقواعد األکكا  183: 11. كمنتهى املطلب 2

 . 161: 1. الدروس الرشعّيدة 1

 .11. التحفة السنّيدة يف رشح النخبة املحسنّيدة: 1

 .21 :2، واملحّدث القاشاين يف مفاتيح الرشائع 73: 8. مثل املحّقق األردبيّل يف جممع الفائدة والربهان 1

 . 218: 12. قاله السّيد العامّل يف مفتاح الكرامة 6
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اجلواز للسابقنی يلّل باللّللة اّللتزامّيـة عىل  ، فنقلهامن دون بيان حكبا

 بقائه يف هذه الرشيعة أيیًا.

دّلة الطرفنی ـ أي ألکرناه من النقض واإلبرام يف  وّل خیفى عليمم أيیًا أّن ما

 ،تتبياًم للبحث وتعبياًم للفائلة ؛اجلواز وعلمه ـ کان لبيان ما استلّلوا بهالقول ب

قتصار عىل ة حرمته، فالبّل من اّلدلّ أمن علم اإلطالق يف ـ بّيناه  وإّّل فعىل ما

عاء انرصاف دّ اّلحاجة لالستلّلل عىل اجلواز بـ فيه الرضر  ن، وهو ماامليتقّ 

 به بعض األساطنی، وّل عرّب کام قصل به غرض راجح رشعًا،  ىل غري ماة إاألدلّ 

 .إىل اّدعاه ظاور روايات املنع يف من خیشى رضره

 حرمة التسخريات واالستخدامات

هل تسخري اجلّن وامللمم واألرواح والشبس والقبر واحليوانات ثالث:ال

، أم فيه تفصيل   ،أم ّل ،هل يكون حراماً   ؛ أيقواها الثالثأبل  ،ظارهاأ؟ وجوه 

 التفصيل يف املسألة بنی املوارد املوجبة لإلرضار وعلماا.

أّن تسخري اجلّن وامللمم وغريمها قل يوجب اإلرضار بالغري رضرًا  توضیحه:

ويلجئه إىل اإلرضار بشخص  ـمثالً ـ ر اجلّن بأن يسخّ  ؛اً ًا أو عرضيّ ًا أو ماليّ نفسيّ 

 آخر، وهذا القسم ّل إشكال يف حرمته.

وقل يسّخر اجلّن أو امللمم أو األرواح أو احليوانات وکان يف تسخريه اإلرضار 

احليوان وجيربه عىل املبارزه واحلرب مع  کام إلا سّخر (،بالفتح)بنفس املسّخر 

الليوك عىل احلرب  حيوان مثله، کام هو املتعارف بنی بعض األفراد يف محل

واملبارزه، وکان حاصل املبارزة جراحة أحل احليواننی أو کالمها، والظاهر أّن 

 هذا القسم أيیًا يكون حمّرمًا.

                                                           

 .211منها يف الصفحة  ثاين. أي: الثالث من األمور التي ينبْي التنبيه عليها، وقد مّر ال1
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بـأّن  وتوّهم أّن إيذاء احليوانات وإيذاء غري املسـلم ّل يكـون حمّرمـًا، مـلفوع  

يـذاء احليوانـات عقاًل ونقاًل مطلقًا، وکـذلمم إ ، والظلم قبيح  إيذاء اإلنسان ظلم  

 رشعًا. عقاًل وممنوع   وقبيح   أيیًا ظلم  

مثل مـا ورد ، ة الواردة يف املنع عن إيذاء احليواناتويلّل عليه األخبار اخلاّص 

مرأة عّذبت يف هّرة ربطتها اإّن »قال:  ،اهلللعبعن أيب  ،عن حفص بن البخرتي

 .«حّتى ماتت عطشاً 

قـال:  مرياملـؤمننیأ: أّن عبلاهللعن أيب  ،ومثل رواية غياث بن إبراهيم

 .«التذبح الشاة عند الشاة، وال اجلزور عند اجلزور، وهو ینظر إلیه»

إذا ذبحت الشاة وسلخت، »أّنـه قال:  احلسن الرضاعن أيب  يومثل ما رو

 .«أو سلخ يشء منها قبل أن متوت مل حيّل أکلها

سلخ جلل الذبيحة قبل لهاق روحه، میـافًا فإّن هذه الرواية تلّل عىل حرمة 

 إىل دّللتاا عىل حرمة حلباا.

، حيث يوجـب إيذائـه، إّن هذا يتّم بالنسبة إىل تسخري اإلنسان احلّي  إن قلت:

 لعلم کونه موجبًا إليذائه. ؛وأّما تسخري أرواح األموات فال إشكال فيه

إّن تسخري روح املؤمن إهانة له، وربام يكون إيذاًء لـه، وحرمـة املـؤمن  قلت:

                                                           

؛ وسائل الشيعة 6، عقاب من قتل نفسًا متعّمدًا، احلديث 121. ثواب األعامل وعقاب األعامل: 1

 .1، احلديث 11أکكا  الدواّب يف السفر وغریه، الباب ، كتاب احلّج، أبواب 111: 11

، باب 16/212: 3؛ هتييب األکكا  7، باب صفة اليبح والنحر، احلديث 223: 6. الكايف 2

، 16: 21؛ وسائل الشيعة «ال تيبح»بدل « كان ال ييبح». وفيه: 212الصيد واليكاة، احلديث 

 .1احلديث  ،7كتاب الصيد واليبائح، أبواب اليبائح، الباب 

، باب 16/211: 3؛ هتييب األکكا  8، باب صفة اليبح والنحر، احلديث 211: 6. الكايف 1

، كتاب الصيد 17: 21، مع تفاوٍت يسری؛ وسائل الشيعة 211الصيد واليكاة، احلديث 

 . 1، احلديث 8واليبائح، أبواب اليبائح، الباب 
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 تًا أيیًا.ًا، فال جيوز تسخريه ميّ تًا کحرمته حيّ ميّ 

 :ويف املكاسب للشيخ األعظم

الظاهر أّن التسخريات بأقساماا داخلة يف السحر عىل مجيع تعاريفه،  ثمّ  

يف السحر لکرا أّن وقل عرفت أّن الشايلين مع أخذ اإلرضار يف تعر

ر ر املسخّ ولعّل وجه دخوله ترّض  من السحر، استخلام املالئكة واجلنّ 

 بتسخريه.

 ا سائر التعاريف، فالظاهر شبوهلا هلا، وظاهر عبارة اإليیاحوأمّ 

ألّن الظاهر  ؛أيیًا دخول هذه يف معقل دعواه الرضورة عىل التحريم

 دخوهلا يف األقسام والعزائم والنفث. 

اع والوحوش ـواّم والسبـات ـ من اهلـويلخل يف للمم تسخري احليوان

ملحق بالسحر اساًم أو  ءان. وعبل السيبياـاإلنس وغري للمم ـ خصوصاً 

ه ـ عىل ما ـواملراد ب ل يف اللروس.ـه الشايـل رّصح بحرمتـوق .حكامً 

يف  يف احلّس يوجب تأثرياً ـ ّل وجود هلا ـ لاث خياّلت ـإح ـ :لـقي

 انتای کالمه رفع مقامه. آخر. ءيش

ولكن فيام يظار من عبارته هذا من حرمة التسخريات وعبل السيبياء علی 

اإلطالق مناقشة وإشكال بعلم اإلطالق يف أدّلة حرمة السحر، بل الظاهر مناا 

 اختصاص احلرمة بالسحر املرّض دون غريه کام عرفت.

                                                           

 .128: 1سالك األفها  ؛ وم211، درس 161: 1. راجع: الدروس الرشعّيدة 1

 .111: 1. إيضاح الفوائد 2

 . 211، درس 161: 1. الدروس الرشعّيدة 1

؛ والفاضل املقداد يف التنقيح 211، درس 161: 1. القائل هو الشهيد يف الدروس الرشعّيدة 1

 . 11: 2الرائع 

 .271: 1. املكاسب 1
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 يف حرمة تعلیم السحر وتعّلمه اجلهة الثانیة:

مة لهب العـاّل  ؟أم ّل أّن تعّلم السحر وتعليبه، میافًا إىل حرمة عبله، حرام  

عى علم اخلالف بنی العلامء يف حرمته. بل يف املنتاى ادّ  يف کتبه إىل حرمتاام،

 .«ال خالف بنی العلامء کاّفة يف حتریم تعّلم السحر وتعلیمه»: الـق

حال تعّلم السحر وتعليبه واختصاص حرمتاام  يظار ممّا لکرناه سابقاً ولكن 

ن من األخبار بام لو کان بغرض اّلستعامل واّلستفادة يف املحّرم، فإّنـه القلر املتيقّ 

لعلم  ؛دون ما لو کان بغرض اّلستفادة للبوارد املباحة ،اللاّلة عىل حرمتاام

 اللليل عليه.

 الشايل الثاين:ويؤّيل احلّل ما قاله 

ولو تعّلبه ليتوّقي به، أو ليلفع به املتنّبي بالسحر، فالظاهر جوازه، وربام  

 .يف دروسه وجبت عىل الكفاية، کام اختاره الشايل

 املقّلس األردبييل:وکذا ما قاله 

ملعرفة  ؛ويبكن أن يكون تعّلم السحر للحّل جائزًا، بل قل جيب کفاية 

فع الرضر عن نفسه وعن املسلبنی، وقل أشار إليه يف املتنّبي ودفعه ود

 .عن اللروس رشح الرشائع

                                                           

 .228مّرت اجلهة األُولی يف الصفحة . 1

 .3: 2؛ وقواعد األکكا  261:2؛ وحترير األکكا  111: 12الفقهاء . راجع: تيكرة 2

 .188: 11. منتهى املطلب 1

 .211، درس 161: 1. الدروس الرشعّيدة 1

 .128: 1. مسالك األفها  1

 .128: 1. مسالك األفها  6

 . 211، درس 161: 1. الدروس الرشعّيدة 7

 .73: 8. جممع الفائدة والربهان 8
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 .اجلواهروکذا ما لکره 

بأّن العلم يف حّل لاته رشيف ـ میافًا إىل استلّلله للجواز باألصل ففيه 

ّنـه ّلخیلو منه إ :من يعلم وّل يعلم، بل قيل يمن اجلال وأّنـه ّليستو ّنـه خري  أو

 يف الذات. سن  ألّن العلم َح  ؛األنبياء وأرباب املكاشفات

ول ـر، من قسحاق بن عاّم إقة ـواّلستلّلل عىل حرمة تعّلم السحر بام يف موثّ 

.«أّن من تعّلم شیئًا من السحر کان آخر عهده برّبه وحّده القتل» :من عيلّ 

إلا تعّلم وعبل، کام  لكوهنا حمبولة عىل ما ؛ستلّلل هبافقل مّر علم متامّيـة اّل

 مّر. يامء إىل للمم، فراجع ماوکان فياا اإل ،هو الغالب يف التعّلم

التعليم والتعّلم مقّلمة للحرام، ومقّلمة احلرام ليست ببحّرم، کام  :إن قلت

ثبت يف األصول، فال يبكن القول بحرمة تعليم السحر وتعّلبه ولو بغرض 

 يف املحّرم.اّلستفادة 

بل ّليعقل حرمته  ،اً مّيًا غرييّ مقّلمة احلرام وإن مل تكن حرمًا مقلّ  قلت:

، Mمام ستال اإلتبعًا لسّيلنا األ ،مة الواجب عىل املختارکذلمم، کوجوب مقلّ 

کبقّلمات رشب  ،بل واقع ،وممكن   مة بحرمة نفسّيـة معقول  لكن حرمة املقلّ 

وتعليم السحر وتعّلبه من  اخلبر من األصناف العرشة امللعونة يف الروايات،

 صناف.مات عبل السحر يكون حمّرمًا، مثل تلمم األمقلّ 
  

                                                           

 .78: 22الكال   . راجع: جواهر1

، 167: 28؛ وسائل الشيعة 17، باب من الزيادات، احلديث 117/186: 11. هتييب األکكا  2

 .2 ، احلديث1كتاب احلدود والتعزيرات، أبواب بقّيدة احلدود والتعزيرات، الباب 

  .226. راجع إلی الصفحة 1

، احلديث 11يكتسب به، البداب ، كتاب التجدارة، أبواب ما 221: 17. راجع: وسائدل الشيعدة 1

 .1و 1و 1
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 اجلهة الثالثة: حتدید موضوع السحر

بل يظار من بعیام التعّرض  ،قل اختلف الفقااء يف حتليل موضوع السحر

مم أّن البحث عناا ّل يرکن إىل رکن وثيق، ّلخیفی عليله علی التفصيل، لكن 

 وّل إىل ما يطبئّن به النفس، فاألوىل الصفح عنه.

صل يف الشباة احلكبّيـة، کام إلا شككنا يف ّلبّل أن يعلم کون األ ممومع لل

املحّرم من السحر هل هو مطلق السحر أم هو السحر املرّض أو الذي خیشى  أنّ 

 رضره؟

الت أو املوضوعّيـة، کـام إلا شـككنا يف أّن التسـخريات أو التخـيّ أو يف الشباة  

أم ّل؟ أو شككنا يف أّن السـحر الفـالين هـل هـو مـن  من السحرـ مثاًل ـ الشعبذة 

السحر املرّض أم ّل؟ بعل الفرا  عن کون املحّرم هو مطلـق السـحر أو هـو السـحر 

 املرّض، الرباءة واحلّل بال کالم وّل إشكال.



 

 

 

 

 

 

 املسألة احلادي عرش

 الَشعبذة

 ،وهي احلرکة الّسیعة»ـ:  عاه الشيخ األعظمکام ادّ ـ بال خالف  الشعبذة حرام  

إىل شبهه، کام ترى النار املتحّرکة ع   ءبحیث یوجب ع  احلّس االنتقال من اليش

ى وتسبّ  .«لعدم إدراك السکونات املتخّللة بنی احلرکات ؛صلةاالستدارة دائرة متّ 

ًا قه أمرًا واقعيّ والسبب يف حتقّ ق ويكون املحقّ  .«تردستى»يف لغة الفرس بـ 

إّّل أّنـه يشغل  ،يفعله سائر الناس من األمور العادية ما ةويفعله الفاعل للشعبذ

فعاله من غري أن أبون من بحيث يتعجّ  ،ألهان الناظرين بّسعة حرکته وحفة يله

أو غري جارية عىل  ،کام يف السحر ،تكون تلمم األفعال الصادرة منه خيالّيـة حمیة

 کام يف املعجزات. ،لسري الطبيعيا

 ع  حرمة الشعبذةاالستدالل 

 :واستلّل عىل احلرمة بوجوه  

السحر يف من کونه من و ،من الباطل واللاويف کونه ونفي اخلالف  اإلمجاع 

                                                           

 .271:1. راجع: املكاسب 1
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بعض التعاريف  منو .هناا باإلمجاع املحكّي املنجرب وَ  اّلحتجاج، ةـرواي

 للسحر. املتقّلمة

عليه ليس من  أّن الشعبذة إلا فرض ترّتب غرض عقالئّي  علیه أّوالً:ویرد 

 ومنع حرمة مطلق الباطل واللاو ثانيًا؛ لعلم اللليل علياا. ،الباطل أّوّلً 

میافًا إىل أّنـه إمجاع منقول،  ،أّن اإلمجاع املنقول املّلعاة يف املسألة :ومانیاً 

 أو حمتبل للبلرکّيـة، واإلمجاع امللرکّي  واإلمجاع املنقول غري حّجة، أّنـه ملرکّي 

 .ة ليس کاشفًا عن الرأي ونظر املعصومنیـوحمتبل امللرکيّ 

لعـلم اسـتناد  ه؛أّن جربان ضعف سنل الرواية باإلمجاع ممّا ّل وجـه لـ ومالثًا:

املجبعنی إىل هذه الرواية، والشارة وإن کانت جابرة لیعف سنل الرواية إّّل أّن 

ّن إاجلابر مناا هو الشارة العبلّيـة اّلستنادّيـة، ّل الشارة الفتوائّيـة حّتى يقـال: 

من الشارة، مع أّن اإلمجاع يف املقام غري مسّلم، فإّنــه منقـول عـن  یاإلمجاع أقو

 اء.بعض الفقا

 

                                                           

 يف السحر. ، كالمه 221، اکتجاج 221: 2. االکتجاج 1

؛ واملحّقق األردبيّل يف جممع «کرا  بال خالف»، 131: 11. رّصح العداّلمة يف منتهى املطلب 2

بدعوى اإلمجاع املحكّي ، 31: 22؛ والنجفي يف جواهر الكال  81:8الفائدة والربهان 

 واملحّصل.

 عن البحار يف تعريف ما جعله قساًم رابعًا ألقسا  السحر. 211. مثل ما تقّد  يف الصفحة 1

 .271: 1: املكاسب ُانظر. 1



 

 
 

 
 

 املسألة الثانیة عرش

 الغّش 

عاه کام ادّ  ،هل السنّـة ـأبال خالف ـ بنی الشيعة و الغّش يف اجلبلة حرام  

اإلمجاع بقسبيه عليه، بل يبكن أن يقال:  بل يف اجلواهر ،الشيخ األعظم

  الفقاهة: سالم. ويف مصباحات فقه اإلإّن حرمته من رضوريّ 

هل أاملسّلم يف اجلبلة، بال خالف بنی الشيعة و ّل شباة يف حرمة غّش 

السنّـة.

 غّش الحرمة االستدالل علی 

 قبل اإلمجاع، العقل والروايات. علی حرمتهويلّل 

عقاًل  وقبيح   أّما العقل، فألّن الغّش مكر وتزوير وإرضار بالغري، وهي ظلم  

 .قالءً وعُ 

عى الشيخ بل ادّ  ،فكثرية مستفيیة کامل اّلستفاضة ،وأّما الروايات

بال خالف،  حرامٌ  الغّش »: أّن األخبار به متواترة، حيث قال األعظم

                                                           

 . 271: 1. املكاسب 1

 .111: 22. جواهر الكال  2

 .238:1. مصباح الفقاهة 1
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 .«واألخبار به متواترة

 .«هملیس من املسلمنی من غّش »: بأسانيل متعّلدة  عن النبّي  فمنها:

منّا من غّش مسلاًم، لیس »: قال رسول اهلل ،رواية العيون بأسانيل ومنها:

 .«أو رّضه، أو ماکره

من غّش مسلاًم يف بیع أو ... »: ما يف عقاب األعامل، عن النبّي  ومنها:

ـ  رشاء فلیس منّا وحيرش مع الیهود یوم القیامة، ألّنـه من غّش الناس فلیس بمسلم

املسلم نزع اهلل ومن غّش أخاه ـ،  ـ قاهلا ثالثاً ومن غّشنا فلیس منّا  ـ :إىل أن قال

 .«، وأفسد علیه معیشته، ووکّله إىل نفسهبرکة رزقه

إّیاك » :أّنـه قال لرجل يبيع اللقيق :اهللعبل مرسلة هشام عن أيب ومنها:

ّش يف أهله ّش يف ماله، فإن مل یکن له مال غأ  .«والغّش ! فإّنـه من َغّش غأ

يف سوق  مّر النبيّ » قال: ،جعفر رواية سعل اإلسكاف، عن أيب ومنها:

: أن فأوحى اهلل عّزوجّل إلیه ،باً : ما أرى طعامك إاّل طیّ املدینة بطعام، فقال لصاحبه

: ما أراك إاّل وقد ًا، فقال لصاحبهئیدّس یده يف الطعام ففعل، فأخرج طعامًا ردی

                                                           

 . 271: 1. املكاسب 1

، باب فضل التجارة 12/13: 7؛ هتييب األکكا  2الّْش، احلديث ، باب 161: 1. الكايف 2

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، 273: 17؛ وسائل الشيعة 13وآداهبا و...، احلديث 

 .2، احلديث 86الباب 

؛ 26من األخبار املمنوعة، احلديث  ، باب فيام جاء عن الرضا 12: 2 . عيون أخبار الرضا1

 .12، احلديث 86، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 281: 17وسائل الشيعة 

: 17، باب جیمع عقوبات األعامل؛ وسائل الشيعة 111و 112. ثواب األعامل وعقاب األعامل: 1

 .11، احلديث 86، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 281

، باب فضل التجارة 12/11: 7 ؛ هتييب األکكا 1، باب الّْش، احلديث 161: 1. الكايف 1

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 281: 17؛ وسائل الشيعة 11وآداهبا...، احلديث 

 .«هشا »بدل « عبيس بن هشا ». وفيه: 7، احلديث 86
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.«ًا للمسلمنیَجعت خیانة وغّش 

: أّنـه أخذ دينارًا من اللنانري احلسن عن أيب ،رواية موسى بن بكر ومنها:

ألقه يف البالوعة حّتى ال یباع »: قال يل ثمّ  ،ثّم قّطعه بنصفنی ،املصبوبة بنی يليه

 .«فیه غّش... ءبيش

: کنت أبيع السابري يف الظالل، فبّر يب رواية هشام بن احلكم، قال ومنها:

  .«غّش، والغّش ال حيّل ّن البیع يف الظالل إ !یا هشام»:فقال أبواحلسن

عن الرجل يشرتي طعامًا  عبلاهلل : سألت أباقال ،رواية احللبي ومنها:

 إن کان بیعاً »:فقال ؟ه من غري أن يلتبس زيادتهفيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّ 

ادة، فال بأس، وإن ـن غري أن یلتمس فیه زیـم ،ال یصلحه إاّل ذلك وال ینفقه غريه

  .«فال یصلح ،یغّش به املسلمنی کان إّنام

عن الرجل يكون عنله  اهللعبل : سألت أباروايته األخرى، قال ومنها:

 ،وأحلمها أجود من اآلخر، فيخلطاام مجيعاً  ،ءلونان من الطعام سعرمها بيش

                                                           

، باب فضل التجارة 11/11: 7؛ هتييب األکكا  7، باب الّْش، احلديث 161: 1. الكايف 1

، 86، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 282: 17؛ وسائل الشيعة 11 وآداهبا...، احلديث

 .8احلديث 

، باب فضل التجارة 12/11: 7؛ هتييب األکكا  1، باب الّْش، احلديث 161: 1. الكايف 2

، 86، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 281: 17؛ وسائل الشيعة 11وأداهبا...، احلديث 

 .1احلديث 

، باب البيع يف 172/771: 1؛ من ال حيرضه الفقيه 6، باب الّْش، احلديث 161: 1. الكايف 1

؛ 11، باب فضل التجارة وآداهبا...، احلديث 11/11: 7؛ هتييب األکكا  1الظالل، احلديث 

 .1، احلديث 86، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 281: 17وسائل الشيعة 

: 1ره الفقيده د؛ من ال حيض1، باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعا ...، احلديث 181: 1. الكايف 1

، باب بيع املضمون، احلديث 111/ 11: 7؛ هتييب األکكا  8، باب البيوع، احلديث 111/167

 .1، احلديث 3، كتاب التجارة، أبواب أکكا  العيوب،  الباب 111: 18؛ وسائل الشيعة 23

 «.وسعر  ا شّتی»، ويف التهييب: « ا يشء سعر». يف الكايف: 1
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 .«ال یصلح له أن یغّش املسلمنی حّتى یبّینه»:فقال ؟يبيعاام بسعر واحل ثمّ 

، أحلمها : کان معي جرابان من مسممرواية داود بن رسحان، قال ومنها:

، فإلا أنا ّل أخذت اليابس أبيعه ، ثمّ ، فبلأت بالرطب فبعتهرطب واآلخر يابس

 ، فسألت أبا، وّل يزيلوين عىل ثبن الرطبأعطى باليابس الثبن الذي يسّوى

: فنّليته ، قال«مهمإاّل أن تعلّ ال، »:؟ قال: أيصلح يل أن ُانّليهعن للمم اهللعبل

 .«به إذا أعلمتهم ال بأس»:، قالأعلبتام ثمّ 

 ،وّل کالم   شكال  إبال  دّلته، وقل ظار أّنـه حرام  أهذا متام الكالم يف حرمته و

الكالم فياا يف  ات املسألة مورد للكالم والنقض واإلبرام ويتمّ ولكن خصوصيّ 

 مسائل:

  

                                                           

: 7؛ هتييب األکكا  2، باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعا ...، احلديث 181: 1. الكايف 1

، كتاب التجارة، أبواب 112: 18؛ وسائل الشيعة 28، باب بيع املضمون، احلديث 11/111

 .2، احلديث 3أکكا  العيوب، الباب 

، 113/611: 7، هتييب األکكا  63، باب البيوع، احلديث 111/628: 1يه . من ال حيرضه الفق2

، كتاب التجارة، أبواب أکكا  111: 18؛ وسائل الشيعة 86باب الْرر واملجازفة...، احلديث 

 .1، احلديث 3العيوب، الباب 
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 الغّش مسائل يف خصوصّیات 

 الغّش بنفسه وعنوانه حرمة األوىل:  ةاملسأل

وتلبيس وأکل  ، أم بعنوان أّنـه کذب  ّن الغّش هل هو بنفسه وعنوانه حرام  إ 

 ؟ملال الغري بال رضا صاحبه

ألّن العناوين ظاهرة يف  ؛والظاهر أّن الغّش بنفسه وعنوانه وبام هو هو حرام  

إّّل من  ،املوضوعّيـة، ّل املشريية إىل عناوين أخر، وحرمته کذلمم مورد وفاق  

حيث لهب إىل حرمته بعنوان أّنـه کذب وأکل للامل بال  ،الفاضل اإليرواين

 :قال، رضا صاحبه

أّن  :وأّما الكالم يف حكم الغّش تكليفًا، فالذي يظار يل من األخبار 

الغّش بنفسه وبعنوانه ليس حمّرمًا من املحّرمات، وإّنام حیرم بعنوان أّنـه 

 صاحبه، فكان الغّش  اکذب، وأيیًا حیرم بام أّنـه أکل للامل بال رض

وهذا الذي قلناه ـ  ،ف يف ملمم الغري بال رضاهات الترّص من جزئيّ  اً جزئيّ 

إل لوّل أّن املحّرم  ؛لمع أّنـه املنساق من األخبار ـ يظار بالسري والتأمّ 

هو ما لکرناه فإّما أن يكون املحّرم هو شوب اللبن باملاء، فبن املعلوم أّن 

، أو يكون املحّرم هو عرض املشوب عىل شوب اللبن باملاء ليس بحرام  

حّتى إلا اّتفق أن مل يبع،  البيع، ومن املعلوم أّن جمّرد العرض ليس بحرام  

البيع، ومن املعلوم أّن جمّرد اإلنشاء ليس أو يكون املحّرم هو إنشاء 

لو نّبه بالغّش قبل أن يقبض، أو حّط من ثبنه، أو أبرء لّمته من  بحرام  

 أن يكون الغّش هو أخذ قيبة ه بنی األخذ والرتك، فيتعنّی الثبن، أو خرّي 

غري املغشوش بإزاء املغشوش، وکان هذا هو املحّرم، وهو الذي دّلت 

ه، فكانت األخبار أدّلة عىل الفساد دون احلرمة األخبار عىل حتريب
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 التكليفّيـة، فإّن حرمة الترّصف يف الثبن شأن املعاملة الفاسلة.

لظاور  ؛أّن القول بحرمة الغّش بعنوان أّنـه کذب، ممنوع   ویرد علیه أّوالً:

الكذب يف الكذب القويل، وإطالقه عىل الكذب العبيل جماز حیتاج إىل القرينة 

 الصارفة. 

هذا میافًا إىل علم إشارة يف روايات الغّش إىل أّنـه کذب، ومیافًا إىل أّن 

الغّش لو کان حمّرمًا بعنوان أّنـه کذب، فال احتياج إىل هذه الروايات الكثرية بل 

مع  ،عىل حرمته، بل يكفي فياا الروايات الواردة يف حرمة الكذباملتواترة اللاّلة 

 اإلشارة فياا إىل أّن الغّش من مصاديق الكذب.

لظاور  ؛أّن ظاهر الروايات موضوعّيـة عنوان الغّش يف احلرمة ومانیًا:

العناوين يف املوضوعّيـة، فال جمال للقول بأّن املنساق من الروايات حرمته 

 وبعنوان أّنـه أکل للامل بال رضا صاحبه. بعنوان أّنـه کذب

أّن قوله: أّن السري والتأّمل يقتيض کون املحّرم يف الغّش هو أخذ قيبة  ومالثًا:

بأّن الغّش هو عنوان منتزع من شوب اللبن  غري املغشوش بإزاء املغشوش، ممنوع  

عنوان  باملاء وجعله يف معرض البيع وبيعه للبشرتي مع إخفاء للمم، فاملحّرم هو

الغّش املنتزع عن هذه األمور الثالثة، ّل نفس هذه العناوين حّتى يستلزم علم 

 حرمة هذه األمور حرمته.

 هرشائطو يف حقیقة الغّش  :املسألة الثانیة

البحث عن  ثمّ  ،يف اجلبلة وقبل البحث عناا ينبغي البحث عن حقيقة الغّش 

ليس له حقيقة رشعّيـة وّل مترشّعة،  من املعلوم أّن الغّش  :تلمم الرشائط، فنقول

کغريه من املوضوعات العرفّيـة، وما  ،يفابه العرف واللغة بل املراد منه ما
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 رسلنا من رسول إّّل بلسان قومه.أ

گول » عنه بالفاريس بكلبة وهو يف األصل ببعنى اخلليعة واخليانة، ويعرّب  

مصاديقه من باب استعامل ، لكنّـه استعبل يف األخبار والعرف يف بعض «زدن

ق للمم إّّل بعلم الغاش وجال فال يتحقّ  ،وعليه .يف اخلاّص  لفظ العامّ 

وخفائه عىل املغشوش، فإلا کانا کالمها  أي بعلم الغاش بالغّش  ؛املغشوش

انتفى  ،عاملنی بالواقع أو جاهلنی به، أو کان الغاش جاهاًل واملغشوش عاملاً 

 .ةوتفسريه يف اجلبل ش. هذا يف بيان الغّش مفاوم الغّ 

 :مور  أُ فاي  ،وأّما الرشائط

أزيل من معرفة الناس به وّل  الظاهر أّنـه ّليعترب يف مفاوم الغّش  أحدها:

يعترب فيه علم املغشوش، بل علبه مانع عن صلقه کام يظار من العرف کام مّر 

علم قبيل هذا. هذا، بل قل ظار ممّا لکرناه اعتبار جال املغشوش زائلًا علی 

 الناس.

حرمة من  لکره الشيخ األعظم ّنـه قل ظار ممّا لکرناه علم متامّيـة ماإثّم 

وغريه  والفطانة النظرکبن کان إمعان خیفى عىل غري املغشوش،  فيام ّل الغّش 

 وعلم حرمته فيام خیفی علی غريه أيیًا.

ورواية  ،وإن استظار من صحيحة ابن مسلم ،وّل خیفى عليمم أّنـه 

کان موافقًا مع اللغة والعرف، ولكنّـه  ورواية سعل اإلسكايف ما ،ي الثانيةاحللب

ممّا يظار منه امليل إىل للمم يف مجع األخبار بحبلاا بام يظار منه التفصيل لکر 

ملا يف  ؛لکرناه عنه آخر غري ماًی لعّله يظار لمم معن احلبل، فراجع املكاسب،

وإن کان  ،ألّن الكالم ؛واألمر يف للمم سال   .هبامإعبارته هذه نحو اضطراب و

                                                           

 .281: 1. راجع: املكاسب 1
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التايل للبعصومنی يف العبل والتقوى، لكن نظره وکالمه  ،من الشيخ األعظم

 ة، ويبحث عنه حّق حّتى يكون حجّ  ليس رواية ونّصًا عن املعصومنی

 ،داء حّقه علاًم عىل احلوزات العلبّيـةأوما لکرناه لعّله يكون کافيًا يف  ،البحث

 الكتاب والسنّـة والعقل أن يزيلنا يف العلم والعبل به. اهلل تعاىل بحّق ونسئل 

بنی کون اّلغتشاش بفعل البائع أو بغريه،  أّنـه ّل فرق يف صلق الغّش  مانیها:

فاقًا أو لغرض؛ ملا مّر من کفاية جال املغشوش بعل علم بل ويصلقه لو حصل اتّ 

عالم اإلعلی الناس فيجب  ،وعليه .لغًة وعرفًا مطلقاً  الغاش يف صلق الغّش 

 فّي مطلقًا.بالعيب اخل

أم ّل يعترب  ،وحقيقته قصل التلبيس واخلليعة هل يعترب يف حرمة الغّش  مالثها:

وجال املغشوش فقط،  لکرناه مرارًا من اعتبار علم الغاش بالغّش  إّّل ما ،فياا

بل  ،وجهبل قوّلن. واألخري هو األ ،فيه وجاان ؟من دون زيادة أمر آخر

 يف علم الفرق يف الصلق إلخ، لکرناه قبيل هذايظار وجاه ممّا األقوى؛ ملا 

ویمکن أن یمنع صدق »حيث قال:  واألّول هو الظاهر من الشيخ األعظم

 .«قصد التلبیس ما إذا األخبار املذکورة إاّل ع 

 حيث قال: ،ومن الرياض

لألصل  ؛مل حیرم ،صالح املالإبل بقصل  ،ّل بقصله ثّم لو غّش 

وفيام لکره ل.بحكم التبادر بصورة القص مّر من النّص  واختصاص ما

من الوجانی قبيل هذا ما ّلخیفی.

 ،ّما املنع بحكم التبادرأمّر من اللليل والوجه، و لألصل مع ما لعلم املحّل 
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 مع حكم العرف واللغة بصلقه. ،فالعالة عىل مّلعيه

حیكم بحرمته، وأّما إلا مل يعلم للمم  ،الغّش عىل موردثّم إّنـه إلا علم صلق 

 إلصالة الرباءة واحلّل. ؛حیكم بعلم حرمته ،يف صلقه عليه وشمّم 

 فسادمن جهة الصّحة وال الغّش  البیع يف کماملسألة الثالثة: يف ح

فيه  أم ّل؟ ـ میافًا إىل احلرمة التكليفيّةـ هل الغّش يف البيع يوجب الفساد 

ق الثانينی يف املسالمم وجامع املقاصل، الثاين للشايل واملحقّ  :قوّلنبل  وجاان،

 ففي األّول:

وحكبه حكم ما لو  ،فالبيع صحيح [خفاء العيب]ثّم عىل تقلير اخلفاء  

 ظار يف املبيع عيب من غري اجلنس.

 ويف الثاين قال: 

.فيصح ما ّلً  منتفع هبا يعلّ فإّنـه عنی  ،، وأّما املبيعاملحّرم هو الغّش  ألنّ 

 واستلّل للقول الثاين بوجانی: 

 اَل ﴿: قوله تعاىلاألدّلة العاّمة من الكتاب والسنّـة؛ أّما الكتاب،  أحدمها:

اَرًة َعن َتَراض﴾ وَن جِتَ م بِاْلَباطِِل إاّل َأن َتکأ م َبْینَکأ لأوا َأْمَوالَکأ  تعاىل:قوله و ،َتْأکأ

َبا﴾﴿َوَأَحلَّ اهللأ اْلَبیَْع  َم الرِّ قأود﴾و﴿أأوفأ وقوله تعاىل:  ،َوَحرَّ  .ا بِالعأ

 .املامثلة الرواياتوغريه من  ،«املؤمنون عند رشوطهم»: قولهوأّما السنّة، 
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اإلطالق احلايل يف الروايات الواردة يف الغّش، فإهّنا مع کثرهتا مل يوجل  :اممانیه

دّللة عىل علم  ،فياا إشارة إىل بطالن البيع وفساده، فإّن يف علم بياهنام فياا

، فكان فإّن احلال ممّا کان حال الكالم يف حرمة الغّش  ،طالقالفساد بذلمم اإل

کام يقوله  ،فساد املالزم مع احلرمةبيان البطالن وال الالزم عىل املعصومنی

 القائل بالبطالن والفساد.

 :بوجوه  واستلّل للقول األّول، وهو علم الصّحة والفساد 

مثاًل، واجلاري عليه العقل هو املغشوش اللبن يف أّن املقصود بالبيع  حدها:أ

 فام قصل مل يقع، وما وقع مل يقصل. .باملاء املشوب

 بأّن العقود تابعة للقصود والرشائط املذکورة واملنشئة يف متناا. ذلك ویردّ 

وأّما اللواعي واألغراض الغري املذکورة فياا فلم يقع العقل عليه حّتى يكون 

ختّلفه موجبًا لتخّلف العقود عن القصود، وإّّل يلزم بطالن وفساد مجيع العقود 

 ام ترى. التلليس أو العيب، وهو ک یواملعامالت املشتبلة عل

أّن الغرض من النهي يف مثله عدم » :ما يف جمبع الفائلة والربهان من مانیها:

 .«صالحّیـة بیع مثله ع  أّنـه غري مغشوش

لعلم کون  ؛تلّل عىل فساده أّن النواهي الواردة عن بيع املغشوش ّل یرد علیه:

 ،عىل حرمة البيع ًداّّل لكونه تكليفًا هذه النواهي إرشادًا إىل فساد بيع املغشوش، 

 فساده. ّل

 ،والقول بأّن الناي التحريبي يلّل عىل بطالن البيع واملعامالت وفسادها

                                                                                                                                        

: 21؛ وسائل الشيعة 1، احلديث اليتزّوج...، باب من عقد عىل امرأة ورشط هلا أن 212/811

 .1، احلديث 21، كتاب النكاح، أبواب املهور، الباب 276

 .81: 8: جممع الفائدة والربهان ُانظر. 1

 . نفس املصدر.2
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قالًء، إّّل أّنـه وإن کان تاّمًا وصحيحًا للتالزم بنی احلرمة والفساد عرفًا وعُ 

مربوط بالنواهي املتعّلقة بذات املعاملة، ّل املتعّلقة بام هو خارج عناا واملنطبقة 

علياا، والناي يف املقام متعّلق بالغّش، وهو عنوان خارج عن لات البيع منطبق 

 عليه، فال يلّل عىل فساد بيع املغشوش. 

 ؛ّلق بالبيع يلّل عىل فسادهعّلق ببيع املغشوش، والناي املتعمتالناي  مالثها:

 لتعّلقه بذات املعاملة.

أّن الناي عن بيع املغشوش لنفسه مل يوجل يف الروايات  ویرد علیه أّوالً:

 عيه.والعالة عىل ملّ  ،املوجودة فيام بأيلينا

أّن الناي عن بيع املغشوش متعّلق به من حيث إّنـه غّش، ّل من حيث  ومانیًا:

 تعّلق بذات البيع حّتى يلّل عىل فساده. ّنـه بيع، فالناي مل يإ

أما »أّن البيع مع الغّش غّش، کام تلّل عليه رواية هشام املتقّلمة:  رابعها:

وعلم حلّيـة البيع يلّل عىل  ،«الل غّش والغّش ال حيّل ظعلمت أّن البیع يف ال

 فساده.

أّن الرواية تلّل عىل أّن البيع مع الغّش مصلاق من الغّش وأّن  وفیه أّوالً:

 يتعّلق الناي بذات البيع حّتى يلّل عىل فساده.، فلم وعليه .الغّش منطبق عليه

ففياام اللّللة عىل احلّلّيـة  ،قتا باألفعالأّن احلّليّـة وعلماا إلا تعلّ  ومانیًا:

کام هو  ،ّيـة الوضعّيـة وعلمااللحلّ  فياا لعلم املحّل  ؛التكليفّيـة وعلماا فقط

ففياا اللّللة عىل احلّلّيـة  ،باملعامالتوأّما إلا تعّلقت الواضح املعلوم، 

                                                           

 ؛ ومن ال حيرضه6، باب الّْش، احلديث 161: 1؛ وراجع: الكايف 213. تقّدمت يف الصفحة 1

، باب 11/11: 7؛ وهتييب األکكا  1ع يف الظالل، احلديث ، باب البي771/ 172: 1الفقيه 

، كتاب التجارة، أبواب ما 281: 17؛ ووسائل الشيعة 11فضل التجارة وآداهبا...، احلديث 

 .1، احلديث 86يكتسب به، الباب 
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هلام، کام قابلّيـة املعامالت وعلمه و قیاًء إلطالق احلّل  ؛الوضعّيـة والتكليفّيـة

تعّلق بالغّش، وهو من األفعال، فال مّن علم احلّل يف املقام إوحيث  .ّلخیفى

 إّّل عىل احلرمة التكليفّيـة. دّللة فياا 

ألقه يف البالوعة حّتى الیباع »: من قوله يف خرب موسى بن بكرما  خامسها:

 ءعىل يشبعلم وقوع البيع اإللقاء يف البالوعة  تعليلهففي  ،«يشء فیه غّش 

 املعاملة.عىل فساد هذه دّللة  ،فيه غّش کان 

 بقوله: ما أورده الشيخ ویرد علیه

ألّنـه  ؛وأّما خرب اللينار، فلو عبل به خرجت املسألة عن مسألة الغّش  

فيام يكون  إلا وجب إتالف اللينار وإلقاؤه يف البالوعة کان داخالً 

املقصود منه حرامًا، نظري آّلت اللاو والقامر، وقل لکرنا للمم يف ما حیرم 

عىل املرضوب « اللينار»، فيحبل ماً اّلکتساب به لكون املقصود منه حمرّ 

ألجل التلبيس عىل  ؛من غري جنس النقلين أو من غري اخلالص مناام

تلبيس، فاو آلة الفساد  الالناس، ومعلوم أّن مثله هبيئته ّل يقصل منه إّّل 

 من دفع إليه، وأين هو من اللبن املبزوج باملاء وشباه؟ لكّل 

بعل متثيله له ببزج اللبن  ی،ثّم إّن يف جامع املقاصل لکر يف الغّش بام ّل خیف

 صّحة املعاملة وفسادها بقوله:لباملاء وجانی 

ألّن املحـّرم هـو  ؛فيبكن صـّحته ،وأّما حال البيع يف الفرض األّول 

، فيصـّح. ويبكـن فإّنـه عنی منتفع هبا يعـّل مـاّلً  ،، وأّما املبيعالغّش 

                                                           

 ؛ وهتييب1، باب الّْش، احلديث 161: 1؛ وراجع: الكايف 213. تقّد  اخلرب يف الصفحة 1

، 281: 17؛ ووسائل الشيعة 11، باب فضل التجارة وأداهبا...، احلديث 12/11: 7األکكا  

 .1، احلديث 86كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .281: 1. املكاسب 2
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، واجلـاري عليـه هـو ألّن املقصود بالبيع هو اللـبن ؛احلكم بالبطالن

: لـو نـوى اّلقتـلاء ويف الذکرى يف باب اجلامعة ما حاصله .املشوب

: أّن يف احلكم نظـر، قـال، أّنـه عبروفظار  ،بإمام معنّی عىل أّنـه زيل

د هو محار، وجعل منشأ الرتدّ  : بعتمم هذا الفرس فإلاً ومثله ما لو قال

.الوصف  تغليب اإلشارة أو

 عليه بقوله: واستشكل الشيخ

ألّن  ؛يف مطلق العيب وما لکره من وجاي الصّحة والفساد جار   

املقصود هو الصحيح، واجلاري عليه العقل هو املعيب، وجعله من باب 

تعارض اإلشارة والوصف مبنّي عىل إرادة الصحيح من عنوان املبيع، 

: بعل تبنّی کونه أعبى ببنزلة قوله« بعتمم هذا العبل: »فيكون قوله

 يءوأنت خبري بأّنـه ليس األمر کذلمم ـ کام سيج«. بعتمم هذا البصري»

بل وصف الصّحة ملحوظ عىل وجه الرشطّيـة وعلم  ،يف باب العيب ـ

 للببيع، کام يشال به العرف والرشع. کونه مقّوماً 

ثّم لو فرض کون املراد من عنوان املشار إليه هو الصحيح، مل يكن  

أّن املقصود بالبيع  إشكال يف تقليم العنوان عىل اإلشارة بعل ما فرض

ألّن ما قصل مل يقع وما وقع  ؛العقل هو املشوب واجلاري عليه ،هو اللبن

مل يقصل، ولذا اّتفقوا عىل بطالن الرصف فيام إلا تبنّی أحل العوضنی 

 من غري اجلنس. معيباً 

ا الرتّدد يف مسألة تعارض اإلشارة والعنوان، فاو من جاة اشتباه ما هو وأمّ 

املقصود بالذات بحسب اللّللة اللفظيّـة، فإّنـاا مرّددة بنی کون متعّلق 

                                                           

 .121: 1. راجع: ذكرى الشيعة 1
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عىل  ّلً وبالذات هو العنی احلارضة ويكون اّتصافه بالعنوان مبنيّاً القصل أوّ 

 .باعتبار حیوره اّلعتقاد، وکون متعّلقه هو العنوان واإلشارة إليه

ا عىل تقلير العلم بام هو املقصود بالذات ومغايرته للبوجود أمّ  

 ـ کام فيام نحن فيه ـ فال يرتّدد أحل يف البطالن. اخلارجّي 

بتعارض اإلشـارة والوصـف يف  وأّما وجه تشبيه مسألة اّلقتلاء يف الذکرى 

اّلشتباه للناوي بعل للـمم فـيام ، فباعتبار عروض الكالم مع علم اإلمجال يف النّيـة

 ،ما يشتبه عىل الناوي أّنـه حرض يف لهنه العنـوان ونـوى اّلقتـلاء بـه إل کثرياً  ؛نواه

، فيكون اإلمام هـو املعنـون بـذلمم العنـوان حلیوره املعترب يف إمام اجلامعة معتقلاً 

ه بـذلمم حلیـوره، أو أّنــه نـوى اّلقتـلاء باحلـارض وعنونـ ام أشار إليه معتقلاً وإنّ 

 العنوان إلحراز معرفته بالعلالة، أو تعنون به ببقتىض اّلعتقاد من دون اختيار.
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 املسألة الثالثة عرش

 الغناء

 يف اجلبلة بال خالف، بل إمجاعًا. الغناء باملّل والكّس ـ کكساء ـ حرام  

  :والبحث فياا يتّم برسم أمور  

 األمر األّول: األصل يف باب الغناء

سواء کانت  ؛يف احلرمة هو احلّل والرباءة الشمّم ّن األصل يف باب الغناء مع إ 

الشباة موضوعيّـة أم حكبّيـة، وسواء کانت الشباة من جاة تعارض األدّلة أم 

 إمجاهلا أم فقلاهنا.

والشباة  إّن التبّسمم بأصل الرباءة واحلّل فيام إلا کان منشأ الشمّم  ال یقال:

فته، وأقام اللليل ألّن الشارع قل عبل بوظي ؛إمجال اللليل، غري صحيح

 ؛الكيّل عىل حرمة الغناء، وّل قصور يف بيانه، وإّنام القصور فينا یوالكرب

 ؛لقصورنا عن فام مراد الشارع، فال جيري هنا قاعلة قبح العقاب بال بيان

 لوجود البيان من الشارع، فعقابه ليس عقابًا بال بيان.

ة اليقينيّـة، فإّن الغناء حمّرم يقتيض الرباء ولمم أن تقول: إّن اّلشتغال اليقينّي 

يف مصاديقاا، والرباءة اليقينّيـة مستلزم للتحّرز  وإّنام الشمّم  ،رشعًا يقيناً 
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 والتجنّب عن مجيع مصاديقاا.

 ،اديقـغرى واملصـيف الص الكيّل مع الشمّم  یان عىل الكربـإّن البي ال:ـألّنـه یق

 قالًء.احلكم، ّل عقاًل وّل عُ  یة علـيكون حجّ  ّل

ّن بيان احلكم مع إمجال اللليل ّل يكون منّجزًا للتكليف، ّل أوبعبارة أخرى: 

بال بيان وّل  عنل العقل وّل عنل العقالء، فالعقاب عىل املوارد املشكوکة، عقاب  

قالًء، واحلاکم يف باب احلجج ومتامّيـة احلجج وعلم عقاًل وعُ  حّجة، وقبيح  

للشارع الترّصف فياا إّّل بالترّصف يف منشأ  قالء، وليسهو العقل والعُ  ،تاامتاميّ 

ّيـة، بجعل يشء حّجة رشعًا أو غري حّجة، وأّما بعل متامّيـة احلّجة أو علم احلجّ 

تاا، فليس للشارع اّلحتجاج بام ليس بحّجة عقاًل وعقالًء، أو اّلحتجاج متاميّ 

 عىل خالف ما يكون حّجة.

واإلطاعة والعصيان هو العقل،  وبعبارة أخرى: أّن احلاکم يف باب اّلمتثال

 وّل سبيل للرشع فياا.

أّن احلّجة إّنام يتّم مع العلم بالكربى والصغرى معًا،  ،فتحّصل ممّا ذکرناه

زّيـة، فالعلم يف الصغرى ّل يكفي يف احلجّيـة واملنجّ  فالعلم بالكربى مع الشمّم 

املصاديق املشكوکة،  بالكربى إّنام يكون حّجة بالنسبة إىل املصاديق املتيّقنة، ّل

 فاألصل يف موارد الشباة هو الرباءة واحلّل.

 حرمة الغناء يفالروایات الواردة  يف مصادر األمر الثاين

يف الباب املعّلة للروايات اللاّلة عىل  ّن الروايات الواردة يف الوسائلإ 

 ،حرمة الغناء، وهي تبلغ إثننی وثالثنی رواية، أکثر رواياته من الكايف الرشيف

والباقي من الكتب غري األربعة، کاخلصال  ،وإثننی مناا من ّل حیرضه الفقيه

                                                           

 .33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111: 17 . راجع: وسائل الشيعة1
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، ومل ينقل من سالمسناد وجمالس الصلوق ودعائم اإلومعاين األخبار وقرب اإل

 اذيب واّلستبصار رواية أصاًل.الت

و...، وباب نعم، أورد صاحب الوسائل يف باب حتريم بيع املغنّية ورشائاا

بعض الروايات اللاّلة عىل احلرمة من  حتريم کسب املغنّية إّّل لزّف العرائس،

 يف جامع أحاديث الشيعة.ـ  تقريباً ـ واألمر کذلمم  ،التاذيب واّلستبصار

 والتفتيش من عّلته. نكتة ّلبّل من اّللتفات إليه يف املباحث فام لکرناه

 علی نحو االختصار حرمة الغناءيف قوال األوجوه وال يف األمر الثالث

لکر الفقااء يف اّلستلّلل علی احلرمة وجوهًا کثرية، کام أّن أقواهلم أيیًا 

من کلامت  وغري للمم ومتاجر الرياض کثرية خمتلفة کام يظار من املستنل

 األصحاب املشتبلة عىل دعوى اإلمجاع والرضورة عىل حرمة الغناء.

                                                           

 .16، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 122: 17. راجع: وسائل الشيعة 1

 .11، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 121: 17. راجع: وسائل الشيعة 2

؛ 111و112احلديددددث ، بدددداب املكاسدددب، 1113و117/1121: 6. راجدددع: هتدددييب األکكدددا  1

، بددداب املكاسددب، احلديدددث 118:6/1121؛ و272، بددداب املكاسددب، احلددديث 187:6/1111و

، باب املكاسدب، احلدديث 117:6/1122؛ و111، باب املكاسب، احلديث 1121/ 117:6؛ و111

، باب أجدر املْنّيدة، 61:1/211؛ واالستبصار111، باب املكاسب، احلديث 117:6/1121؛ و111

؛ 1، باب أجدر املْنّيدة، احلدديث 61:1/211؛ و2، باب أجر املْنّية، احلديث61:1/212؛ و1احلديث 

؛ 6، بدداب أجددر املْنّيددة، احلددديث62:1/216؛ و7، بدداب أجددر املْنّيددة، احلددديث62:1/217و

 . 1 ، باب أجر املْنّية، احلديث61:1/211؛ و1، باب أجر املْنّية، احلديث 62:1/211و

؛ )مستند «فال خالف يف کرمة ما ذكرنا أّنده غناء قطعاً »ذكر موضوع الْناء قال:  . ففي املستند بعد أن1

 (.126: 11الشيعة 

والْناء وهو مّد الصوت املشتمل علی الرتجيع املطرب، أو ما يسّمی يف ». ويف متاجر الرياض قال: 1

قوی، بل عليه العرف غناء وإن مل يطرب؛ سواء كان يف شعر أو قرآن أو غری ا علی األصّح األ

 (.111: 8)رياض املسائل «. إمجاع العلامء، كام کكاه بعض األجاّلء، وهو احلّجة
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وهي  ،أّنـه ّل دليل عىل حرمة الغناء إّّل السنّـة والروايات :فمن الوجوه

 :مستفيیة أو متواترة

أّن اللليل عىل احلرمة منحرص باإلمجاع والشارة، أّما الروايات فلم يرد  منها:

حيث ، رواية صحيحة رصحیة يف التحريم، کام لهب إليه املقّلس األردبييل

 قال:

ولكن ما رأيت رواية صحيحة رصحیة يف التحريم، ولعّل الشارة تكفي  

والتخصيص حیتاج إىل مع األخبار الكثرية، بل اإلمجاع عىل حتريم الغناء، 

مجاع والشارة مع اإلام ة، وإنّ : األخبار ليست بحجّ دليل. ويبكن أن يقال

 القيلين.

واإلشكال عليه بأّن املحّقق األردبييل نفسه قل لکر روايتنی رصحیتنی يف 

 التحريم بقوله:

 :رشب اخلبر ـ يف ليل ما نقل عن الصادق وما يف الفقيه ـ يف حلّ  

﴿َوِمَن النَّاِس َمن :وجّل وهو قوله عزّ  ،ا أوعل اهلل عليه الناروالغناء ممّ »

ْم  وًا أأولـئَِك ََلأ زأ ِدیِث لِیأِضلَّ َعن َسبِیِل اهللِ بَِغرْيِ ِعْلم َوَیتَِّخَذَها هأ َو احْلَ ي ََلْ َیْشرَتِ

ِهنٌی﴾  .«َعَذاٌب مأ

ْجَس ِمَن : وجّل ، عن قول اهلل عزّ وسئل الصادق ْوَماِن األ﴿َفاْجَتنِبأوا الرِّ

وِر﴾ـَواْجَتنِبأوا قَ  ول ـوقالشطرنج األوثان، من الرجس » ال:ـق ْوَل الزُّ

                                                           

 .13: 8. جممع الفائدة والربهان 1

 .6(: 11. لقامن )2

، باب کّد رشب اخلمر 11/111: 1؛ من ال حيرضه الفقيه 1، باب الْناء احلديث611: 6. الكايف 1

ب به، الباب سكتي، أبواب ما 111:17؛ وسائل الشيعة 6يث وما جاء يف الْناء واملالهي، احلد

 .6، احلديث 33

 .11(: 22. احلّج )1
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....«الغناء  الزور

 واألوىل تلّل عىل أهّنا کبرية.

 .«ما رأیت روایة صحیحة رصحية يف التحریم»وهذا يناقض قوله: 

ق هبام معًا، فنفي رؤيته متعلّ  ،من حيث السنلبأّن فياام اخللشة خملوش  

ب ينفي نتفائاام معًا؛ فإّن املرکّ احیصل ب نتفاء أحلمها حیصل انتفائاام، نحو ماافب

 جزائه.أنتفاء کّل اکام ينفي ب ،جزائهأبانتفاء بعض 

إّنـه ّل حیتاج يف باب احلجج واألدّلة إىل الرصاحة، بل يكفي فياا  إن قلت:

 .«ما رأیت روایة صحیحة رصحية يف التحریم»الظاور أيیًا، فال جمال لقوله: 

 یمن البعيل أن يكون مراده من الرصيح هو الرصيح اّلصطالحي حتّ  قلت:

ما يشبل الظاهر إّن مراده من الرصيح هو  :يرد عليه اإلشكال، بل يبكن أن يقال

والشاهل عليه: أّنـه مل يقل رواية ناّصة، ولو کان مراده من الرصاحة هو  أيیًا.

ملا ورد يف  ؛الرصاحة اّلصطالحّيـة کان األنسب أن يعرّب عنه بالنصوصّيـة

 التعابري التقابل بنی النّص والظاهر.

أّن اللليل عىل حرمتاا هو الكتاب والسنّـة واإلمجاع، وأّما العقل فال  ومنها:

 دّللة له عىل حرمة الغناء.

ما لهب إليه صاحب اجلواهر من اّلستلّلل باألدّلة األربعة عىل  ومنها:

 :قال ،حرمة الغناء

، کكساء، بال خالف أجله فيه، بل ومنه أيیًا الغناء بالكّس وامللّ  
                                                           

، باب کّد 11/111: 1؛ من ال حيرضه الفقيه 2، باب النرد والشطرنج، احلديث 111: 6. الكايف 1

 بس، أبواب ما يكت118: 17؛ وسائل الشيعة 7رشب اخلمر وما جاء يف الْناء واملالهي، احلديث 

 .21، احلديث 33به، الباب 

 .18: 8. جممع الفائدة والربهان 2

 «.واإلشكال عليه بأّن املحّقق األردبيّل...: ». خرٌب لقوله1
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ه من ـعىل أنّ  عليه، والسنّـة متواترة فيه، وفياا ما دّل  اإلمجاع بقسبيه

األدّلة الثالثة  فيّتفق حينئذ   ،عناا يف کتاب اهلل اللاو واللغو والزور املناّي 

ّن إبل قيل:  يف املذهب...، عىل للمم، بل يبكن دعوى کونه رضورّياً 

 عنه بقول حتريم الغناء کتحريم الزنا أخباره متواترة، وأدّلته متكاثرة، عرّب 

الزور وهلو احلليث يف القرآن، ونطقت الروايات بأّنـه الباعث عىل 

 .وّل ختصيصاً  ّل يقبل تقييلاً  الفجور والفسوق، فكان حتريبه عقلّياً 

من أّن اللليل عىل حرمة الغناء منحرص بالسنّـة  ؛واحلّق هو الوجه األّول

 یالعقل والكتاب واإلمجاع علوللمم لعلم دّللة ؛ والروايات الواردة يف املقام

 حرمتاا.

 .فلعلم حكم العقل عىل منع الغناء ،أّما علم دّللة العقل

به من أّن الغناء باعث إىل الفسق والفجور، والعقل حیكم بقبح  وما استدّل  

بأّن العقل ّل حیكم بقبح ما يكون  أّوالً: مدفوعٌ  ،کّل ما ينجّر إىل الفسق والفجور

مقّلمة إىل املحاظري الرشعّيـة أو العقلّيـة، بل حیكم بقبح نفس لي املقّلمة من 

 املحاظري الرشعّيـة أو العقلّيـة.

لو کان نفس إمكان اّلنجـرار إىل الفسـق والفجـور کافيـًا يف قبحـه  ومانیاً:

إلمكـان  ؛قّويـة املنعیـةعقالً، للزم احلكم بقـبح أکـل األطعبـة واألرشبـة امل

نجراره إىل الفسق والفجور، وکذلمم للزم احلكم بقبح األلعابات وما يوجـب ا

نجرارها إىل املحّرمات الرشعيّـة أو العقليّـة، وّل أظّن أحلًا اإلمكان  ؛الّسور

فألّن الكتاب غـري متعـّرض  ،وأّما علم دّللة الكتاب عىل التحريم أن يلتزم به.

 وّل تلّل بنفسه عىل التحريم. ،حلكم الغناء

                                                           

 . 13د  11: 22. جواهر الكال  1
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واّلستلّلل بالكتاب ألجل الروايات الواردة املفّّسة واحلاکبة بانطباق 

وِر﴾ ِدیِث﴾و ،﴿َقْوَل الزُّ َو احْلَ عىل الغناء، استلّلل بالروايات، ّل  ﴿ََلْ

بحيث لو کان الرواية حّجة تّم  ،هو الروايات إل احلّجة حينئذ   ؛بالكتاب

تاا ّل يبكن احلكم بالتحريم، فاحلجّيـة دائر ملار ومع علم حجيّ  ،التحريم

 الروايات الواردة املفّّسة، ّل الكتاب.

فألّن اإلمجاع وارد يف مصّب  ،وأّما علم کون اإلمجاع دلياًل يف املسألة

ّل  واإلمجاع امللرکّي  ،الروايات الكثرية املستفيیة أو املتواترة، فاإلمجاع ملرکّي 

 ودلياًل.يكون حّجة 

 فاللليل عىل احلرمة منحرص بالسنّـة والروايات الواردة يف املقام.

 االحتامالت يف حرمة الغناءواألمر الرابع: الوجوه 

 ثالثة:ـ قيل  عىل ماـ بل األقوال فياا  ،الوجوه واّلحتامّلت يف حرمة الغناء

ر والزنـاء، ـأّن الغناء حمّرم بحرمة نفسية لاتّيـة، کحرمة اخلبر وامليسـ حدها:أ

الغناء هو الصوت املناسـب  :ببعنى ؛بذاته لذاته وبعبارة أخرى: أّن الغناء حرام  

ملجالس اللاو واللعب والذي يستعبله خلفاء بني العّباس يف جمالسام اللاوّيــة 

ولو يف قراءة القرآن واملراثي وامللائح، کام لهب إليـه أکثـر  واللعبّيـة، فاو حرام  

 الفقااء.

 الغناء أنّ : أخرى وبعبارة لاتّيـة. غري أّن الغناء حمّرم بحرمة نفسّيـة مانیها:

ه لغريه، کحرمة بعض مقّلمات احلرام نفسًا، کحرمة غرس الكرم بذات حرام  

أّن املحّرم من الغناء، هو الغناء  یببعن ؛ومحل العنب وعرصه لصناعة اخلبر

                                                           

 .11(: 22. احلّج )1

 .6(: 11. لقامن )2
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مور الباطلة، کاملقارن املشتبل عىل الكالم واملیبون الباطل، أو املقارن لأل

ببعنى  ؛ّلختالط النساء والرجال واملقارن لرشب اخلبر، أو املشتبل عىل کلياام

کام أّن  ،ل هبذه األموروأّن الغناء حرمته مقيّ  ،أّن هذه األمور رشط حلرمة الغناء

 كاشاينل باّلستطاعة، کام لهب إليه املحّلث الفيض الوجوب احلّج مقيّ 

  .واملحّقق السبزواري

وبعبارة أخرى: أّن اّتصاف الغناء  .أّن الغناء ّل يكون حمّرمًا إّّل جمازاً  مالثها:

بام هي هي، بل يكون من الوصف بحال  باحلرمة ليس من الوصف احلقيقّي 

 ،عائيدّ بل يكون من الوصف املجازي اّل ،املتعّلق، ممّا ليس وصفًا حقيقّياً 

ببعنى أّن املحّرم هو األمور الباطلة املقارنة  ؛ينة باحلرکةکاّتصاف جالس السف

مثل الكذب واّلفرتاء والغيبة، وکاختالط الرجال  ،للغناء، کالكالم الباطل

طالق احلرمة عىل الغناء إّنام يكون بلحاظ إو .والنساء ورشب اخلبر وأمثال للمم

 ـة.من أهل السنّ  الوصف بحال املتعّلق، کام لهب إليه الغزايل

 أّن يف اّلحتامل الثاين احتامّلن من حيث املعصية والعقوبة. وّل خیفى

: أّن يف ارتكاب الغناء معصيتنی وعقوبتنی، معصية وعقوبة للغناء، أّوهلام

 ومعصية وعقوبة أخرى للبقارنات املحّرمة. 

ثانياام: أّن فياا معصية واحلة إّّل أهّنا شليلة، ّلنلکاك حرمة الغناء وحرمة 

 املقارنات، فيصري احلرمة واملعصية حرمة ومعصية واحلة شليلة.

ل بأّنــه ـإن مل نقـ ،اتـلظـاهر الروايـ الف  ـالث خمــوّل خیفى أّن اّلحتامل الثـ

للبذهب، فإّن احلرمة يف الروايات قل تعّلق بنفس الغناء، وظاهر العناوين  الف  ـخم

                                                           

 .11، ذيل احلديث 11، أبواب وجوه املكاسب، الباب 218: 17. الوايف 1

 .128: 1األکكا   . كفاية2

 كتاب السامع والوجد، الباب األّول. ،218: 2. راجع: إکياء علو  الدين 1
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صاف الغناء يف الروايات باحلرمـة هو املوضوعّيـة، ّل املشريّيـة إىل عنوان آخر، فاتّ 

وکـذلمم  .وإطالقاا علياا من الوصـف بحـال نفسـه ّل الوصـف بحـال املتعّلـق

ّن املذهب قـل اسـتقّر عـىل حرمـة الغنـاء إ :فتاوى األصحاب، بل يبكن أن يقال

 بحرمة نفسّيـة.

 ،واملحّقق السبزواري الكاشاينثّم إّن نسبة القول الثالث إىل املحّلث الفيض 

کام ارتكبه بعض األعاظم ثّم الطعن علياام، ممّا ّل ينبغي صلوره من األعاظم، 

 لظاهر کالماام. وهو خمالف  

 :Mقال ، يف نقل کالماام وحتقيق مرادمها Mولقل أجاد سّيلنا اّلُستال 

وصاحب الكفاية الفاضل  إىل املحّلث الكاشاينإّنـه ربام نسب ثمّ  

ء واختصاص احلرمة بلواحقه ومقارناته من نكار حرمة الغناإاخلراساين 

طعنوا علياام  ا، ثمّ دخول الرجال عىل النساء واللعب باملالهي ونحومه

 وحمكّي ل يف الوايف،وّ ، وهو خالف ظاهر کالم األيبام ّلينبغ

 :بل الظاهر مناام أّن الغناء عىل قسبنیعن الثاين، واملحكّي املفاتيح

 شعار املتیّبنة لذکر اجلنّـة والنارالتغنّي باأل، فاحلّق هو حّق وباطل  

 ،هل اللاوأوالتشويق إىل دار القرار، والباطل ما هو متعارف يف جمالس 

ّن الظاهر إ: حمّصله قال يف الوايف ما .کبجالس بنى أمّيـة وبني العّباس

من جمبوع األخبار اختصاص حرمة الغناء وما يتعّلق به من األجر 

اا بام کان عىل النحو املعاود کلّ  ،امع والبيع والرشاءوالتعليم واّلست

                                                           

 .172: 12. نسب إليه السّيد العامّل يف مفتاح الكرامة 1

 .11، ذيل احلديث 11، أبواب وجوه املكاسب، الباب 218: 17. الوايف 2

 .161، مفتاح 21: 2. مفاتيح الرشائع 1

 .128: 1املشتهر بكفاية األکكا  . كفاية الفقه 1
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ول الرجال علياّن ـالعّباس من دخ يمّيـة وبنأ ياملتعارف يف زمن بن

رها، ـلان والقیيب وغيـوتكّلباّن باألباطيل ولعباّن باملالهي من العي

ليست بالتي يلخل : »ولهـه قـعر بـوى للمم، کام يشـا سـدون م

 .«علياا الرجال

: يستفاد من کالمه أّن حتريم الغناء إّنام فقال ،ارة اّلستبصارـثّم لکر عب 

 من للمم جاز، وحينئذ   هو ّلشتامله عىل أفعال حمّرمة، فإن مل يتیّبن شيئاً 

فال وجه لتخصيص اجلواز بزّف العرائس وّل سّيام وقل ورد الرخصة به 

املروءات وإن کان  ييف غريه، إّّل أن يقال: إّن بعض األفعال ّل يليق بذو

إىل ناطق فقل عبله، وقول  یمباحًا، فامليزان حليث من أصغ

وعىل  ؟«ين يكون الغناءأإلا مّيز اهلل بنی احلّق والباطل ف» :جعفر أيب

فال بأس بسامع التغنّي باألشعار املتیّبنة لکر اجلنّـة والنار  ،هذا

 يخیفى عىل لو ّل ،وباجلبلة : ـإىل أن قال ـ والتشويق إىل دار القرار

ّن أکثر ما أبعل سامع هذه األخبار متيبز حّق الغناء من باطله، و یاحلج

 انتاى. .يتغنّى املتصّوفة يف حمافلام من قبيل الباطل

أّن الغناء عـىل  :بأّن ظاهر هذه العبارة، بل رصحیاا صلرًا وليالً  وأنت خبري  

ببعنـى أّن الغنـاء  ؛اخلصوصـيّات، وهو ما قـارن تلـمم حمّرم   قسم   :قسبنی

فقط، وهلذا حرم أجرهّن وتعلـيباّن  ، ّل أّن املقارنات حرام  املقارن هلا حرام  

   .واّلستامع مناّن، ولوّل لهابه إىل حتريبه لاتًا ّل وجه لتحريم ما لکر

باملواعظ ونحوها، فقل استثنى من حرمة  یوهو ما يتغنّ  ،حمّلل وقسم  

ي ـام التغنّ ـکام استثنى بعی ،ر اهلل تعاىلـي بذکهو التغنّ  الغناء قسامً 

                                                           

 .11، ذيل احلديث 11، أبواب وجوه املكاسب، الباب 221د 218: 17. الوايف 1
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وبعیام يف وبعیام احللي،،وبعیام التغنّي بالقرآنباملراثي،

أو خالف املذهب  وهذا أمر مل يثبت أّنـه خالف اإلمجاعالعرائس،

والنسبة إىل اخلرافة واألراجيف، وقل  حّتى يستوجب صاحبه الطعن

کام ّل يستوجبه من  من تأّخر عنه، وبعض يف املستنل ياختاره النراق

کام صنع الشيخ  ،استثنى القرآن وغريه، فالصواب أن جياب عنه بالربهان

  .األنصاري

 ،نسب إلياام ممّا جعلوه موردًا للطعن بام ّلينبغي مل يكن نظرمها إىل ما وبعل ما

، بل فاألوىل ،M ستالکام بّينه سّيلنا األ ،بل کان نظرمها تفصياًل يف املسألة

 ا يأيت عىل هذا التفصيل.النظر إىل ما يبكن أن يستلّل به ممّ املتعنّی 

 هتفسريواألمر اخلامس: حقیقة الغناء وتعریفه 

الغناء من املوضوعات التي أشكلت عىل القوم ـ موضوعًا وحكاًم ـ وّلبّل 

                                                           

 .111: 11؛ والنراقي يف مستند الشيعة 61: 8. كاملقّدس األردبيّل يف جممع الفائدة والربهان 1

  .116: 11؛ والنراقي يف مستند الشيعة 86:1. كالطربيس يف جممع البيان 2

 .117 د 116: 11؛ والنراقي يف مستند الشيعة 111، درس 126: 2. كالشهيد يف الدروس الرشعيّدة 1

؛ واملحّدث البحراين يف 116د  117: 1؛ واملحّقق يف املخترص النافع 167. كالشيخ يف النهاية: 1

 . 116: 18احلدائق الناةة 

 .116: 8؛ ورياض املسائل 11: 22 ؛ وجواهر الكال 11، املسألة 117: 6: اخلالف ُانظر. 1

. احلاكي للطعن والنسبة، هو سّيدنا األستاذ، لكن ما وجدناه يف كلامهتم، وما يف مفتاح الكرامة من 6

نسبة األراجيف إّنام يكون مربوطًا بام ذكر يف بيان الظاهر من العبارة ممّا مّر. فراجع مفتاح الكرامة 

 (. )منه171:12

 .111: 11. مستند الشيعة 7

 . 16: 22؛ وجواهر الكال  111: 11. راجع: مستند الشيعة 8

 .111د  112: 1. راجع: املكاسب 3

 .113د  116: 1. املكاسب املحّرمة 11
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حلاقًا، إّل دليل للخوله فياا  سبة إىل ماأّوّلً من بيان موضوعه للرجوع إليه بالن

ثّم مالحظة األخبار الواردة يف الباب  ،أو خروجه منه تقييلًا أو ختصيصاً 

 لالستلّلل عىل حكبه ولبيان التوسعة أو التیيق يف املوضوع وعلمه.

تبلـغ إىل أربعـة  کثـرية   رت بوجـوه  ـّأهّنـا فسـ Mسـتال فنقول تبعًا لسـّيلنا األ

فإّنــه قـال يف بيـان  ، وعرشين وجاًا. بل أزيل منه، ولکـر مجلـة مناـا املسـتنل

 ته: ماهيّ 

  :نی واألدباء والفقااء خمتلفة يف تفسري الغناءإّن کلامت العلامء من اللغويّ 

 ففّّسه بعیام بالصوت املطرب.

 بالصوت املشتبل عىل الرتجيع. ،وآخر

 عىل الرتجيع واإلطراب معًا.بالصوت املشتبل  ،وثالث

 بالرتجيع.  ،ورابع

 بالتطريب.  ،وخامس

 بالرتجيع مع التطريب.  ،وسادس

 برفع الصوت مع الرتجيع.  ،وسابع

 ببّل الصوت.  ،وثامن

 ببّله مع أحل الوصفنی أو کلياام. ،وتاسع

 بتحسنی الصوت.  ،وعارش

 ببّل الصوت ومواّلته.  ،وحادي عرش

...للقلب بالصوت املوزون املفام املحّركالغزايل ـوثاين عرش ـ وهو 

                                                           

 ، كتاب آداب اسامع والوجود، الباب األّول.218: 2. إکياء علو  الدين 1

 .121د 121: 11. مستند الشيعة 2
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عن  تفسريها بالصوت، املحكّي  ،ويیاف إىل هذه التفاسري، ثالث عرش 

 املصباح املنري.

 عن الصحاح. ،بالسامع ،عرش ورابع

 عن الشافعي. ،بتحسنی الصوت وترقيقه ،وخامس عرش

 ستال.مكاسب سّيلنا األيف  ، عىل مابصوت اللاوّي  ،وسادس عرش

 حكاه يف مفتاح الكرامة. عىل ما ،برفع الصوت ،وسابع عرش

 للصوت. بأّنـه حسن لايتّ  ،وثامن عرش

 أّنـه الصوت املشري لشاوة النكاح. ،وتاسع عرش

 هل املعايص والكبائر.أبأحلان  ،وعرشين

 بام کان مناسبًا لبعض آّلت اللاو والرقص. ،وواحل وعرشين

 بالصوت املعّل ملجالس اللاو. ،ثننی وعرشينإو

 ببّله ومواّلته. ،وثالث وعرشين

  ، حيث قال:يف املستنل امب ،وأربع وعرشين

 أيیًا. وحكي «رسود» :ال له بالفارسّيـةـبعض أهل اللغة فّّسه بام يقأّن 

 «.دو بيتي: »: الغناء هو ما يسّبيه العجم بـلصحاح أّنـه قالا عن 

                                                           

، ماّدة: 111 ؛ وراجع: املصباح املنری:163:12مفتاح الكرامة . کكاه عنه السّيد العامّل يف 1

 «.غنن»

 «.غنی»، ماّدة: 1773:2. الصحاح 2

؛ وأيضًا مفتاح الكرامة «غنا»، ماّدة: 131:1. کكاه عنه النهاية يف غريب احلديث واألثر 1

168:12. 

 .233:1. املكاسب املحّرمة 1

 .171:12. مفتاح الكرامة 1

 .121: 11. مستند الشيعة 6
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أّنـه ُيب  وقال بعض الفقهاء:» أيیًا: يف املستنل امب ،وعرشين ومخس

 .«الرجوع يف تعینی معناه إىل العرف

مة ل رضا آل الشيخ العاّل  الفقيه الشيخ حمبّ املفّّسه الع ما ،وعرشين سّت و

 :)رمحاام اهلل( يف رسالته يف الغناء بقولهيل تقالشيخ حمبّ 

جياد الطرب بتناسبه ملتعارف إالغناء صوت اإلنسان الذي من شأنه  

كاد أن تذهب بالعقل تاإلنسان، ف ية التي تعرتالناس، والطرب هو اخلفّ 

 .وتفعل فعل املسكر ملتعارف الناس أيیاً 

يف  ولکر ما ،ستال بطوهلامة نقلاا سّيلنا األله بذکر مقلّ يى لتشيثّم تصلّ  

 زيل عليه، فراجعه.مبام ّل وبيان   بأحسن وجه  کالمه من املحالير 

واحلكاية  ،وجلناها يف کتبام أو املحكّيـة عناا التي هذه کّلاا هي التفاسري

لع عىل أزيل ّلاا، ولعّلمم باملراجعة إىل کتب العلامء تطّ بل يف ُج  ،هي الغالب فياا

 .من تلمم التفاسري

تاا وعلم اللليل عىل اعتبار يشء مناا يّ فياا من علم حجّ  وّل خیفى عليمم ما 

ألّن ؛ ـّيتاا عىل تسليم حجّ ـ ختالف بالتعارض واّلعن احلجّيـة ؛ لسقوطاا أّوالً 

فإهّنا إلا  ،مارات هو السقوطبل العقيل يف تعارض األ ،األصل العقالئي

بل الرتجيح التخيري يف اخلربين املتعارضنی  وأتعارضت تساقطت، والرتجيح 

 لروايات العالجّيـة.بالًا؛ وتعبّ ردعًا إّنام يكون فياام 

                                                           

؛ والسّيد 212:1؛ والشهيد الثاين يف الروضة البهّيدة 11:2. منهم الفاضل املقداد يف التنقيح الرائع 1

 .111: 8يف رياض املسائل 

 .121: 11. مستند الشيعة 2

 .213. الروضة الْناء يف حتقيق معنی الْناء: 1

 .111:1. املكاسب املحّرمة 1
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؛ مانیاً  بل منع ،شكالإفاء وخمن املستنل الرابع والشعرين ومن أّن يف تفسري 

شتاار يف ليس بذلمم اّل «رسود»التفسري أي املسّبی بالفارسّيـة بـ مملل ألنّ 

 .واضحاً  له حّتى يكون شبول الغناء M فیاًل عن أعصار األئّبة ،أعصارنا

نرصاف عنه، بل الظاور يف خالفه احتامل قوّي احتامل اّلهذا مع أّن ما فيه من 

إن مل ـ ، ّلسيّام مع کون جّل األخبار علی الشبول مم باإلطالقمانع عن التبّس 

ومن املعلوم کون سؤاله عن املتعارف يف  .جوابًا عن سؤال السائلـ يكن کّلاا 

مم فال حمّل للتبّس  ،ومع هذا .موجود يف زمانهبل غري  ،زمانه، ّل عن فرد نادر

 خیفى. کام ّلأيیًا برتك اّلستفصال 

أّن الكـالم يف أيیـًا يف األخبـار  اخلامس والعرشين منـهومن أّن يف تفسريه 

ــريفّ  ــاه الع ــاً  معن ــاظ  ،مالث ـــة األلف ــا کبقّي ــرف فيا ــوع إىل الع وإّّل فأصــل الرج

واملوضوعات العرفّيـة من الواضحات التي يكون البحث فيه توضـيحًا للواضـح 

 .ويكون خارجًا عن املبحث

مع اشتامله عىل الرتجيع  ،يف تفسري املشاور من أّنـه مّل الصوت ومن أّن ما 

 :رابعاً املطرب، ففيه اإلشكال من وجانی 

مـن  أحلمها: أّن الظاهر علم دخالة مّل الصوت يف ماهّيــة الغنـاء، فـإّن کثـرياً 

کان األغلـب يف األزمنـة  ،نعم .مصاديقاا الواضحة غري مشتبلة عىل مّل الصوت

 .م دخله يف حقيقة الغناءاملشتبل عىل املّل، فتوهّ  ،العطاء ي بصوت أيبالسابقة التغنّ 

ألّن  ؛وکذا اإلطراب ،تهيف ماهيّ  کامللّ  ،لرتجيعثانياام: أّن الظاهر علم دخالة ا

صوصًا خ ومن املعلوم علم حصوله يف أکثر ممّا هو غناء عرفًا، .الظاهر، الفعيل منه

 ة الّسور أو احلزن.أحل، وخصوصًا ببعنى اخلّفة لشلّ  بالنسبة إىل کّل 

ره سـيّلنا ـلکـ اـف الغناء وحّله، هـو مــل الظاهر يف تعريـب ،ثّم إّن األوىل
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لرضا آل مل الفقيه الشيخ حمبّ احيث إّنـه بعل نقله کالم الع ،يف مكاسبه Mستال األ

فيـه مـن املحـالير  لکـره وحّققـه وبيـان مـا نصاف ماوأّن اإل ،الشيخ حمّبل التقّي 

 قال: ،واملحسنات

 وىل تعريف الغناء بأّنـه صوت اإلنسان الذي له رّقة وحسن لايتّ األف 

 ولو يف اجلبلة، وله شأنّيـة إجياد الطرب بتناسبه ملتعارف الناس.

فخرج بقيل الرّقة واحلسن صوت األبّح الردّي الصوت. وإّنام قلنا له 

لعلم اعتبار الفعلّيـة بال شباة، فإّن حصول الطرب  ؛طرابشأنّيـة اإل

ها فتلمم املاهّيـة ولو بتكرار أفراد ،وشعرين حیصل بشعر   قل ّل تلرجيّي 

 هلا شأنّيـة اإلطراب.

ورد يف املسكر بأّن ما کان کثريه مسكرًا فقليله  وهذا بوجه نظري ما

فإّن احلكم تعّلق بالطبيعة التي من شأهنا اإلسكار وّل ينايف  ،حرام  

علم مسكرّيـة قليلاا. وماهّيـة الغناء کذلمم، فال ينايف علم مطربيّـة 

 بعض مصاديقه فعاًل.

جل أّن الصوت الرقيق الرخيم إن مل يكن فيه التناسب وقيل التناسب أل

املوسيقي ّليكون مطربًا وّل غناًء، بل ّليّتصف باحلسن حقيقة. فاملّل 

الطويل ّليكون غناء وّل مطربًا ولو کان يف کامل الرّقة والرخامة، ولو 

 يراد به رّقته ورخامته وصفاؤه الذايت. قيل إّنـه حسن  

أي التناسب الذي  ؛الطرب ملعرفّيـة التناسب اخلاّص والتقييل بشأنّيـة 

من واحل من األحلان املوسيقّيـة، فاو يف احلقيقة من باب زيادة احلّل عىل 

 املحلود.
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وبام لکرناه تظار اخللشة يف احلّل املنتسب إىل املشاور، وهو مّل الصوت 

لرتجيع، ففي املشتبل عىل الرتجيع املطرب، فإّن الغناء ّليتقّوم باملّل وّل ا

 کثري من أقسامه ّليكون مّل وّل ترجيع.

ولعّل القيلين يف کلامهتم ألجل کون املتعارف من الغناء يف أعصارهم 

 يكون مشتباًل علياام، فظّن أّنـه متقّوم هبام. هو ما

مل يكن فيه  وأّن الصوت ما ،کام أّن املطربّيـة الفعلّيـة غري معتربة فيه بام مرّ 

 ل ،رخامة وصفاء
 
 .يس بغناء

والباطل،  أّن الغناء ليس مساوقًا للصوت اللاوّي  ،ل من للممفتحّص ... 

وّل ألحلان أهل الفسوق والكبائر، بل کثري من األحلان اللاوّيـة وأهل 

الفسوق واألباطيل خارج عن حّله، وّل يكون يف العرف والعادة غناء، 

يف عرصنا، ولكّل طائفة من أهل اللاو والفسوق والتغنّي شغل خاّص 

وحماّل خاّصة معّلة له، ولشغله وصنعته اسم خاّص يعرفه أهل تلمم 

 الفنون.

ثّم إّن مقتىض کلامت کّل من تصّلى لتحليل الغناء أّنـه من کيفّيـة 

الصوت أو الصوت نفسه، وليست ماّدة الكالم دخيلة فيه، وّل فرق يف 

آنًا أو رثاًء حصوله بنی أن يكون الكالم باطاًل أو حّقًا وحكبة أو قر

 ملظلوم، وهو واضح ّلينبغي التأّمل فيه.

ولنرشع بحول  هذا کّله يف بیان حقیقة الغناء وتعریفه من حیث العرف واللغة،

ويف  ،رة عىل حرمتهـأو متوات ـةفقل وردت روايات مستفيی .ته يف حكبهوّ ـاهلل وق

 ،أو يف هلو   ،رآنـيف حّق کان أو باطاًل يف الق ؛اء مطلقاً ـا حرمة الغنـّن املستفاد مناأ

                                                           

 .117د  111:1. املكاسب املحّرمة 1
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 .والسبزواري كاشاينکام عليه ال ،منه املعروف، أو حرمة قسم خاّص  کام هو

 يف حرمة الغناء  طوائف الروایات

 :ّن الروايات عىل طوائفإ :نقولو

وِر﴾ :یالطائفة األول  هبا  الروایات الواردة يف تفسري ﴿َقْوَل الزُّ

 الروايات الواردة:فبن 

ْجَس ِمَن : يف قوله تعاىل اهللعبل عن أيب ،صحيحة هشام منها: ﴿َفاْجَتنِبأوا الرِّ

 .«الرجس من األومان: الشطرنج، وقول الزور: الغناء»قال: ، ْوَماِن﴾األ

عن قول اهلل عّزوجّل:  عبلاهلل رواية زيل الشّحام، قال: سألت أبا ومنها:

ْجَس ِمَن  وِر﴾األ﴿َفاْجَتنِبأوا الرِّ الرجس من األومان »فقال:  ؟ْوَماِن َواْجَتنِبأوا َقْوَل الزُّ

 .«قول الزور: الغناءالشطرنج و

: يف قول اهلل تبارك وتعاىل اهللعبل عن أيب، عبري مرسلة ابن أيب ومنها:

وِر﴾  .«الغناءقول الزور: »: قال ،﴿َواْجَتنِبأوا َقْوَل الزُّ

 ؟وجّل عن قول اهلل عزّ  عبلاهلل : سألت أباقال ،بصري رواية أيب ومنها:

                                                           

، 21: 2؛ مفاتيح الرشائع 11، ذيل احلديث 11، أبواب وجوه املكاسب، الباب 218: 17. الوايف 1

 .161مفتاح 

 .128: 1. كفاية األکكا : 2

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111: 17؛ وسائل الشيعة 81: 2ي . تفسری القمّ 1

 .26، احلديث 33

، كتاب التجارة، 111: 17؛ وسائل الشيعة 2، باب النَرد والشطرنج، احلديث 111: 6. الكايف 1

ْجَس ِمَن االْ َْوَثانِ 2، احلديث 33أبواب ما يكتسب به، الباب   ﴾.. ليس فيه: ﴿َفاْجَتنُِبوا الرِّ

، كتاب التجارة، 111: 17؛ وسائل الشيعة 7النَرد والشطرنج، احلديث ، باب 116: 6. الكايف 1

 .8، احلديث 33أبواب ما يكتسب به، الباب 
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ْجَس ِمَن ﴿ وِر﴾األَفاْجَتنِبأوا الرِّ   .«الغناء»قال:  ،ْوَماِن َواْجَتنِبأوا َقْوَل الزُّ

 عن قول اهلل عزّ  ل: سألت جعفر بن حمبّ قال ،عىلرواية عبلاأل ومنها:

ْجَس ِمَن  :وجّل  وِر﴾األ﴿َفاْجَتنِبأوا الرِّ الرجس من : »قال ؟ْوَماِن َواْجَتنِبأوا َقْوَل الزُّ

  .«ومان: الشطرنج، وقول الزور: الغناءاأل

بكر حمّبل بن عبرو بن حزم ـ يف حليث ـ بن أيب  اهللما عن عبل ومنها:بل 

اجتنبوا قول  ،اجتنبوا الغناء ،الغناء»فقال:  ،اهللعبلعىل أيب  تقال: دخل

املجلس وعلبت أّنـه  يب، فیاق «اجتنبوا ،اجتنبوا الغناء»، فام زال يقول: «الزور

 يعنيني.

 .سنلًا ودّللةً  ؛وهذه الروايات حّجة عىل حرمة الغناء

عبري الذي حیكم باعتبـار سنلًا، فلام فياا صحيحة هشام ومرسلة ابن أيب أّما 

لكنّــاا  ،وليسـت بحّجـة والثالثة الباقية وإن کان يف سـنلها ضـعف  مراسيله، 

 .لةمؤيّ 

، فألهّنا تلّل عىل أّن الغناء قول الزور، وقول الزور هو الذي صار وأّما دّللةً 

املقارن مع قول  ،مثل الرجس من األوثان ،جتنابة اّلق بامدّ موردًا لألمر املتعلّ 

 .الزور

وبذلمم يظار أّن هذه الطائفة من الروايات تلّل عىل حرمة الغناء ووجوب  

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 1

 .3، احلديث 33يكتسب به، الباب 

؛ وسائل 1، احلديث «وا الرجس من األوثان و...فاجتنب»، باب معنی 166. معاين األخبار: 2

 .21، احلديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 118: 17الشيعة 

، املجلس الثالث واألربعون؛ وسائل الشيعة 1113؛ احلديث 721. األمايل )للشيخ الصدوق(: 1

ا  بن عبد». وفيه: 21، احلديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 113: 17

 ، ولكّن الصحيح ما أثبتناه.«بكر، عن حمّمد بن عمرو بن کز أيب 
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وسياقًا، فإّن اهليئة هي األمر وهي تلّل عىل وجوب اّلجتناب،  وهيئةً  اجتنابه ماّدةً 

واملاّدة هي اّلجتناب وهي ّل تستعبل يف املباحات، والسياق هو لکره يف سياق 

فكان اّلجتناب عن  ،ب عن األوثان واجب  اّلجتناب عن األوثان، فكام أّن اّلجتنا

 کام ّلخیفى. ،الغناء أيیًا واجب

وِر﴾ بالغناءفالکالم حول کی  ّیـة تفسري ﴿َقْوَل الزُّ

، إّّل أّن ثّم إّن اّلستلّلل بالروايات املذکورة عىل حرمة الغناء وإن کان تاّماً 

من مقولة الكالم ومن  «قول الزور»البحث يقع يف کيفّيـة اّلستلّلل هبا، حيث إّن 

الغناء من صفات  صفاته باعتبار مللوله، کالكذب وشاادة الباطل واّلفرتاء، لكنّ 

ومع  .لعنوان الكالم والقول مغاير   من صفات الكالم، فاو عنوان   الصوت، ّل

الوارد يف اآلية الرشيفة بالغناء يف هذه الروايات،  «قول الزور»فقل فّّس  ،للمم

 ؟بيناام، وما هوکيفّيـة تفسري قول الزور بالغناءفكيف يبكن اجلبع 

 :M قال سّيلنا اّلُستال

فيقع الكالم يف کيفّيـة إرادة الكالم الباطل باعتبار مللوله، والغناء  

 :الذي صوت أو کيفّيته بكالم واحل، وکذا کيفّيـة إرادة قول القائل

املشاور مع  ّي ، هل هي من قبيل املجاز اللغو«أحسنت من قول الزور»

أي يف معنى حقيقّي وجمازّي  ؛کثر من معنى واحلأاستعامل اللفظ يف 

 .بعالقة، کعالقة احلاّل واملحّل 

عائيّـة عىل ما سلكناه يف املجازات، تبعًا لبعض أو من قبيل احلقيقة اّلدّ  

يف معناه، واّدعاء أّن الغناء  «قول الزور»ببعنى استعامل  ،مشاخینا

 «.أحسنت» :ول القائل للبغنّيمنه، وکذا ق

                                                           

 .111. وهو العاّلمة الشيخ حمّمد رضا األصبهاين. راجع: كتابه املوسو  بد وقاية األذهان:1
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وإرادة مطلق الباطل بنحو من اّلّدعاء  «قول الزور»أو من قبيل إطالق  

 حّتى يلخل فيه املزامري واملعازف وغريمها.

، القول املشتبل عىل الباطل مللوّلً وعىل «قول الزور»أو أراد من  

هلا عىل حرمة الغناء تلّل اآلية وّل الروايات املفّّسة  ، حّتى ّلالغناء مجيعاً 

 بنفسه.

إّما نحو اشتامل الكالم  ؛القول املشتبل عىل الباطل ،أو أراد بقول الزور 

ضافة القول إىل إعىل مللوله، أو نحو اشتامل املوصوف عىل صفته و

باعتبار  اد الصفة مع املوصوف، فالقول زور  اده معه احّت ّلحّت  ؛الزور

، عتبار صفته، وهو الصوت اخلاّص با اشتامل مللوله عىل الباطل، وزور  

فيكون الغناء مستقاًل حمكومًا بوجوب اّلجتناب، والكالم املشتبل عىل 

 ؟به الباطل بحسب مللوله أيیًا حمكوم  

أقرب اّلحتامّلت  ،أو ما يرجع إليه ممّا تقّلم ،خريولعّل هذا اّلحتامل األ 

ألّن الظاهر مناا ؛إىل ظواهر األخبار املفّّسة، کام اختاره بعض امللّققنی

، ومع قيام القرينة «قول الزور»هو الغناء أو هو من  «قول الزور»أّن 

مر بنی رفع اليل عن ظاهر العقلّيـة بأّنـه ليس من مقولة القول، يلور األ

هو  ،مجيع األخبار املفّّسة اللاّلة عىل أّن الغناء الذي هو صوت خاّص 

متحّقق مع کالم  قسم خاّص قول الزور بتامم مصاديقه، ومحلاا عىل 

 .واختاره خاّص مللوله الباطل والزور، کام احتبله الشيخ

 ؛اء متام املوضوعـّن الظاهر من األخبار هو أّن الغنإخرى: أوبعبارة  

                                                           

 يف بيان کرمة الْناء.  83: 1. راجع: کاشية املكاسب )للعداّلمة املریزا حمّمد تقّي الشریازي( 1

فيختّص الْنا املحّر  بام كان مشتمالً علی الكال  »؛ کيث قال: 287: 1. راجع: املكاسب 2

 «.الباطل، فال تدّل علی کرمة نفس الكيفّيدة وهو مل يكن يف كال  باطل
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عليه ومستعبل فيه، فعىل اّلحتامل الذي رّجحه  «قول الزور» لقـلص

من رفع اليل عن هذا الظاهر مع علم حفظ ظاور اآلية  الشيخ ّلبلّ 

 محل   ،، واحلبل عىل الغناء بام لکر«قول الزور»أيیًا، فإّن ظاهرها حرمة 

 عىل قسم خاّص  ااهو محلوإّنام عىل غري مللوهلا بحسب فام العرف، 

 .تأّمل   .منه

ف املعرو وبنی حفظ ظاور األخبار ومحلاا عىل الغناء باملعنى احلقيقّي  

مع حفظ ظاهر اآلية من حيث تعبيباا بالنسبة إىل مجيع األقوال 

الباطلة، وإن نعّبباا ألمر آخر مل نعّبباا له لوّل األخبار، وهو إرادة 

]من جاة کيفّيـة الصوت فالزور ـ  .الزور باعتبار الوصف احلاصل له

وهو الغناء ـ يف احلقيقة صفة للصوت ولكيفّيـة الكالم، لكن اّتصاف 

 .ول به يكون من جاة احّتاد الصوت مع القول[الق

واحلاصل: أّنـه بناًء عىل ما رّجحه الشيخ يف معنى اآلية بیبيبة 

اي بنفساا قول الزور  من ّن الغناء ليس قول الزور، وّل هوإ ،الروايات

بل ّلبّل من أن تكون يف ضبن يشء کونه يف ضبن الكالم وکون الكالم 

ّلحّتادمها خارجًا  ؛فإّنـه هو ،ّما عىل ما لکرناهوأکالمًا باطاًل هلوّيًا، 

ع، ولو فرضت املناقشة فيام ئحلمها عىل اآلخر باحلبل الشاأوصلق 

لًا فيه، ومقتىض إطالق األدّلة أّنـه من دخول الغناء تعبّ  قّل ألکرناه فال 

 قول الزور. ،بذاته وبال قيل

 نکتتان:

 :التعّرض لنكتتنی Mوينبغي قبل البحث حول کالم اّلُستال 

                                                           

 .111د  118: 1مة . املكاسب املحرّ 1
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 ليس ببعنى الباطل، بل هو، کام يف مفردات الراغب «الزور»أّن  أحدمها:

أي صار مائاًل إىل خالف  ؛ببعنى امليل عن اجلاة واحلّق. صار زوراً األصبااين، 

أي مائل عن  ؛ويقال: شاادة الزور .اجلاة، وکّل يشء مال عن احلّق فاو زور  

 ويطلق عىل الكذب زورًا باعتبار انحرافه عن احلّق. .احلّق 

ألّن  ؛بالقرآن ّلبّل وأن يكون بظاهر القرآن أّن استلّلل األئّبة مانیهام:

منه، وإّما يكون يف موارد  اّلستلّلل به إّما هو لإلقناع، وإّما لبيان املراد الواقعّي 

إل مع اّلستلّلل  ؛التقّيـة، وکّل هذه األمور مستلزم لالستلّلل بظاهر القرآن

 بام خیالف ظاهر القرآن ّل يوجب إقناع الطرف، وّليصلق يف بيان املراد الواقعّي 

إل اّلستلّلل يف موارد التقّيـة يأيت به  ؛منه، وّل حیصل به املراد يف موارد التقّيـة

 لبيان استناد املطلب إىل کتاب اهلل بام هو ظاهر القرآن وأّن ما يقول به األئّبة

مستنلًا إىل کتاب اهلل عّزوجّل وّل يكون من عنل أنفسام، ومع کونه خمالفًا 

 حیصل املقصود. لظاهر القرآن ّل

بالقرآن وتفسريهم له جيب أن يكون موافقًا لظاهر القرآن  فاستلّلل األئّبة

﴿َفْلَینظأِر االْ ِنَسانأ إىَِل  بيان املصاديق اخلفّيـة، مثل تفسري قوله تعاىل: حّتى يف

، کام أّن للجسم فإّن للنفس طعام  بالنظر إىل علبه عّبن يأخذه، َطَعاِمِه﴾

 .طعام  

إّنـه بعل اّللتفات إىل ما لکرناه من النكتتنی ينقلح اإلشكال يف اّلحتامّلت  ممّ 

 حيث إّن هذه اّلحـتامّلت بأمجعاـا خمـالف   ،M املوجودة يف کالم سّيلنا اّلُستال

ريفة، فـإّن الظـاهر مـن القـرآن اسـتعامل قـول الـزور يف معنـاه ـلظاهر اآلية الشـ

                                                           

 «.زور»، ماّدة: 187. راجع: مفردات ألفاظ القرآن: 1

 .21(: 81. عبس )2

 . 11، احلديث 7، كتاب القضاء، أبواب صفات القايض، الباب 61: 27. راجع: وسائل الشيعة 1
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سـواء کـان مـن املجـاز  ؛للظـاهر خمـالف  ، واحلبل عىل املعنـى املجـازي احلقيقّي 

أم من املجاز اّلّدعـائي الـذي لهـب إليـه  ،املشاور بعالقة احلاّل واملحّل  اللغوّي 

ريفة، ـاکي، واملجاز ّل يصار إليـه إّّل بالقرينـة، وهـي مفقـودة يف اآليـة الشـالسكّ 

ام وأّن سيّ والروايات املخالفة لظاهر القرآن ّل يكون حّجة يرّد علباا إىل أهلاا، ّل 

الروايات صلرت يف مقام التقّيـة واخلوف، فإّن جمالس اخللفاء کان مقرتنًا بالغنـاء 

واللاو، بل مملوًء مناام، واملقابلة هلـذه املجـالس وبيـان وجـوب اّلجتنـاب عناـا 

 الغري القابل لإلنكار. ،إىل اّلستناد إىل رکن وثيق، وهوالقرآن بظاهره حمتاج  

وِر﴾بیان احلّق يف مسألة   وجوب االجتناب عن ﴿َقْوَل الزُّ

األخبار  مميف تلومتّسكه واستلّلله باآلية الرشيفة  واحلّق أّن تفسري اإلمام

کان من باب تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصّيـة العرفّيـة، فإّن املناط يف الكثرية 

وجوب اّلجتناب عن قول الزور هو کونه زورًا، ّل کونه قوّلً، فإّن القول ّل 

جيب اّلجتناب عنه إّّل إلا کان زورًا، وتنقيح املناط وإلغاء اخلصوصّيـة بام هو 

 .موافق لفام العرف ّل يكون خمافًا لظاهر الكتاب

فالروايات الواردة يف تفسري قول الزور بالغناء غري خمالف لظاهر القرآن، بل 

يكون موافقًا  لظاهره، والروايات الغري املخالف للقرآن حّجة، فیاًل عاّم  موافق  

 للظاهر.

 اهللعبل الصباح الكناين، عن أيب ويشال عليه صحيح حمّبل بن مسلم وأيب

وَر﴾ اَل ﴿َوالَِّذیَن يف قول اهلل عّزوجّل:  وَن الزُّ  .«الغناءهو »قال:  ،َیْشَهدأ

                                                           

 .72(: 21. الفرقان )1

التجارة، أبواب ما ، كتاب 111: 17؛ وسائل الشيعة 11، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 2

 .1، احلديث 33يكتسب به، الباب 
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حيث فّّس نفس الزور بالغناء، فلو وجب اّلجتناب عن قول الزور بام هو 

والزور، لتعارض الروايتان، وّل يرفع التعارض إّّل بام لکرناه  من القول بمرکّ 

 بل املناط کّله هو اّلّتصاف بالزور. ،من علم دخالة القول يف احلرمة

 ؛ق عليه الـزور عرفـاً لَ وقل انقلح ممّا لکرناه أّن الغناء ّل يكون حمّرمًا إّّل إلا َص 

هو ألّن فام کلبة الزور، کفام بقّيـة الكلامت، حمّول إىل العرف، والزور کام مّر،

امليل عن احلّق، ّل أّنـه ببعنى الباطل، فام يكون مائاًل عن احلّق، بأن يكون میـاّدًا 

للحّق أو نقيیًا له، جيب اّلجتناب عنه، فالغناء الذي يصـلق عليـه الـزور حمـّرم 

 ما يكون باطاًل، فإّن کـّل باطـل ّل يكـون مقـاباًل للحـّق وجيب اّلجتناب عنه، ّل

 .حمّرماً  ومیاّدًا أو نقيیًا له، فإّن بعض الباطل ّل يكون زورًا، فال يكون

وأّما الغناء الذي ّليصلق عليه الزور، کالغناء املستعبل يف املراثي والـذي يقـرء  

لعلم دّللة هـذه الروايـات عـىل حرمتـه، بـل يف متّسـمم  ؛يكون حراماً  به القرآن، ّل

ة عىل علم احلرمة، حيث جعـل الغنـاء ، بل دّلل  لبيان حرمته باآلية إشعار   اإلمام

 .املحّرم من مصاديق الزور، فيلّل عىل أّن ما ّل يكون زورًا ّل يكون حمّرماً 

وِر﴾  إطالق اإلشکال ع   الباطل بالنسبة إلی ﴿َقْوَل الزُّ

 Mانقلح ممّا لکرناه اجلواب عن املناقشة التي لکرها سّيلنا اّلُستال قل 

 بقوله:

وِر﴾شكال آخر، وهو أّن إهنا  ،نعم  إن کان مطلق الباطل  ﴿َقْوَل الزُّ

وما ّل  واملراد بالباطل ما ّل يكون فيه غرض عقالئّي  ،املقابل للحّق 

فال شباة يف علم حرمته هبذا اإلطالق وهبذا  ،دخالة له يف املعاش واملعاد
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العرض العريض، فيلرو األمر بنی حفظ ظاور هيئة األمر يف قوله: 

وِر﴾﴿ وِر﴾يف الوجوب، وتقييل  َواْجَتنِبأوا َقْوَل الزُّ  بقسم   ﴿َقْوَل الزُّ

، وهو املحّرمات الرشعّيـة، فتكون اآلية لبيان إمجال ما فّصل يف خاص  

َبائَِث﴾کقوله تعاىل:  ،املحّرماتالرشيعة من  مأ َعَلْیِهمأ اخْلَ َرِّ بناء  ،﴿َوحيأ

وِر﴾عىل أّن املراد هبا املحّرمات، وبنی حفظ إطالق  ومحل  ﴿َقْوَل الزُّ

 ؛األمر عىل الرجحان املطلق، وّل ترجيح لألّول إن مل نقل إّنـه للثاين

  .طالقاإل لشيوع استعامل األمر يف غري الوجوب وبعل رفع اليل عن

وِر﴾ّل دّللة لآلية الكريبة وّل لألخبار اللاّلة عىل أّن  ،وعليه  ،﴿َقْوَل الزُّ

الغناء عىل حرمته. ويبكن أن جياب عنه بأّن سياق اآلية ولکر قوله: 

وِر﴾ ْجَس ِمَن يف تلو  ﴿َواْجَتنِبأوا َقْوَل الزُّ يوجب ْوَماِن﴾األ﴿َفاْجَتنِبأوا الرِّ

سّيام مع إشعار ماّدة اّلجتناب بذلمم،  ،األمر للوجوبة ظاور يف أّن قوّ 

وِر﴾فيصري قرينة عىل أّن املراد من  ليس مطلق القول  ﴿َقْوَل الزُّ

 الباطل.

وجه اّلنقلاح انلفاع اإلشكال من أصله عىل ما لهبنا إليه من علم کون 

كون بأن ي ؛الزور ببعنى الباطل، بل هو ببعنى امليل عن احلّق واّلنحراف منه

ليس بام هو هو داخالً وثانيًا: أّن الغناء، کام مّر، ،میاّدًا أو نقيیًا له. هذا أّوّلً 

 يف اآلية، بل هي شامل للغناء بتنقيح املناط وإلغاء اخلصوصّيـة العرفّيـة.
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 َحِدیِث﴾ بالغناءـْْهَو الـَ﴿ل تفّّس الطائفة الثانیة: الروایات التي 

: : سبعته يقولقال ،جعفر مسلم، عن أيبل بن صحيحة حمبّ  فمنها:

ي  :، وتال هذه اآلية«الغناء ممّا وعد اهلل عّزوجّل علیه النار» ﴿َوِمَن النَّاِس َمن َیْشرَتِ

ْم َعَذاٌب ـْْهَو الـَل وًا أأولـئَِك ََلأ زأ َحِدیِث لِیأِضلَّ َعن َسبِیِل اهللِ بَِغرْيِ ِعْلم َوَیتَِّخَذَها هأ

ِهنٌی﴾  .مأ

الغناء »: : سبعته يقولقال ،اهللعبل ل، عن أيبرواية ماران بن حمبّ  ومنها:

ي ل :ممّا قال اهلل عّزوجل  .اهللِ﴾ َحِدیِث لِیأِضلَّ َعن َسبِیلِ ـْْهَو الـَ﴿َوِمَن النَّاِس َمن َیْشرَتِ

سئل » :يقول احلسن الرضا : سبعت أباقال ،اصحيحه الوّش  ومنها:

ي ل﴿ : ّعن الغناء؟ فقال: هو قول اهلل عّزوجلأبوعبداهلل  ْهَو ـَ َوِمَن النَّاِس َمن َیْشرَتِ

 .َحِدیِث لِیأِضلَّ َعن َسبِیِل اهللِ﴾ـْال

الغناء »: يقول اهللعبل : سبعت أباقال ،رواية احلسن بن هارون ومنها:

ي لَ ﴿َوِمَن : جملس ال ینظر اهلل إىل أهله، وهو ممّا قال اهلل عّزوجّل  ْهَو ـالنَّاِس َمن َیْشرَتِ

 .َحِدیِث لِیأِضلَّ َعن َسبِیِل اهللِ﴾ـْال

ن ـ: روي عقال ،(ة الفیل بن احلسن الطربيس يف )جمبع البيانـمرسل ا:ـومنه
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َوِمَن النَّاِس ﴿: وجّل يف قول اهلل عزّ  احلسن الرضا وأيب اهللعبل جعفر وأيب أيب

َو  ي ََلْ ْم َمن َیْشرَتِ وًا أأولـئَِك ََلأ زأ ِدیِث لِیأِضلَّ َعن َسبِیِل اهللِ بَِغرْيِ ِعْلم َوَیتَِّخَذَها هأ احْلَ

ِهنٌی﴾  .«منه الغناء»أهّنم قالوا:  َعَذاٌب مأ

ِدیِث﴾ـلَ ﴿ووجه شبول  وِر﴾﴿للغناء هو الوجه يف شبول  ْهَو احْلَ له  َقْوَل الزُّ

من تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصّيـة العرفّيـة، ّل من باب  ؛بالتقريب املتقّلم

وِر﴾﴿يف  M الوجوه املذکورة يف کالم سّيلنا اّلُستال ْهَو ـلَ ﴿ويف  َقْوَل الزُّ

ِدیِث﴾ ووجه دخوله يف َلو احلدیث هو الوجه يف دخوله يف قول »، حيث قال: احْلَ

 .«الزور

ا ـالم سّيلنـذکورة يف کـالوجوه املوللمم ملا لکرناه يف اآلية السابقة من أّن 

 ،املشاور أو املجاز اّلّدعائي من الشبول عىل نحو املجاز اللغوّي  Mال ـاّلُست

إل  ؛لظاهر اآلية، فإّن الغناء ّل يكون من مصاديق هلو احلليث حقيقة خمالف  

 .الغناء من مقولة الصوت، ّل من مقولة احلليث

ِدیِث﴾ْهَو ـلَ ﴿والقول بأّن املراد من   ما يشبل الغناء الذي من مقولة  احْلَ

للظاهر، والروايات املخالقة لظاهر القرآن  الصوت عىل نحو املجاز خمالف  

 .ليست بحّجة

وأّما ما لهبنا إليه من شبول هلو احلليث للغناء من باب تنقيح املناط وإلغاء  

 ،فة للقرآنلظاهر القرآن والروايات غري املخال اخلصوصّيـة العرفّيـة موافق  

 حّجة، فیاًل عاّم يكون موافقًا له.
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لکرنا يكون الغناء عىل قسبنی: ما يكون ملايًا ويستعبل ليیّل عن  ما یوعل

، وما يكون غري ملاي عن احلّق وّل يستعبل إلضالل سبيل اهلل، فاو حرام  

عىل لعلم دّللة اآلية الرشيفة وّل هذه الروايات املفّّسة  ؛الناس فال يكون حمّرماً 

ا ويف قراءة القرآن واملراثي وغريها ممّ  .حرمته، فالغناء املستعبل للتعليم مثالً 

 الظاهر علم حرمته. ،ّليكون ملايًا عن احلّق وّلکونه میاًل عن سبيل اهلل

لکر يف ليل اّلستلّلل هبذه الروايات أمورًا ينبغي  Mإّن سيّلنا اّلُستال مّم 

 :أّنـهمنها لنا التعّرض هلا. 

أي  ؛کان ظاهر اآلية حرمة اشرتاء هلو احلليث ،لوّل الروايات املفّّسة

األخبار املوجبة ببللوهلا إلهلاء الناس وإضالهلم عن سبيل اهلل، کام ورد يف 

أخبار  يسبب نزوهلا أّن النرض بن احلرث کان خیرج إىل فارس، فيشرت

فلم تكن شاملة  األعاجم وحیّلث قريشًا ويرصفام عن استامع القرآن،

للغناء الذي هو من کيفّيات الصوت، وّل دخل له ببللول احلليث 

ومیبونه، لكن بعل تفسريها به وقلنا بلخوله فياا بالتقريب املتقّلم يف 

اآلية املتقّلمة، يصلق عىل من تعّلم الغناء للتغنّي: أّنـه اشرتى هلو احلليث 

 عن سبيل اهلل. ليیّل 

، فإّنـه لوّل األخبار املفّّسة مل تكن اآلية Mلنا اّلُستال واألمر کام لکره سيّ 

ألّن الغناء من مقولة الصوت، وهلو احلليث من مقولة الكالم،  ؛شاملة للغناء

 فال تكون الغناء من مصاديق هلو احلليث، فال تعّبه اآلية. 

أعّم من  ﴿لِیأِضلَّ َعن َسبِیِل اهللِ﴾ ّن اإلضالل يف اآلية الرشيفة:إ ومنها:
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بالفعل واإلضالل بالقّوة، فالغناء املستعبل يف قراءة القرآن واملراثي  اإلضالل

لكونه موجبًا هلا بالقّوة، ألّن الغناء  ؛حمّرم وإن مل يكن بالفعل موجبًا لإلضالل

علم فام املعنى ممّا يرتّتب  مع سامعه أو بذاته مع جتريله عن معاين األلفاظ أو

ام ينجّر به إىل فعل الصّل عن سبيل اهلل والغفلة عن لکر اهلل، وربّ عليه، ولو اقتیاًء، 

الكبائر وترك الواجبات، ومع العلم بأّن للمم من مقتیيات لات الغناء وتعّلبه 

أي تعّلم ما يرتّتب عليه للمم. فاإلشكال بأّن  ؛للتغنّي يصلق أّنـه تعّلم لإلضالل

بأّن هذا من مقتیيات نفس  ملفوع   التغنّي باملواعظ والقرآن ّليرتّتب عليه للمم،

کام  ،لفاظ، واملفروض أّن الغناء بذاته داخل يف اآليةالغناء لو جّرد عن ملاليل األ

 .خبارهو مفاد األ

ألّن األلفاظ ظاهر يف املصاديق  ؛خمالف للظاهر M أّن ما لکره ویرد علیه:

أکرم : »یمثاًل قول املولّوة خالف الظاهر، ـالفعلّيـة، واحلبل عىل املصاديق بالق

﴿لِیأِضلَّ َعن َسبِیِل ّوة، وکذا قوله تعاىل:ـظاهر يف العامل الفعيل، ّل العامل بالق« العامل

ّوة، فكيف يبكن ـظاهر يف اإلضالل الفعيل، ّل اإلضالل الشأين وبالق ،اهللِ﴾

  ّوة.ـمحل اإلضالل عىل األعّم من اإلضالل الفعيل واإلضالل بالق

ّلم النتيجة ّل الغرض،  ﴿لِیأِضلَّ َعن َسبِیِل اهللِ﴾ :أّن الالم يف قوله تعاىل :ومنها

ّوًا َوَحَزناً﴾مثل قوله تعاىل:  ْم َعدأ وَن ََلأ : وکقول عيلّ  ،﴿َفاْلَتَقَطهأ آلأ فِْرَعْوَن لَِیکأ

وّلم النتيجة أعّم من کون  ،«لدوا للموت واَجعوا للفناء وابنوا للخراب»

  النتيجة غاية أيیًا أم ّل، فتشبل مورد الغرض وغريه.
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وللمم ألّن مقتىض إطالق األخبار أّن مطلق الغناء داخل يف اآلية وأوعل اهلل 

 ،عليه النار، مع أّنـه قّلام يّتفق لشخص أن يكون غاية تعّلبه للغناء أو تغنّيه

 .اإلضالل عن سبيل اهلل والصّل عنه

يكون عّل الغناء من اآلية بنحو اإلطالق کحبل املطلق عىل الفرد  ،فعليه 

يف اآلية، مع علم دخوله فياا  «الغناء ممّا وعد اهلل علیه النار»النادر جّلًا، فقوله: 

إّّل ما هو نادر کاملعلوم، يعّل مستاجنًا قبيحًا، فالبّل وأن حتبل الالم عىل النتيجة 

 أو ّل. أعّم من کوهنا غايةً 

أّن الغالب يف املتعّلبنی للغناء يف األزمنة السابقة، بل الالحقة إىل  ویرد علیه:

يومنا هذا، أّن تعّلبام للغناء کان بغرض إضالل الناس عن سبيل اهلل والصّل 

عنه، فإّن املتعّلبنی للغناء إّنام يتعّلبوهنا للتغنّي يف املجالس اللاوّيـة املنعقلة 

 للتغنّي بقراءة القران واملراثي، فال يكون لإلضالل عن سبيل اهلل والصّل عنه، ّل

الغناء ممّا »الفرد النادر، فال يعّل قوله:  یعّل الغناء من اآلية کحبل املطلق عل

 يف اآلية مستاجنًا قبيحًا.« وعد اهلل علیه النار

وَر﴾﴿الروایات الواردة يف تفسري  :الطائفة الثالثة  بالغناء الزُّ

 وجّل:عزّ  يف قوله اهللعبل عن أيب ،الكناينالصباح  أيب صحيحة فمنها:

وَر﴾اَل ﴿ وَن الزُّ  .«اءـالغن»، قال: َیْشَهدأ

يف  اهللعبل عن أيب وأيب الصباح الكناين، صحيحة حمّبل بن مسلم ومنها:

                                                           

 ؛ وسائل1، باب الْناء، احلديث 111: 6؛ وراجع: الكايف 237و  271. تقّد  آنفًا يف الصفحة 1

 .6، احلديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111: 17الشيعة 

 .111د  111: 1. راجع: املكاسب املحّرمة 2

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 6، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 1

 . 1، احلديث 33يكتسب به، الباب 
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وَر﴾ اَل ﴿َوالَِّذیَن قول اهلل عّزوجّل:  وَن الزُّ  .«اءـالغنهو »، قال: َیْشَهدأ

اآلية کغريها من ألّن  ؛وإشكال   الطائفة عىل حرمة الغناء تأّمل  ويف دّللة هذه 

 مماآليات التي قبلاا وبعلها تكون بيانًا لصفات عباد الرمحن، وغالب تل

الصفات تكون أمورًا راجحة وجودًا کانت أم علمًا. ويشال عليه آية الرشيفة: 

وْ مملئ﴿أأوْ  َلقَّ وا َویأ ْرَفَة باِم َصرَبأ َزْوَن اْلغأ ْ یًَّة َوَسالماً  َ ُيأ
نَْت  * َن فیها حَتِ خالِدیَن فیها َحسأ

ْسَتَقّراً  قامًا﴾ مأ .َومأ

وما يف اآلية من اللّللة علی احلرمة، کبيان ِضعف العذاب يوم القيامة 

أثامًا. ممواخللل فياا ُماانًا ملن يفعل لل

األمور، میافًا إلی دّللة ما فياا من الناي علی  ممففياا القرينة علی تل

يف الرجحان؛  احلرمة بنفسه. وعلی هذا، فعلی تسليم علم ظاور آية الزور

 فيه. مّم لعلم شاود الزور وغريه، ّل أقّل من الش

 الروایات الواردة يف حرمة الغناء بذاته: الطائفة الرابعة

اء ال تؤمن ـبیت الغن»: اهللعبلال أبوـال: قـام، قصحيحة زيل الشحّ  منها:ف

 .«الفجیعة، وال جتاب فیه الدعوة، وال یدخله امللك فیه

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 11، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 1

 .1، احلديث33يكتسب به، الباب 

 .76و 71(: 21. الفرقان )2

َ  . وهو ما 1 تِي َکرم ِييَن اَل َيْدُعوَن َمَع ا ِ إهَِلًا آَخَر َواَل َيْقُتُلوَن النمْفَس الم أشاره يف قوله تعالی: ﴿َوالم

ُلْد فِياُ  إاِلم بِاحْلَقِّ َواَل َيْزُنوَن َوَمن َيْفَعْل َذلَِك َيْلَق َأَثامًا* ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَياُب َيْوَ  اْلِقَياَمِة  ِه َوََيْ

 (.63و 68(: 21. )الفرقان )﴾ُمَهاًنا

 .72(:21. الفرقان )1

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 11، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 1

 .1، احلديث 33يكتسب به، الباب 
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 ؛عىل احلرمة واضح   تهويف دّللتاا عىل احلرمة تأّمل وإشكال، بل علم دّلل

نان من ئوإيعاد العذاب، وعلم اّلطب عىل احلرمة من النايفياا لعلم ما يلّل 

دّللة فياا عىل أزيل من  ّل ،وعلم دخول امللممالفجيعة، وعلم إجابة اللعوة، 

 مستلزمة للحرمة أيیًا.ّل تكون  ااملرجوحّيـة، کام أهّن 

خرجت وأنا »قال:  ،احلسن الرضاد، عن أيب خرب معّبر بن خـاّل  ومنها:

، وکان ینزل بئر میمون وعيّل موبان غلیظان، فرأیت امرأة اأرید داود بن عیسى بن عيلّ 

فقالت: نعم، ؟ «تباع هاتان اجلاریتان أ !جاریتان، فقلت: یا عجوزعجوزًا ومعها 

مها مغنّية واألخرى ا؟ قالت: ألّن إحل«ومل»ولكن ّل يشرتهيام مثلمم، قلت: 

 .«زامرة...

 :ثالثة والرواية ّل تلّل عىل احلرمة لوجوه  

أّنـه قیّيـة شخصّيـة، ولعّل املغنّية املـذکورة فيـه ممّـن ّل تغنّـي إّّل يف  أحدها: 

هذه املجالس ّل شباة يف غناء يف املجالس اللاوّيـة التي خیتلط الرجال والنساء، وال

 حرمتاا.

إل لعّل منشأه علم  ؛علم رشاء مثل اإلمام ّل يلّل عىل حرمة الرشاء مانیها:

 ،وأّن مقام اإلمامة غري مناسب للرشاء املغنّيات ،کون للمم ّلئقًا ببقام اإلمام

وإن مل تكن الرشاء حمّرمًا، بل تلمم الرشاء غري مناسب وغري ّلئق لكرام الناس، 

 فكيف ببقام اإلمامة. ،فإهّنا خالف املرّوة والكرامة

ّنام تلّل عىل حرمة غناء املغنّية، ّل األعّم فإ ،لو سّلم دّللته عىل احلرمة مالثها:

عل يف اختصاص احلرمة بغناء املغنّية، کاختصاص من غناء املغنّي واملغنّية، وّل بُ 

 وجوب سرت الرأس والبلن عىل املرأة دون الرجل.

                                                           

ما  ، كتاب التجارة، أبواب111: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب النوادر، احلديث 178: 6. الكايف 1

 .1، احلديث 33يكتسب به، الباب 



 2کتاب املكاسب /ج                                                                                                                                           111

.«النفاق الغناء عّش »قال:  ،اهللعبلأسامة، عن أيب رواية أيب  ومنها:

بأبی مجيلة وهو مفّیل بن  سنلاً  لكنّاا خملوشة   ،احلرمة ظاهرةودّللتاا عىل 

حرمة عّش النفاق، فإّن حرمة صالح وضعفه متسامل، ودّللًة بعلم دّللتاا علی 

 النفاق غري مالزم حلرمة عّشه، وّل دليل آخر عىل حرمته.

قال:  ،اهللعبلن لکره، عن أيب ل املليني، عبّ مرسلة إبراهيم بن حمبّ  ومنها:

 .«ال تدخلوا بیوتًا اهلل معرض عن أهلها» سئل عن الغناء وأنا حارض؟ فقال:

أّن إعراض اهلل عن أهل بيت ـ میافًا إىل أهّنا مرسلة هبا ـ ويرد عىل اّلستلّلل 

عرض عن أهل کثري من املكروهات اهلل تعاىل يُ  ألنّ  ؛يلّل عىل حرمة أعامهلم ّل

 أيیًا.

رواه الصلوق صحيحًا عن  بطرق عليلة، ما عن الرضا املحكّي  ومنها:

عن يونس ـ صحيحًا  ،انبن الريّ  ان بن الصلت الثقة، ورواه الكليني عن عيلّ الريّ 

ايس لکر أّنمم ترّخص عن الغناء؟ وقلت: إّن العبّ  قال: سألت اخلراساين ـ

، فقلت: إّن سألني عن الغناء :قلت له ،کذب الزندیق ما هکذا»فقال:  ،يف الغناء

 إذا مّیز اهلل بنی احلّق  !یا فالن»فسأله عن الغناء، فقال:  جعفر رجاًل أتى أبا

 .«قد حکمت»: فقال: مع الباطل، فقال «یکون الغناء؟ ینوالباطل فأ

                                                           

العّش ما يتخيه الطائر يف رؤوس األشجار ». والُعّش بالضّم ويفتح. قال يف كتاب العنی: 1

 (.63: 1)كتاب العنی «. للتفريخ

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 2، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 2

 ، مع تفاوٍت يسری.11احلديث ، 33يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، أبواب ما 116: 17؛ وسائل الشيعة 18، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 1

 ، مع تفاوٍت يسری.12، احلديث 33يكتسب به، الباب 

 والتعبری عنه باخلراساين كان للتقّيدة. ،. املراد من اخلراساين هو عّّل بن موسی الرضا1

، باب فيام جاء عن 17: 2 ؛ عيون أخبار الرضا21، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 1

، كتاب التجارة، أبواب 116: 17؛ وسائل الشيعة 12من األخبار املنثورة، احلديث  الرضا
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 اـاإلمـام الرضـ یحيث نفـ ؛والرواية ّل إشكال يف دّللتاا عىل احلرمة

اإلمـام الرتخـيص، خصوصـًا مـع هـذه الشـّلة  يالرتخيص يف الغناء، ونفـ

إل لو مل يكن حمّرمـًا وکـان  ة؛رمظاهر يف احل، «کذب الزندیق»: بقوله والتعبري

 .ّل ينبغي فعلـه ،نعم :: وما هكذا قلت لهله مرجوحًا لكان األنسب أن يقال

فيام الغناء حرمة تلّل عىل أزيل من  فلّللة الرواية عىل احلرمة تاّمة، إّّل أهّنا ّل

ومن املعلوم علم التساوي بنی الباطـل والغنـاء،  ،يكون من مصاديق الباطل

کالغنـاء  ،ّلفرتاق الغناء فيام کان فياا احلّق  ؛بل النسبة بيناام العبوم من وجه

 ،ن أو املراثي أو التحريمم إىل اللفاع عن اإلسـالم واملسـلبنی وأمثاهلـاآبالقر

ن ، واملجتبـع مـناام يف الغنـاء املتیـبّ فيام مل يكـن فيـه غنـاء  وافرتاق الباطل 

 لرتويج الفحشاء والیالل وأمثاهلام.

 ینز اهلل بنی احلّق والباطل فأإذا میّ »وأّما ليلاا:  ،هذا بالنسبة إىل صلر الرواية 

 ؛احلرمة یفال دّللة له عل ،«قد حکمت»فقال: مع الباطل، فقال:  «یکون الغناء؟

، کام ومل يكن مع للمم حمّرماً  ألّن الباطل أعّم من احلرمة، فإّن بعض األمور باطل  

 فيام تكّلم باللاو، فإّنـه باطل ولبس.

: إهّنم وقلت ؟عن الغناء عبلاهلل : سألت أباقال ،رواية عبلاألعىلومنها: 

 ،حّیونا حّیونا ،جئناکم جئناکم»: رّخص يف أن يقال يزعبون أّن رسول اهلل

امَء وَ  :یقول وجّل إّن اهلل عزّ  ،کذبوا»: فقال ؟«کمنحیّ  ْرَض َوَما األ﴿َوَما َخَلْقنَا السَّ

اَم  نَّا َفاِعلنَِی * َبْل َنْقِذفأ اَل ِعبنَِی * لَْو َأَرْدَنا َأن َنتَِّخَذ ََلوًا اَل َبْینَهأ ا إِن کأ نَّ ْذَناهأ ِمن َلدأ َ ُتَّ

قِّ َعَ   وَن﴾بِاحْلَ َّا َتِصفأ مأ اْلَوْیلأ مِم َو َزاِهٌق َوَلکأ هأ َفإَِذا هأ  ویٌل »ثّم قال:  ،اْلَباطِِل َفَیْدَمغأ

                                                                                                                                        

 .يف عيون أخبار الرضا ، مع تفاوٍت يسری11و 11، احلديث 33ما يكتسب به، الباب 

 .18د 16(: 21. األنبياء )1
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 رجل مل حیرض املجلس. «لفالن ممّا یصف

ترخيص  اهللعبلهّنا وإن کان دّللتاا عىل احلرمة تاّمة من جاة نفي أيب فأل

 ومن جاة استلّلله ،، ونفي الرتخيص دليل عىل احلرمةرسول اهلل

باآلية الرشيفة اللاّلة عىل أّن اهلل تعاىل يفذف باحلّق عىل الباطل، فكيف يبكن أن 

جائزًا ومباحًا مع أّنـه يفذف باحلّق  ،ممّا يكون باطالً  ؛«جئناکم جئناکم...»جيعل 

للغناء،  إل مل حیرز تعّرضه ؛لكنّاا ّلدّللة فياا عىل حرمة الغناء ؟عىل الباطل

ولعّل کان املفاوم  ،«جئناکم جئناکم...»السؤال کان عن حكم أن يقال:  نّ إف

منكرًا وزورًا أو موجبًا  وعرص اإلمام الصادق مناا يف عرص رسول اهلل

تكون احلرمة من جاة الفساد واملنكر، من دون دّللة ـ ولو  ،وعليه .للفساد

 .عىل الغناء بام هو غناءـ باإلشعار 

الغناء »: يقول اهللعبل : سبعت أباقال ،صحيحة احلسن بن هارون ومنها:

َو :ال ینظر اهلل إىل أهله، وهو ممّا قال اهلل عّزوجّل  جملٌس  ي ََلْ ﴿َوِمَن النَّاِس َمن َیْشرَتِ

ِدیِث   .«لِیأِضلَّ َعن َسبِیِل اهللِ﴾  احْلَ

 بالنسبة إىل ليلاا يف الطائفة الثانية من الروايات. قل مّر الكالم

ففي دّللتاا  ،«الغناء جملس ال ینظر اهلل إىل أهله»: وهو قوله ،وأّما صلرها

حيث إّن علم نظر اهلل تعاىل أعّم من احلرمة،  ؛عىل احلرمة تأّمل وإشكال کام مرّ 

 إىل جمالس املحّرمات. کام ّل ينظر ،فإّن اهلل تعاىل ّل ينظر إىل جمالس املكروهات

                                                           

؛ «وما خلقنا السامء»بدل « وما خلقنا السموات». وفيه: 12، باب الْناء، احلديث 111: 6الكايف  .1

 .11، احلديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 117: 17وسائل الشيعة 

 .6(: 11. لقامن )2

التجارة، أبواب ما ، كتاب 117: 17؛ وسائل الشيعة 16، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 1

 .16، احلديث 33يكتسب به، الباب 

 .238د  237. مّر الكال  فيها يف الصفحة 1
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ويف دّللتاا .«األصوات الغناء رّش »: قال الصادق ،مرسلة املقنع ومنها:

 إل کون الغناء رّش األصوات أعّم من احلرمة والكراهة، ،احلرمة ضعف یعل

ِمرِي﴾األ﴿إِنَّ َأنَکَر ملا يف اآلية الرشيفة:  والرواية شبيه   واآلية  ،ْصَواِت لََصْوتأ احْلَ

 غري داّلة عىل احلرمة قطعًا.

الغناء »: يقول اهللعبل : سبعت أباقال ،رواية احلسن بن هارون ومنها:

 .«یورث النفاق، ویعّقب الفقر

ألّن النفاق والفقر أثران  ؛وهذه الرواية ّل دّللة فياا عىل احلرمة أيیاً 

إل الفقر بنفسه ّل يكون  ؛ان للغناء، وّل دّللة فياام عىل حرمة الغناءوضعيّ 

فیاًل عن حرمة موجبه وسببه ـ أي الغناء ـ والنفاق وإن کان حمّرمًا إّّل  ،حراماً 

هذا، مع  .حيث إّن حرمة النفاق إرشادّي  ؛رشعّيـةغري موجبة حلرمة  تهأّن حرم

؛ لعلم التالزم بنی حرمة  أّنـه لو کانت احلرمة مولوّيـًا فحرمة مقّلمته ممنوع 

 رمة مقّلمته علی ما حّقق يف حمّله.اليشء وح

قـال:  ،، عـن النبـّي اهللعن جابر بن عبـل ،ايش يف تفسريهرواية العيّ  ومنها:

مـن آدم ملّـا أکـل قـال:  ،ناح، وأّول من تغنّـي، وأّول مـن حـدا کان إبلیس أّول من»

ذکره مـا يف فـاعـ  األرض نـاح  رّ قفلـاّم اسـتحـدی بـه، هـبط أالشجرة تغنّي، فلـاّم 

 .احلليث ،«...اجلنّـة

                                                           

، 33، كتداب التجدارة، أبدواب مدا يكتسدب بده، البداب 113: 17؛ وسائل الشيعة 116. املقنع: 1

 .22احلديث 

 .13(: 11. لقامن )2

؛ وسائل الشيعة 81الفقر، احلديث ، باب الواکد، خصلة تورث النفاق وتعّقب 16. اخلصال: 1

 .21، احلديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 113: 17

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 277، احلديث 276: 1. تفسری العّيايش 1

 ، مع التفاوت يف نقل الوسائل. 28، احلديث 33يكتسب به، الباب 
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أّما الیعف يف السنل؛ ملا فيه من الرفع، وأّما يف  ،دّللتاا ضعف  سنلها وويف 

إلمجال الغناء الذي تغنّي به الشيطان، ولعلم العلم بحرمة الغناء عىل اللّللة؛ 

 الشيطان، ولعلم املالزمة بنی حرمة الغناء عىل الشيطان وبنی حرمته علينا.

: قال ،عن أخيه موسى بن جعفر ،بن جعفر يف کتابه ما رواه عيلّ  ومنها:

  .«ال»: سألته عن الرجل يتعّبل الغناء جيلس إليه؟ قال

بـن  فلعلم السنل لنا إىل کتاب عيلّ  ،أّما سنلاً  ؛فيبكن اخللشة فياا سنلًا ودّللة

تـارة  ییـرو ،بن جعفر کتاب يف احلالل واحلـرام أّن لعيلّ »وما لکره النجايش:  ،جعفر

وجـود نسـخة غـري  هالوسـائل عنـ صـاحب وکان عنل .«غري مبّوب وتارة مبّوباً 

يس أيیـًا نقلـه يف البحـار رواياتـه، وجـاء يف ـمة املجلـوما عن العاّل  ،بة عنلهمبوّ 

تـاريخ کتابتاـا سـنة  ،هامش البحار: يوجل نسخة مصّححة مستنسخة عن نسخة

عـتامد يف کتابـه ولال ّلعتبـار مـا ، فاذه کّلاا غري موجب  يف املكتبة الرضوّي  616

کـام هـو  ،خبـار املعتـربةيكون معارضـًا هلـا مـن األ علياا واحلكم بتقّلماا عىل ما

 الواضح الظاهر.

کان عن جمالسة من کان عبله  أّنـه السؤالمن  ، فألّن الظاهرةً ـوأّما دّلل

وهو وإن کان ظاهرًا يف احلرمة؛  ،«ال»بقوله:  الغناء، فأجاب اإلمام فتهوحر

ّن الظاهر من السؤال عن اجللوس إليه کونه سؤاّلً واستفاامًا عن اجلواز إحيث 

عىل  وإّنام تلّل  ،لعلم السؤال عنه ؛وعلمه، لكنّـه ّلدّللة فيه عىل حرمة الغناء

 .حرمة جمالسة من يتعّبل الغناء

إىل أّنـه لقائل أن يقول بام أّن جمالسة املغنّي تكون کبجالسة سائر  هذًا میافاً  

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 112: 17؛ وسائل الشيعة 186، احلديث 118ر: . مسائل عّّل بن جعف1

 .12، احلديث 33يكتسب به، الباب 

 .662، الرقم 212. رجال النجايش: 2
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وعىل  .فكذلمم املورد ،تكون حمّرمًا يف سائر املوارد فكام ّل ،األرشار والفّساق

سل املجالسة مع اة إّما حمبولة عىل الكراهة وإّما عىل اإلرشاد إىل مفيفالروا ،هذا

 ّثرة.املغنّي، فإّن املجالسة مؤ

إل حیتبل کون  ؛وثالثًا: أّنـه من املحتبل ورود الرواية يف القیّيـة الشخصّيـة

 ل.فتأمّ  .األلف والالم للعال

ة وّل دّللة فياا أّن هذه الطائفة من الروايات ليست حجّ  وقد حتّصل ممّا ذکرناه

ويف بعیاا  ،إل يف بعیاا املناقشة يف السنل واللّللة ؛عىل حرمة مطلق الغناء

ويف الثالثة مناا املناقشة يف اإلطالق، فغاية األمر يف  ،األخرى املناقشة يف اللّللة

اإلنصاف  ولكنّ  ،هذا .نالثالثة اللّللة عىل حرمة الغناء يف اجلبلة، فإهّنا القلر املتيقّ 

أّن املستفاد عرفًا من ضّم بعیاا إىل بعض والنظر إىل جمبوعاا، اللّللة عىل احلرمة 

يف اجلبلة، وانلفاع املناقشات املذکورة يف کّل واحل مناا، بام هي وحلها بام يف 

شكال يف خیفى، ولعّل اإل کام ّل ،املفيل لتلمم اللّللة ،احلليث املجبوع باعتبار شمّ 

 بكثرهتا. السنل منلفع  

 علی الغناء احلالل واحلرام الغناء تقسیمة ع  الروایات الدالّ  :الطائفة اخلامسة

 :وحرام   الروايات التي تلّل عىل أّن الغناء عىل قسبنی: حالل  

أجر املغنّیة التي تزّف »: اهللعبلقال: قال أبو ،بصريصحيحة أيب  منها:ف

 .«العرائس لیس به بأس، ولیست بالتي یدخل علیها الرجال

                                                           

 (.. فإّن كون األلف والال  للعهد خمالٌف للظاهر. )منه 1

، بداب 176/ 38: 1 ؛ مدن ال حيرضده الفقيده1، باب كسب املْنّية ورشائها، احلديث 121: 1. الكايف 2

: 6. وفيده مدع إضدافة يف صددر احلدديث؛ هتدييب األکكدا  21املعايش واملكاسدب و...، احلدديث 

، باب أجر املْنّية، احلدديث 62/211: 1؛ واالستبصار 111، باب املكاسب، احلديث 117/1122

 .1 احلديث ،11، كتاب التجارة، أبدواب ما يكتسب به، الباب 121: 17؛ وسائل الشيدعة 1
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 ، جيئت به يف«لیست بالتي یدخل علیها الرجال»ّن مجلة: إ تقریب االستدالل:

، وليس للخول الرجال عىل النساء «ال بأس به»: مقام التعليل لقوله

يف الرواية الرشيفة بعنوان أحل  ةمذکور يخصوصّيـة هبا يبتاز لکرها، بل ه

املحّرمات واملعايص، واّلختصاص بالذکر يف الرواية إّنام تكون لكونه موردًا 

يف کّل غناء مقرتن احلكم بالتحريم وعلی هذا تلل الرواية علی لالبتالء، 

دون غري املقرتن هبا، فإّنـه  لتنقيح املناط وإلغاء اخلصوصّيـة العرفّيـة ؛باملحّرمات

 يكون حالّلً.

موضوعيّة للخول الرجال، بل هو أحل مصاديق اإلضالل ّل إّنه  ولك أن تقول: 

عن سبيل اهلل ومقرتنًا ومصاحبًا  عن سبيل اهلل، فاملعيار يف حرمة الغناء هو کونه میالً 

، دون غريها ممّا مل تقرتن مم، ويف حّليتاا علم کوهنا کذلبأحل املحّرمات واملعايص

 .باحلرام

ونحو الصحيحة  .ويشال عليه اللراية، وحكم العرف بإلغاء اخلصوصّيـة

 ؟عن کسب املغنّيات جعفر قال: سألت أبا ،بصري رواية أخرى عن أيب

إىل األعراس لیس به بأس،  ی، والتي تدعل علیها الرجال حرامٌ ـي یدخالت»ال: ـفق

ي ل ّل:ـّز وجـول اهلل عـوهو ق َحِدیِث لِیأِضلَّ َعن َسبِیِل ـْْهَو الـَ﴿َوِمَن النَّاِس َمن َیْشرَتِ

 .«﴾هللا

بحرمة کسب باملنطوق  حكم اإلمامـ زائلًا عىل الصحيحة ـ لكن فياا 

                                                           

 .6(: 11. لقامن )1

، بداب 1121/ 118: 6؛ هتدييب األکكدا  1، باب كسب املْنّية ورشائها، احلدديث 113: 1. الكايف 2

؛ وسائل الشيعة 7، باب أجر املْنّية، احلديث 62/217: 1؛ االستبصار 111املكاسب، احلديث 

بددل « ا عبدأبا ». وفيه: 1، احلديث 11، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 121: 17

 «.جعفر أبا»
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يلخل عليه الرجال وجعله مصلاقًا ّلشرتاء هلو احلليث ليیّل عن املغنّية التي 

کام  ،سبيل اهلل، فاملستفاد مناا أّن املناط يف حرمة الغناء هو کونه موجبًا لإلضالل

 کام بّيناه هذا. ،ماتأّن املستفاد من الصحيحة حرمة الغناء املقرتن باملحرّ 

استشكل يف اّلستلّلل هبذه الرواية عىل  M ولكن سّيلنا اّلُستال اإلمام

ومن الفاضل  ،املفاتيح وحمكّي  ،اشاين يف الوايفكث الالظاهر من املحلّ  ،التفصيل

 بقوله: وباطل   حق   :من أّن الغناء عىل قسبنی :اخلراساين يف الكفاية

ال ـ: ققال ،بصري عبلهتا صحيحة أيب ،اتـمم بروايالتبّس  :اـومنا 

أجر املغنّية التى تزّف العرائس ليس به بأس، وليست »: اهللعبلأبو

ويف  ،کذا يف الوسائل عن املشايخ الثالثة ،«يلخل علياا الرجال يبالت

  .بسقوط الواو« ليست» لكن يف مرآة العقولالفقيه،

بالعّلّيـة أو داّل علياا، فتلّل  مشعر  ...« يوليست بالت: »بلعوى أّن قوله

منه، وهو املقارن للبعايص، کلخول الرجال عىل  عىل أّن املحّرم قسم  

 النساء.

کاحتامل أن  :احتامّلت   ،ثبات الواوإوفيه: أّن يف الرواية عىل نسخة 

إلا  واملعنى: أّن أجر املغنّية حالل   .تكون اجلبلة حالّيـة عن فاعل تزّف 

يلخل الرجال عىل النساء، وأن تكون اجلبلة ببنزلة  تزّف العرائس ومل

، وحیرم أجر املغنّية ّل للغناء ،فتلّل عىل علم حرمة الغناء بذاته ،التعليل

                                                           

، 38/176: 1ه ؛ مدن ال حيرضده الفقيد1، باب كسب املْنّيدة ورشائها، احلديث 121: 1. الكايف 1

: 6، مع إضافة يف صددر احلدديث؛ هتدييب األکكدا  21باب املعايش واملكاسب و...، احلديث 

، بداب أجدر املْنّيدة، 62/211: 1؛ االستبصدار 111، باب املكاسدب، احلدديث 117/1122

،  11، كتدداب التجدارة، أبدواب مدا يكتسدب بده، البداب 121: 17؛ وسائل الشديعة 1احلديث 

 .1 احلديث

 . 1، باب كسب املْنّيدة ورشائها، احلديث 81: 13مرآة العقول  .2
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بل للخول الرجال وسامع صوهتا ورؤية وجااا وسائر حرکاهتا املالزمة 

وهو املقارن للخول  ،له، وأن يكون املراد هبا إفادة حرمة قسم من الغناء

 . ال عليانّ الرج

تلّل عىل استثناء قسم خاّص منه، وهو الذي يف  ،فعىل اّلحتامل األّول

 العرائس مع الرشط املذکور. 

ة عىل أّن الغناء تكون الرواية معارضة جلبيع األدّلة اللالّ  ،وعىل الثاين

  .مجاعمیبوهنا لإل وخمالف   حرام  

توافق کالم الكاشاين وموافقيه عىل إشكال، وهو أّن  ،وعىل الثالث

کون دخوهلم علياّن بعنوانه  ،«ي...وليست بالت: »الظاهر من قوله

موضوع احلكم، ّل عنوانًا مشريًا إىل نوع خاّص من الغناء أو جمالس 

يلتزمون بظاهر الرواية، وّل وجه حلبلاا عىل خالف  خاّصة، وهم ّل

يف أحل اّلحتامّلت املتقّلمة يبكن اّلّتكال  وّل ترجيح ظاهر .ظاهرها

عليه، لو مل نقل برتجيح األّول حّتى يلتئم بنی األدّلة، أو اّلحتامل الثاين 

وليست  ،ّل بأس: »ألّن الظاهر من قوله ؛يف نفسه لوّل خمالفته ملا لکرناه

أّن الفساد مرتّتب عليه وليس يف الغناء بام « بالتي يلخل علياا الرجال

، ولعّل احلرمة يف دخوهلم ألجل کوهنم أجنبّيًا حیرم التغنّي فساد  هو 

 عنلهم، ّل لذات الغناء.

بأّن اّلحتامّلت يف الرواية ليس بأزيل من  أّوالً: M ویمکن املناقشة فیام أفاده

 ،ألّن کونه حاّلً  ؛حالية ،لخإ «...ولیست بالتي یدخل» :لعلم کون مجلة ؛احتاملنی

 للقواعل العربّيـة. خمالف  

                                                           

 . 11سأله امل، 117: 6. اخلالف 1

 .121د  121: 1. املكاسب املحّرمة 2
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ن ـلة ّل مـلة وبام أّنـه فیـال وصف فیـأّوهلا: أّن احل ،ةـثالث وللمم لوجوه  

وجوده وإن کان  ،نعم .فيجوز حذفه وّل خیتّل أرکان الكالم بحذفه ،الكالم رکانأ

لفام ما يكون زائلًا عىل أصل املرام، مثل جاء زيل راکبًا، فإّن  فیلًة إّّل أّنـه موجب  

وإن کان مفيلًا حلال  ،جيوز حذفه وّل خیتّل بحذفه أرکان الكالم واملراد راکبًا حال  

 ؛لخ، فإّن حذفه ّلجيوزإ «...ولیست بالتي یدخل» :لي احلال، وهذا بخالف مجلة

ّل بأس بالغناء مطلقًا، وهو خالف إل حذفه يفيل أّنـه  ،ّلختالل املقصود بحذفه

 .مقصود اإلمام

 حلاله، کالرکوب والبكاء ثانياا: أّن احلال تلّل عىل هيئة لي احلال ومبنّی 

فوقوعه يف الكالم حاّلً  ،والیحمم والقيام والقعود التي من حاّلت اإلنسان

لخ، إ ...«ولیست بالتي» :دّللة عىل هيئة الشخص وحاله، وهذا بخالف مجلة

 إّّل  حاّلهتا، من يكون ّل علياا الغري دخول إل املغنّية؛ حاّلت من تكن فإهّنا مل

 .املتعّلق بحال والوصف املجاز نحو عىل

ثالثاا: أّن هذه اجلبلة لو کانت حاّلً لفاعل تزّف لكان األنسب اإلتيان به 

بأن کانت الرواية هكذا: أجر املغنّية  «لیس به بأس»وقبل  «تزّف العرائس»بعل: 

 التي تزّف العرائس وليست بالتي يلخل علياا الرجال ليس به بأس. 

بأّن کون هذه اجلبلة ببنزلة التعليل ّليلّل عىل علم حرمة الغناء، فإّن  ومانیًا:

وإن هبا إلثبات احلكم للبعلول، إلثبات احلكم لنفس العّلة،  يءالعّلة إّنام جي

وإّّل يكون التعليل  كرتکة مع املعلول يف احلكم، بل ّلبّل من اّلشرتاکانت مش

، ّل يكون لبيان حرمة اخلبر« ألّنـه مسكر ؛ّلترشب اخلبر» :مثالً علياًل، فقوله 

فقط، فالعّلة واسطة فیاًل عن کونه إلثبات حرمته احلرمة عىل نفس املسكر 

أتى هبا  «ولیست بالتي...» :، فإّن مجلةفعلی هذاإلثبات احلكم عىل املعلول، 

ألّن األصل يف  ؛إلثبات حكم أجر املغنّية، ومل يكن عنوان املغنّية عنوانًا مشرياً 
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العناوين هو املوضوعّيـة ّل املشريّيـة، واحلبل عىل املشريّيـة ّل يصار إليه إّّل 

 باللليل.

 تا ليسأهّن الظاهر ثالثة لكّن  بصري يف هذا املوضوع روايات بأّن أليب ومالثًا:

عنه ووحلة املوضوع واملحبول،  إّّل رواية واحلة بقرينة وحلة الراوي واملروّي 

وعليه،  .غاية األمر نقل تارة عىل نحو التفصيل وأخرى عىل نحو اّلختصار

 ة للبعض اآلخر. فاذه الروايات بعیاا تكون مفّّس 

عن  جعفر بصري، قال: سألت أبا عن أيب ،محزة بن أيب رواية عيلّ ومنها: 

إىل األعراس  ی، والتي تدعالتي یدخل علیها الرجال حرامٌ »فقال:  ؟کسب املغنّيات

ي ل لیس به بأس، وهو قول اهلل عّزوجّل: ْهَو احَلِدیِث لِیأِضلَّ ـَ﴿َوِمَن النَّاِس َمن َیْشرَتِ

 .«َعن َسبِیِل اهللِ﴾

، وهو الغناء الذي معه حمّرم   والرواية تلّل عىل أّن الغناء عىل قسبنی: قسم  

مطلقًا واستثني  ، ّل أّن الغناء حمّرم  ، وهو الذي ليس معه حرام  حمّلل   ، وقسم  حرام  

 :وللمم لوجانی ،ليس معه حرام   منه ما

 بصري سأل عن کسب املغنّيات عىل نحو الكيّل، ولكنّ  ّن أيبإ :أحدمها

، والذي ليس معه حرام   حرام  يف اجلواب فّصل بنی الغناء الذي معه  اإلمام

علم حرمة الغناء مطلقًا، وإّّل کان املناسب، بل علی يلّل  وهذا التفصيل منه

إّّل أن تلعى إىل األعراس، ّل  ،أن جييب بأّن الغناء حرام    لإلماماملتعنّی 

 اجلواب بالتفصيل.

                                                           

 .6(: 11. لقامن )1

، باب 118/1121: 6؛ هتييب األکكا  1، باب كسب املْنّية ورشائها، احلديث 113: 1. الكايف 2

؛ وسائل الشيعة 7، باب أجر املْنّية، احلديث62/217: 1واالستبصار ؛ 111املكاسب، احلديث 

 عدن أبا». وفيده: 1، احلدديث 11، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 17:121

 «.ا عبدد
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استلّل ملا  ،بعل اجلواب بالتقصيل بالغناء املحّلل واملحّرم ّن اإلمامإ :مانیهام

أي ما يكون داخاًل يف اآلية  ؛الكيّل  یباآلية الرشيفة بعنوان الكرب قاله

، وما ّليكون من الرشيفة ويكون من هلو احلليث ليیّل عن سبيل اهلل فاو حمّرم  

 ّل يكون حمّرمًا. ،مصاديق اإلضالل يف سبيل اهلل

 کسب املغنّیات يف بصري اإلشکال يف سند روایة أيب

حيث إّنـه  ؛محزة البطائني بن أيب واإلشكال عىل الرواية بیعف سنلها بعيلّ 

کان قبل  بصري أو اإلمام الصادق بأّن ما رواه عن أيب :أّوالً  خملوش   ،واقفي  

، فال يبكن اخللشة قف وکان يف للمم الزمان وکياًل عن اإلمام الصادقالو

 يف رواياته هذه.

لو شككنا يف أّن روايته عناام کان قبل وقفه أو بعل وقفه، کان  ومانیاً:

 فتأّمل. .استصحاب علم الوقف إىل زمان النقل حاکامً 

أّن قوله بالوقف ّليوجب فسقه إّّل إلا کان مع العلم بإمامة موسى بن  ومالثًا:

فال يكون هذا موجبًا ـ ولو خطًأ ـ ، وأّما لو کان للمم منه عن اعتقاد جعفر

کان استصحاب الوثاقة حاکاًم، فيحكم  لفسقه وعلم اعتبار روايته، ومع الشمّم 

 بوثاقته واعتبار روايته. 

 الروایةهذه يف داللة  Mمناقشة سّیدنا االأستاذ 

ودونمم نّص  ،ىل دّللة الرواية بوجوه  ع M وقل استشكل سّيلنا اّلُستال 

 عبارته:

کكون  ،اإلشكاّلت علياا أيیاً م من إىل ورود بعض ما تقلّ  میافاً ـ وفيه: 

الظاهر أّن احلكم دائر ملار عنوان دخول الرجال ومع علمه حیّل ولو 
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أّن الظاهر مناا ـ : بكلامت هلوّيـة ومقارنات حمّرمة، ومل يلتزم به القائل

ر األقسام، وليس فياا ئالتعّرض لقسبنی من الغناء وعلم تعّرضاا لسا

وجعل اجلبلة الثانية  .الصلر والذيل ، وإّّل لتعارض بنی مفاوممفاوم  

. کناية عن علم دخوهلم علياّن خالف الظاهر، فال تلّل عىل مّلعاهم بوجه  

، نعم، فياا إشعار به ّل يقاوم الروايات اللاّلة عىل أّنـه بذاته حرام  

بن جعفر املتقّلمة وحسنة عبلاألعىل، بل وغريها، بعل  کصحيحة عيلّ 

 ىل.تفسريه يف رواية عبلاألع

 بصري املناقشة فیام أفاده سّیدنا االأستاذ يف داللة الروایة أيب

ومع  ،ملار عنوان دخول الرجال بأّن احلكم يف الرواية دائر   :أّما إشکاله أّوالً 

أّن عنوان دخول  :فريد علیهعلمه حیّل ولو بكلامت هلوّيـة ومقارنات حمّرمة، 

الرجال ليس له املوضوعّيـة يف احلكم، بل لکره يف الرواية إّنام يكون من باب 

حلكم العرف بذلمم، خصوصًا مع  ؛النبولج، وکذلمم عنوان األعراس فياا

 باآلية الرشيفة. اّللتفات إىل استلّلل اإلمام

تعّرض لقسبنی مـن الغنـاء ولـيس  بأّن الظاهر أّن اإلمام :وأّما إشکاله مانیاً 

أّن مـا لکـره  فـريد علیـه:وإّّل لتعارض بنی مفاوم الصـلر والـذيل،  ،فياا مفاوم  

لو کان التقسيم يف کالم اإلمام ابتلاًء ومل يكن مسبوقًا بسـؤال الـراوي عـن  موّجه  

 ؛کسب املغنّيات، وأّما مع اّللتفات إىل أّن السائل سأل عن کسب مجيـع املغنّيـات

مل جيب عنه بحرمة مطلـق  بالالم عىل العبوم، وأّن اإلمام یّللة اجلبع املحلّ لل

، فـإّن وجـه   Mالغناء واستثناء قسم خاّص منه، مل يكن ملـا قالـه سـّيلنا اّلُسـتال 

الظاهر أّن السائل سأل عن مجيع أقسـام الغنـاء واإلمـام أيیـًا أجـاب عـن مجيـع 
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 ،جوابـًا عـن السـؤال ومل يكـن مناسـبًا لـه أقسامه، وإّّل مل يكن جواب اإلمام

باآلية الرشيفة، فإّن اآلية الرشيفة کـان  مم اإلماممع اّللتفات إىل متّس  خصوصاً 

 لبيان احلكم الكيّل.

 ،تقاوم الروايات اللاّلة عىل أّنـه بذاته حرام   بأّن هذا الرواية ّل وأّما إشکاله مالثاً:

فاجلواب عنه  وغريها، وحسنة عبلاألعىل ،بن جعفر املتقّلمة کصحيحة عيلّ 

 .يظار ممّا لکرناه

بن احلسن، عن  اهللسناد، عن عبلبن جعفر يف قرب اإل اهللرواية عبل ومنها:

هل  ،قال: وسألته عن الغناء ،عن أخيه موسى بن جعفر ،بن جعفر ه عيلّ جلّ 

 .«بهال بأس به ما مل یعص »قال:  ؟والفرح یيصلح يف الفطر واألضح

 یقال: ّل بأس بالغناء يف الفطر واألضح أّن اإلمام :تقریب االستدالل

أي ما مل يكن سببًا للوقوع يف املعصية، أو ما مل يكن  ؛«وجمالس الفرح ما مل يعص به

مقرتنًا هبا، أو ما مل يكن مّتحلًا معاا، کام لو کان التغنّي بالفحش والكذب 

ّن إحيث  ؛وتفسري الرواية کذلمم وإن کان خمالفًا للظاهر ،ونحومها من املحّرمات

ّل إلياا  ،الظاهر منه رجوعه إىل الغناء بام هي هي «ما مل یعص به»الیبري يف 

فإّنـه خمالف للظاهر، کام ّلخیفى، لكنّـه ّلبّل إّّل  ،باعتبار السبب أو املقارنات هلا

 ،حفظًا للكالم احلكيم عن اللغوّيـة ؛قتیاءمن تفسريه کذلمم من باب دّللة اّل

بن جعفر کان عاملًا بحرمة   يلزم توضيح الواضحات، فإّن الظاهر أّن عيلّ ولئاّل 

ام العيل والفرح مناسبة للتلّاي والتفريح الغناء يف اجلبلة، لكن ملّا کانت أليّ 
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يف الفطر واألضحى  صارت موجبة لشباته يف أّن الغناء املحّرم هل هو حرام  

مل  : ّل بأس بالغناء مایوالیبري لو رجع إىل نفس الغناء يصري املعن ؟لفرح أم ّلوا

بيل هذا، وهذا توضيح مّر بيانه قُ  يكن الغناء معصية وغناء حمّرمًا عىل ما

لكون حرمة الغناء يف نفساا وبام هي هي يف اجلبلة  ؛للواضحات ّل حاجة إىل بيانه

 .بن جعفر عيلّ وّل سّيام ملثل  ،کان معلومًا للشيعة

 بصري يف صحيحة أيب ّن من املحتبل کون حصول الشباة له ماإثّم  

ر ئيف جتويز أجر املغنّية يف األعراس، فاحتبل أّن سا اهللعبل املروّيـة عن أيب

بعلم البأس به ما مل يعص به  أّيام الفرح واألعياد کذلمم، فسأل عنه، فأجاب

 من جاة السبب أو مقارناته.

لهب إىل أّن املستفاد من الرواية حرمة الغناء مطلقًا  M ولكن سّيلنا اّلُستال

ألّن املستفاد من  ؛واستثناء يوم الفطر واألضحى والفرح من احلرمة املطلقة

ام العيل لكن ملّا کانت أليّ  ،کان عاملًا بحرمة الغناء بن جعفر أّنـه سؤال عيلّ 

جلبلة صارت موجبة لشباته، فسأل عن أّن والفرح مناسبة للتلّاي والتفريح يف ا

 :فالرواية ّل تلّل عىل أّن الغناء عىل قسبنی ؟أم ّل ام أيیًا حمّرم  الغناء يف هذه األيّ 

أو سببًا أو مّتحلًا مع املعصية،  بأن يكون مقرتناً  ؛وهو ما يعص به ،حمّرم   قسم  

 .وهو ما مل يعص به ،غري حمّرم   وقسم  

بن جعفر أّنـه کان عاملًا بحرمة الغناء يف  أّن املستفاد من سؤال عيلّ  ویرد علیه:

بعلم حرمته  ام العيل والفرح، فأجاب اإلماماجلبلة، فسأل عن حرمته يف أيّ 

أّنـه کان عاملًا بحرمته مطلقًا وکان سائاًل عن املستثنيات  یما مل يعص به، ّل عل

سؤاله عن ل مته مطلقًا مل يكن وجه  من حرمة الغناء، فإّنـه إن کان عاملًا بحر
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ولكن يف  ،هذا .ة عىل املطلق مع القيل وبلونهة املطلقة حجّ فإّن احلجّ  ؛املستثنيات

 :من البحث الرواية أربعة جاات  

لوجود  ؛والظاهر أهّنا غري معتربة ،البحث عن سنل الرواية اجلهة األوىل:

 :M سّيلنا اّلُستالقال  بن احلسن املجاول يف سنلها. اهللعبل

بن احلسن  اهللبعبل «ما مل یعص به» :وضعف الرواية املشتبلة عىل قوله 

تقان إبن جعفر، والظاهر  وإن کان کثري الرواية عن عيلّ  ،املجاول

سناد للحبريي بإسناد ّل يف قرب اإل ّي أّنـه مرو :وعن الكفاية .رواياته

ما رأيت للمم يف  وإن قال بعض امللّققنی ،يبعل إحلاقه بالصحاح

وکيف  .الكفاية يف باب الغناء واملكاسب، ويف کتاب القیاء والشاادات

ام تلمم املطلقات سيّ  ،ةدلّ يبكن تقييل األ مل يصل اّلعتامد علياا بحلّ  ،کان

 املستفيیة هبا.

وقل مّر الكالم  ،«ال بأس به ما مل یعص به»ّنـه جاء يف الرواية: إ اجلهة الثانیة:

عن أخيه، وقل عّلها سيّلنا  ،بن جعفر اهللولكن ورد يف رواية أخرى لعبل فيه،

ويف  ،«ما مل یؤزر به»ويف نسخة:  ،«ال بأس به ما مل یزّمر به»صحيحة:  M اّلُستال

لعلم املعنى له،  ؛قطعاً  والنسخة األخرية غلط   ،«ما مل یؤمر به»نسخة ثالثة: 

من حيث املعنى، فإّن الوزر واملعصية  «ما مل یعص به» :مع والنسخة الثانية موافق  

فقل لکر الشيخ  ،«ما مل یزّمر به» :أي ؛، وأّما النسخة األوىلمتوافقان معنًى 
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 :مخسه األعظم األنصاري يف معناه احتامّلت

 مل يلعب باملزمار. أحلها: کونه ببعنى ما

 مل يكن الغناء باملزمار ونحوه من آّلت األغاين. ثانياام: کونه ببعنى ما

 مل يرّجع فيه ترجيع املزمار. ثالثاا: کونه ببعنى ما

 رابعاا: ما لو يقصل من قصل املزمار.

 سبيل اللاو. یالتغنّي عل ،خامساا: أن يكون املراد من الزمر

ّل دّللة  ،«ما مل یزّمر به»بن جعفر التي فياا:  ّن صحيحة عيلّ إ اجلهة الثالثة:

ملا فياا من إمجال املراد من هذه اجلبلة لالحتامّلت اخلبسة  ؛فياا التفصيل

ما مل یعص »والرواية التي فياا:  ،املذکورة يف کالم الشيخ األعظم األنصاري

بن  اهللجود عبلإّّل أهّنا غري معتربة لو ،ةً دّللتاا عىل التفصيل تامّ  توإن کان ،«به

تلّل عىل  أيیًا ّل ،احلسن املجاول يف سنلها، وعىل فرض وحلة الرواية

مع احتامل  ،«ما مل یزّمر به»و ،«ما مل یعص به»بنی:  للوران املروّي  ؛التفصيل

 «مل یعص به ما»ثّم نقل ،«ما مل یزّمر به»بأن کان األصل  ؛التصحيف يف الرواية

 ساوًا.

 ؛کان اّلستلّلل هبا عىل التفصيل تاّمًا وصحيحاً  ،والتيتيا ولكن بعل اللُ 

ما مل »، وکذا لو کانت بلفظ: «ما مل یعص به»لتاممّيـة دّللة الرواية لو کانت بلفظ: 

بیبيبة بقّيـة الروايات  ،لتنقيح املناط وإلغاء اخلصوصّيـة العرفّيـة ؛«یزّمر به

 املفّصلة، لعلم خصوصّيـة للبزمار. 

ا : بأهّن أّوّلً  استشكل عىل اّلستلّلل بالرواية M ّن سّيلنا اّلُستالإ ة:اجلهة الرابع

 :M معرضة عناا، قال
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لعلم قائل ظاهرًا باستثنائه فياا، بل علم نقل  ؛لكن يشكل العبل هبا 

 حل.أاحتامله من 

عن  أّن لسان الروايات املفّّسة لآليات اللاّلة عىل حرمة الغناء آب   وثانيًا:

لبيان احلكم مع الشّلة والغلظة، لألمر بالتحّرز عنه بامّدة اّلجتناب،  ؛التخصيص

وعّله من مصاديق قول الزور وهلو احلليث، فال يكاد يبكن أن يكون الصحيحة 

 هلا. خمّصصاً 

 وثالثًا:

الغناء يف العيلين الرشيفنی املعّلين لطاعة اهلل تعاىل  ،بعل جتويزالشارع 

والصالة واّلنقطاع إليه تعاىل، کام يظار من األدعية واأللکار والعبادات 

.عياد املّلّيـة.عياد املذهبّيـة، بل بعض األالواردة فياام ويف األ

 سّیدنا االأستاذإیرادات اجلواب عن 

أّما اإلشکال  يرادات،من اإل M ّيلنا اّلُستالويبكن املناقشة فيام أفاده س

إّما للّللة  :ة ألحل الوجانیفبأّن الرواية املعرض عناا ليست بحجّ  ،مناا األّول

رواية مقبولة عبر بن حنظلة عىل علم اعتبار الرواية املعرض عناا األصحاب، 

به املجمع علیه من  ینظر إىل ما کان من روایتهم عنّا يف ذلك الذي حکامً »حيث قال: 

أصحابك، فیؤخذ به من حکمنا، ویرتك الشاّذ الذي لیس بمشهور عند أصحابك، 

ألّنـه ّل ريب يف  ؛النادر ومعناه دع الشالّ  ،«فإّن املجمع علیه ال ریب فیه

                                                           

 .111: 1املحّرمة . املكاسب 1

 «.عيد نوروز». كد 2

 .111: 1. املكاسب املحّرمة 1

، باب 18/ 1: 1؛ من ال حيرضه الفقيه 11، باب اختالف احلديث، احلديث 68: 1. الكايف 1

/  111: 6، مع تفاوٍت يسری؛ هتييب األکكا  2االّتفاق علی عدلنی يف احلكومة، احلديث 
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بطالنه، فإّن اخلربين املتعارضنی إلا کان أحلمها ممّا ّل ريب يف صّحته کان اآلخر 

بطالنه، وإّّل مل يكونا من املتیاّدين واملتنافينی، فالرواية املخالفة ممّا ّلريب يف 

للبشاور غري حّجة إلا کانت ممّا ّل ريب يف بطالنه ولو مل يكن له معارض بحكم 

 أّن التعليل تعّبم کام أهّنا ختّصص.

 .وإّما لبناء العقالء عىل علم حّجّيـة الرواية التي أعرض عناا األصحاب

إعراض األصحاب عن الرواية إّنام يتحّقق إلا کانت الرواية وّلخیفى أّن 

وثالثًا: إلا کان  ،وثانيًا: إلا کان سنلها تاّماً  ،ومنظر األصحاب یأّوّلً: ببرأ

 ورابعًا: إلا مل يكن خمالفًا للقرآن. ،ظاهرها تاّماً 

 ،صحاب من زمان الكليني وبعلهومراى األ ورواية قرب اإلسناد مل يكن ببنظر  

وثانيًا: أّن الرواية يبكن اخللشة يف دّللتاا بام مّر  ، عن قبل الكليني. هذا أّوّلً فیالً 

بيانه، ولعّل األصحاب أيیًا مل يذهبوا إىل التفصيل والعبل بالرواية ألجل اخللشة 

 يف دّللتاا.

سناد ّل جيعل الرواية ممّا ّل أّن اإلعراض عن رواية قرب اإل ،فتحّصل ممّا لکرناه

 ّيـة واّلعتبار.بطالنه، فال يكون اإلعراض عناا موجبًا لسقوطاا عن احلجّ ريب يف 

، فريد عليه: أّن وهو إباء لسان الروايات عن التخصيص، وأّما اإلشکال الثاين

 M مثل سّيلنا اّلُستال یمبن یإباء لسان الروايات عن التخصيص إّنام يتّم عل

عاًء أو تعّبلًا، دّ ا ،القائل بأّن الغناء مطلقًا من مصاديق قول الزور وهلو احلليث

ما لهبنا إليه من أّن مللول تلمم الروايات هو التفصيل بنی الغناء  یولكن عل

عن سبيل  لإلضالل عن سبيل اهلل فيحرم، وما ّل يكون میالً  الذي هو موجب  

به من الغناء بالتخصيص حّتى يقال: إّن  اهلل فال حیرم، فلم يكن خروج ما مل يعص

                                                                                                                                        

، كتاب 116: 27؛ وسائل الشيعة 12کكا ، احلديث واأل، باب من الزيادات يف القضايا 811

 .1، احلديث 3القضاء، أبواب صفات القايض، الباب 
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 عن التخصيص، بل خروجه عناا يكون شبياًا بالتخّصص. لسان الروايات آب  

وهو بعل جتويز الشارع الغنا، يف العيلين الرشيفنی  ،وأّما اإلشکال الثالث

فإّن اّلستبعاد املذکور يف  ،لکرناه يف الثاين ، فريد عليه نحو مااملعّلين لطاعة اهلل

 یکالم سّيلنا اّلُستال إّنام يتّم عىل من لهب إىل حرمة الغناء مطلقًا، وأّما عىل مبن

عل يف أن يكون عل، فإّنـه ّل بُ فال وجه للبُ  ،من لهب إىل علم حرمته ما مل يعص به

 يوم العيل يوم رسور وفرح من جاة، ويوم ترّضع وعبادة من جاة أخرى، وکّل 

وجلانًا اجلبع بيناام يف األزمنة املختلفة،  یحل مناام يقتيض ما يناسبه، کام نروا

 إىل يومنا هذا. رائج   بل هو أمر  

بن  سأل رجل عيلّ  :قال ،بن احلسنی مرسلة الصلوق، حمّبل بن عيلّ  ومنها:

ما علیك لو اشرتیتها فذکرتك »، عن رشاء جارية هلا صوت، وقال: احلسنی

یعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي لیست بغناء، فأّما الغناء  ؛اجلنّـة

 .«فمحظورٌ 

أي  ؛باملحّرم منه «لیست بغناء»أّنـه ّلبّل من تقييل قوله:  تقریب االستدالل:

إلا کان بقراءة القرآن والزهل والفیائل التي ليست بغناء حمّرم فالبأس به، فأّما 

 الغناء املحّرم فبحظور. 

، فإّن علم کون قراءة وللمم لعلم إمكان محل الرواية عىل معناها احلقيقّي 

القرآن والزهل والفیائل غناًء من الواضحات التي ّل حیتاج إىل البيان، فبيانه 

ألّن الغناء من مقولة الصوت، وقراءة القرآن  ؛توضيح للواضحات، بل لغو  

املحّرم حفظًا لكالم احلكيم  و... من مقولة الكالم، فالبّل من محله عىل الغناء

رآن ـیعني بقراءة الق»لة: ـن أن يكون مجـعن اللغوّيـة، من غري فرق بي

                                                           

، باب کّد رشب اخلمر وما جاء يف الْناء واملالهي، احلديث 12/113: 1. من ال حيرضه الفقيه 1

 .2، احلديث 16، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 122: 17؛ وسائل الشيعة 11
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 ، أم من کالم الراوي.امـن کالم اإلمـم ،لخإ «...دـوالزه

، أم أّنـه وقع الكالم والبحث يف أّن هذه اجلبلة من کالم اإلمام توضیحه:

واحلّق أهّنا ليست من کالم الصلوق، فإّن إضافة  ؟من کالم الصلوق

الصلوق کالمًا عىل الرواية من عنل نفسه خالف األصل، وّل يصار إليه إّّل 

، وإّما من کالم الراوي عن ّما من تتّبة کالم اإلمامإبالقرينة، فاذه اجلبلة 

اية ، وتفسري الراوي وفابه عن کالم اإلمام حّجة، کام أّن نقله الرواإلمام

 حّجة. یباملعن

تكون الرواية من الروايات املفّصلة التي تلّل عىل أّن الغناء عىل  ،وعليه

 .، وقسم حمّلل  قسبنی: قسم حمّرم  

حيث إهّنا  ؛من جاة ضعف سنلها ولكن اّلستلّلل بالرواية خملوش  

 مرسلة.

 ة:ـات الثالثـالرواي ومنها:

بیت الغناء ال »: اهللعبلوـال أبـال: قـق ،ل الشّحامـصحيحة زي دها:ـحأ 

 .«تؤمن فیه الفجیعة وال جتاب فیه الدعوة وال یدخله امللك

 ،اهللعبل ن لکره، عن أيبل املليني، عبّ مرسلة إبراهيم بن حمبّ  ومانیها:

ال تدخلوا بیوتًا اهلل معرض عن » :: سئل عن الغناء وأنا حارض؟ فقالالـق

 .«أهلها

الغناء »:يقول اهللعبل : سبعت أباقال ،رواية احلسن بن هارون ومالثها:

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 11، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 1

 .1، احلديث 33يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، أبواب ما 116: 17؛ وسائل الشيعة 18، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 2

 .12، احلديث 33يكتسب به، الباب 
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ي ل: ا قال اهلل عّزوجّل جملس الینظر اهلل إىل أهله، وهو ممّ  ْهَو ـَ﴿َوِمَن النَّاِس َمن َیْشرَتِ

 .«َحِدیِث لِیأِضلَّ َعن َسبِیِل اهللِ﴾ـالْ 

 ؛الغناء يف نفسااوهذا الروايات الثالثة ببجبوعاا تلّل عىل علم حرمة 

إىل بيت  حيث کان الذّم متوّجاًا فياا إىل بيت الغناء ّل نفس الغناء، وتوّجه الذمّ 

الغناء دون نفسه إّنام يكون ّلقرتان بيوت الغناء باملعايص. هذا أّوّلً وثانيًا: أّن 

ات ماملحرّ  یألهّنا ممّا يرتّتب عل ؛احلرمة یهذه اللوازم املذکورة ّل تلّل عل

 یروهات کلياام، فال يكون کاشفًا عن احلرمة، فإّن األعّم ّلتلّل علواملك

 األخّص. 

التفصيل  یلهب إىل علم دّللة هذه الروايات عل M ولكن سّيلنا اّلُستال

لعلم  ؛التفصيل یبنی الغناء املحّرم واملحّلل وأّنـه ليس فياا أزيل من اإلشعار عل

ّل يلّل عىل نفيه عاّم علاه حّتى تكون الرواية  ءليش ءاملفاوم هلا، فإّن إثبات يش

 ببفاومه نافيًا للحرمة عن نفس الغناء.

ة إىل صحيحة زيل الشّحام، حيث وّجه ـًا بالنسبـان تامّ ـوإن ک ،رهـوما لک

الذّم إىل بيت الغناء ابتلاًء من دون سبق سؤال، ولكنّـه غري تاّم  امـاإلم

 ورواية حسن بن هارون.لة املليني ـبالنسبة إىل مرس

 ال»: فألّن السائل سأل عن حكم الغناء فأجاب اإلمام ،أّما مرسلة املليني

، ولو کان نفس الغناء من دون مقارنته «تدخلوا بیوتًا اهلل معرض عن أهلها

ن جييب بحرمته، وإّّل مل يكن اجلواب أ اإلمام یباملعايص حرامًا کان عل

                                                           

 .6(: 11. لقامن )1

، كتاب التجارة، أبواب ما 117: 17؛ وسائل الشيعة 16، باب الْناء، احلديث 111: 6الكايف  .2

 .16، احلديث 33يكتسب به، الباب 

 .127: 1: املكاسب املحّرمة ُانظر. 1
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اجلواب عن الغناء إىل  تفاد من تبليل اإلمامجوابًا عن سؤال السائل، فاملس

بيوت الغناء هو أّن نفس الغناء ليس حمّرمًا، وإّنام املحّرم ما هو الغناء الذي يغنّي 

 به يف بيوت الغناء املقرتنة مع املعايص واملحّرمات.

، ففياا «الغناء جملس ال ینظر اهلل إىل أهلها»وأّما رواية حسن بن هارون: 

 احتامّلن:

الطواف بالبیت » :أحلمها: أّنـه محل الغناء عىل املجلس اّدعاًء وجمازًا، مثل

کحرمة جملس  فالغناء أيیًا حرام   ،وحيث إّن جملس الغناء حرام  ،«صالة

 الغناء، ولكن هذا اّلحتامل خالف الظاهر وّليصار إليه إّّل باللليل.

ًا، فاحلرمة متوّجه إىل زيّ ًا ّل جماثانياام: کون محل الغناء عىل املجلس حقيقيّ 

ل باملجلس، فالغناء ببطلقه ّل يكون حمّرمًا، بل إلا کان من األغنّيـة الغناء املقيّ 

وللمم لتقييل  ؛التي تغنّي هبا يف املجالس، وهي املقرتنة باملعايص واملحّرمات

فبفاوم  ،فيام إلا کان يف مقام بيان الیابطة الغناء باملجلس، وبام أّن للقيل مفاوم  

 القيل علم حرمة الغناء الذي ّل يقرتن باملعايص واملحّرمات. 

هبا عىل حرمة الغناء  نقل األخبار املستلّل  نصاريالشيخ األعظم األ إنّ  ممّ 

 نقلاا بقوله:  وهي ما ،يف اجلبلة

 ی:يف قولـه تعـال« ول الـزورـقـ»سري ـفيیًا يف تفــورد مستـ اا: مـاـمن

ــوا َقــْوَل الــ وِر﴾﴿َواْجَتنِبأ  ومرســلة ابــن،امففــي صــحيحة الشــحّ ،زُّ

                                                           

؛ وراجدع: 1، باب الطهدارة، احلدديث 167: 2؛ و71، الفصل التاسع، احلديث 211: 1. عوايل اللئايل 1

، كتداب 131:11؛ و6، احلدديث 18، كتاب احلّج، أبواب الطواف، البداب 176: 11وسائل الشيعة 

 ، مع التفاوت.2، احلديث 11احلّج، أبواب السعي، الباب 

 .11(: 22. احلّج )2

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 2، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 1

 .2، احلديث 33يكتسب به، الباب 
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ات عن الكايف، ورواية عبلاألعىل املرويّ  بصري قة أيبوموثّ ،عبريأيب 

وحسـنة هشـام املحكّيــة عـن تفسـري  ،املحكّيـة عن معـاين األخبـار

 بالغناء.« الزور قول»تفسري :يالقبّ 

ِدیِث﴾ـ﴿لَ ورد مستفيیًا يف تفسري:  ومناا: ما کام يف صحيحة  ،ْهَو احْلَ

ورواية ،اءورواية الوّش  ،لورواية ماران بن حمبّ ،ابن مسلم

 ورواية عبلاألعىل السابقة. ،هارون احلسن بن

وَن  اَل ﴿َوالَِّذیَن يف قوله تعاىل: « الزور»ورد يف تفسري  ومناا: ما َیْشَهدأ

وَر﴾ تارة بال  اهللعبلعن أيب  ،کام يف صحيحة ابن مسلم ،الزُّ

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 7، باب الْناء، احلديث 116: 6الكايف . 1

 .8، احلديث 33يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 2

 .3، احلديث 33يكتسب به، الباب 

؛ وسائل 1، احلديث «فاجتنبوا الرجس من األوثان و...»نی ، باب مع166. معاين األخبار: 1

 .21، احلديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 118: 17الشيعة 

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، 111: 17؛ ووسائل الشيعة 81: 2ي . راجع: تفسری القمّ 1

 .26، احلديث 33احلديث 

 .6(: 11. لقامن )1

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب الْناء، احلديث 111: 6يف . الكا6

 .6، احلديث 33يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 7

 .7، احلديث 33يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، أبواب ما 116: 17؛ وسائل الشيعة 8احلديث ، باب الْناء، 112: 6. الكايف 8

 .11، احلديث 33يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، أبواب ما 117: 17؛ وسائل الشيعة 16، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 3

 .16، احلديث 33يكتسب به، الباب 

 .72(: 21. الفرقان )11

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 6ديث، باب الْناء، احل111: 6. الكايف 11
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 .ينالصباح الكنا خرى بواسطة أيبأو واسطة

 :ثّم استشكل يف دّللة تلمم األخبار بام حاصله

ّن الروايات املفّّسة ّل دّللة فياا عىل أزيل من حرمة الغناء الذي کان إ

وّل دّللة فياا عىل حرمة نفس الكيفّيـة وإن مل يكن  ،مشتباًل عىل الكالم الباطل

يف کالم باطل، لكن مع للمم اختار واستظار من األخبار حرمة الغناء مطلقًا من 

حيث هلوّيـة الصوت وکونه باطاًل، وأّن موارد اجلواز تكون ختصيصًا واستثناًء 

 ت املفّّسة:بعل نقل الروايا قال ،وإليمم نّص کالمه ،ة املطلقةمن تلمم األدلّ 

وقل خیلش يف اّلستلّلل هبذه الروايات بظاور الطائفة اّلُوىل، بل  

 به.  «قول الزور»لتفسري  ؛الثانية يف أّن الغناء من مقولة الكالم

أن تقول للذي  «قول الزور»ويؤّيله ما يف بعض األخبار من أّن من 

 ةيف مرسلة الفقي بن احلسنی ويشال له قول عيلّ يغنّي: أحسنت.

 ؛رتمم اجلنّـةّلبأس لو اشرتيتاا فذکّ : »اآلتية يف اجلارية التي هلا صوت  

ولو جعل  ،«يعني بقراءة القرآن والزهل والفیائل التي ليست بغناء

 دّل عىل اّلستعامل أيیًا. ،التفسري من الصلوق

بناًء عىل أّنـه من إضافة الصفة إىل املوصوف،  ،«هلو احلليث»وکذا  

، فال تلّل عىل فيختّص الغناء املحّرم بام کان مشتباًل عىل الكالم الباطل

 حرمة نفس الكيفّيـة ولو مل يكن يف کالم باطل.

                                                                                                                                        

 .1و 1، احلديث 33يكتسب به، الباب 

 .286:1املكاسب . 1

 . 21، احلديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 113: 17. راجع: وسائل الشيعة 2

اء واملالهي، احلديث ، باب کّد رشب اخلمر وما جاء يف الْن113/ 12: 1. من ال حيرضه الفقيه 1

، كتاب التجارة، أبواب ما 122: 17؛ وسائل الشيعة «البأس»بدل « ما عليك». وفيه: 11

 .2، احلديث 16يكتسب به، الباب 
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حيث إّن مشاهل الزور التي ملح  ؛ومنه تظار اخللشة يف الطائفة الثالثة

 جمالس التغنّي باألباطيل من الكالم. ، هي اهلل تعاىل من ّل يشالها

هلو »أهّنا ّل تلّل عىل حرمة نفس الكيفّيـة إّّل من حيث إشعار  فاإلنصاف

 تعاىل.  ـهبكون اللاو عىل إطالقه مبغوضًا للّ « احلليث

وکذا الزور ببعنى الباطل، وإن حتّققا يف کيفّيـة الكالم، ّل يف نفسه، کام 

 من قرآن أو دعاء أو مرثية.  ؛يف کالم حّق  یإلا تغنّ 

وباجلبلة، فكّل صوت يعّل يف نفسه ـ مع قطع النظر عن الكالم املتصّوت 

 . به ـ هلوًا وباطاًل فاو حرام  

رواية  ،وممّا يلّل عىل حرمة الغناء من حيث کونه هلوًا وباطاًل ولغواً 

 ؟عن الغناء اهللعبل : سألت أباعبلاألعىل ـ وفياا ابن فّیال ـ قال

جئناکم »: رّخص يف أن يقال أّن رسول اهلل بون: إهّنم يزعُ وقلت

﴿َوَما کذبوا، إّن اهلل تعاىل يقول: : »، فقال«كمجئناکم، حّيونا حّيونا نحيّ 

امَء وَ  اَم األَخَلْقنَا السَّ ْذ اَل ْرَض َوَما َبیْنَهأ َ َناهأ ِمن ِعبنَِی * لَْو َأَرْدَنا َأن َنتَِّخَذ ََلوًا الَُتَّ

مأ  َو َزاِهٌق َوَلکأ هأ َفإَِذا هأ قِّ َعَ  اْلبَاطِِل َفیَْدَمغأ نَّا َفاِعلنَِی * َبْل َنْقِذفأ بِاحْلَ نَّا إِن کأ لَدأ

َّا  وَن﴾الَْوْیلأ مِم .«َتِصفأ

 فإنّ  .اخلرب« ـ حیرض املجلس مل ـ رجلالن ممّا يصف ـويل لف»: الـق مّ ـث

الكالم املذکور ـ املرّخص فيه بزعبام ـ ليس بالباطل واللاو الذين 

، فليس اإلنكار الشليل املذکور فيه رخصة النبّي  ب اإلماميكذّ 

 .ي بهوجعل ما زعبوا الرخصة فيه من اللاو والباطل إّّل من جاة التغنّ 

                                                           

 . 18د 16(: 21. األنبياء )1

، كتاب التجارة، أبواب ما 117: 17؛ وسائل الشيعة 12، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 2

 . 11، احلديث 33يكتسب به، الباب 
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: إّن وقلت ؟عن الغناء : سألت اخلراساينورواية يونس، قال 

قلت  هكذا ما کذب الزنليق»:العّبايس زعم أّنمم ترّخص يف الغناء، فقال

فسأله عن  جعفر أتى أبا إّن رجالً  سألني عن الغناء، فقلت له :له

: قال «والباطل فأين يكون الغناء؟ إلا ميّز اهلل بنی احلّق »: فقال له ،الغناء

«.قل حكبت»: مع الباطل، فقال

: امع، ويرشب النبيذ ـ قالبالسَّ  اد ـ وکان مستارتاً بّ عَ ل بن أيب ورواية حمبّ  

ألهل احلجاز فيه رأي، وهو يف حّيز : »قال ؟امععن السَّ  سألت الرضا

وا : الباطل واللاو، أما سبعت اهلل عّزوجّل يقول ْغِو َمرُّ وا بِاللَّ ﴿َوإَِذا َمرُّ

: وقال أيیاً نّص عليه يف الصحاح،اء من السامع، کام ـوالغن .کَِراماً﴾

الواردة يف تعلاد الكبائر ـ  أي مغنّية. ويف رواية األعبش ـ ؛جارية مسبعة

 «.اء ورضب األوتارـن لکر اهلل، کالغنـواملالهي التي تصّل ع: »قوله

قل يكون للرجل جارية » ـ :ل عن اجلارية املغنّيةــ وقل سئ ولهـوق

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 116: 17؛ وسائل الشيعة 21، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 1

 ، مع تفاوٍت يسری. 11، احلديث 33يكتسب به، الباب 

مة مستهرتًا يف احلديث بصيْة الفاعل من باب االستفعال، معناه: متابعة اهلوی، بحيث اليبايل . كل2

اإلنسان بام يفعله وال يراعي جانب الدين أو املحيط االجتامعي يف أفعاله. )كتاب املكاسب 

 (.181: 1املحّشی 

 .72(: 21. الفرقان )1

للمأمون يف حمض اإلسال  و...،  ، باب ما كتبه الرضا111: 2 . عيون أخبار الرضا1

، كتاب التجارة، أبواب ما 118: 17؛ وسائل الشيعة «كان مشتهرًا باسامع»، وفيه 1احلديث 

 .13، احلديث 33يكتسب به، الباب 

 «.غنی»، ماّدة: 1773: 2. الصحاح 1

اب ، كت111: 11؛ وسائل الشيعة 3، أبواب الواکد إل املائة، آخر احلديث 663. اخلصال: 6

 . 16، احلديث 16اجلهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 
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  «.إّّل کثبن الكلبتلايه، وما ثبناا 

وظاهر هذه األخبار بأرسها حرمة الغناء من حيث اللاو والباطل، 

إن کان  ـ، يءوهي من مقولة الكيفّيـة لألصوات، کام سيج ـفالغناء 

فاو وإن ـ  يءکام هو األقوى وسيج ـللصوت اللاوي والباطل  مساوياً 

 وجب تقييله بام کان من هذا العنوان، کام أّنـه لو کان أخّص  کان أعمّ 

ي عنه إىل مطلق الصوت اخلارج عىل وجه اللاو. وباجلبلة، وجب التعلّ 

 م هو ما کان من حلون أهل الفسوق واملعايص.فاملحرّ 

 وقال يف موضع آخر:

وکيف کان، فاملحّصل من األدّلة املتقّلمة حرمة الصوت املرّجع فيه عىل  

کرضب األوتار  ،سبيل اللاو، فإّن اللاو کام يكون بآلة من غري صوت

فقل يكون  ،کاملزمار والقصب ونحومها ،ونحوه وبالصوت يف اآللة

ته ومعلودًا من أحلان صوت يكون هلوًا بكيفيّ  د. فكّل بالصوت املجرّ 

، وإن فرض أّنـه ليس بغناء. وکّل ما لفسوق واملعايص فاو حرام  أهل ا

غري  ، وإن فرض صلق الغناء عليه، فرضاً ّل يعّل هلوًا فليس بحرام  

لعلم اللليل عىل حرمة الغناء إّّل من حيث کونه باطاًل وهلوًا  ؛قحمقّ 

  ولغوًا وزورًا.

 وقال يف موضع آخر:

                                                           

، كتاب 121: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب كسب املْنّية ورشائها، احلديث 121: 1. الكايف 1

 . وإليك نّصه: سئل أبواحلسن الرضا6، احلديث 16التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

للرجل اجلارية تلهيه، وما ثمنها إاّل ثمن كلب، وثمن الكلب قد تكون »عن رشاء املْنّية؟ قال: 

 «.سحٌت، والسحت يف النار

 .231د  286: 1. املكاسب 2

 .236. نفس املصدر: 1
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أّن الغناء ـ عىل ما استفلنا من األخبار، بل فتاوى  ی: ّل خیفأقول 

األصحاب وقول أهل اللغة ـ هو من املالهي، نظري رضب األوتار 

 والنفخ يف القصب واملزمار، وقل تقّلم الترصيح بذلمم يف رواية األعبش

فال حیتاج يف حرمته إىل أن يقرتن باملحّرمات األخر،  ـ الواردة يف الكبائر ـ

  ر بعض ما تقّلم من املحّلثنی املذکورين.کام هو ظاه

وملا  ،املشكوك عصبته ،لكونه کالم الشيخ األعظم ؛وقل نقلنا کالمه بطوله

 فيه من الفوائل والتحقيقات. 

لكونه من  ؛أّن الغناء حمّرم بذاته :ل ممّا لکرهوّل خیفى عليمم أّن املتحّص 

واستلّل عليه بغري واحل من  .اللاو والباطل واللغو والزور، فيكون حمّرمًا مطلقاً 

 مناقشة  ـ مع عظبته ـ لكن يف استلّلله باألخبار  ،األخبار ممّا مّر نقلاا يف کالمه

 .شكال  إو

ليس يف الرواية ما يشعر بنسبة فبأّنـه  ،أّما املناقشة يف الرواية األوىل

باللحن اخلاّص بل الظاهر من السؤال إّن  إلی رسول اهللالرتخيص 

الرتخيص کان يف نفس الكلامت واجلبل مع قطع النظر عن أدائاا بكيفّيـة 

خاّصة وحلن خمصوص يف القرائة يف األعراس وحرمة اجلبالت. لعّله کان من 

وعرص  جاة کونه منكرًا وزورًا من حيث اللاو يف عرص الرسول

 اّلزمنة. ممأو موجبًا للفساد، فتكون احلرمة خمتّصة بتل الصادق

أجنبّيـة عنه بل  ،الرواية قارصة عن بيان حكم الغناء مطلقاً  ،وباجلبلة 

مع أّن ما قاله  ،هذا .ي عنهمبّيـنة حلكم غناء مورد السؤال، فال وجه للتعلّ و

                                                           

 .112. نفس املصدر: 1

 .123. أي: رواية عبداألعىل، تقّد  خترجیها يف الصفحة 2



 111                                                        املسألة الثالثة عرش: الغناء                                                    النوع الرابع/

من  من أّن اإلنكار الشليل املذکور وجعل ما زعبوا الرخصة فيه الشيخ

 ءنقلنا فيه أّنـه أشبه يش وهذا لو مل يكن منه ،اللاو والباطل من جاة التغنّي به

 بالرجم بالغيب والرمي يف الظلامت.

يلّل  یإىل الرتخيص حتّ  وأّما رواية يونس، فألّن التكذيب مل يكن متوّجااً 

، مع أّنـه ، فال يلّل عىل احلرمةعىل حرمة الغناء، بل متوّجاًا إىل افرتائه باإلمام

 ؛لو سّلم أّن التكذيب کان بلحاظ الرتخيص، فغري داّلة عىل حرمة مطلق الغناء

إل ّل إطالق له، ونفي الرتخيص عىل نحو املوجبة اجلزئّيـة ّل يلّل عىل احلرمة 

قال: مع  «إذا مّیز اهلل بنی احلّق والباطل فأین یکون الغناء؟»مطلقًا، وأّما ليلاا: 

ألّن الباطل أعّم من  ؛فال دّللة له عىل احلرمة ،«حکمتقد »الباطل، فقال: 

 ومل يكن مع للمم حمّرمًا. احلرمة، فإّن بعض األمور باطل  

ن اللغو من باب الكرامة ّل يلّل عىل عفألّن املرور عّباد،وأّما الرواية أيب 

 يكون خالفه حمّرمًا. یاحلرمة، فإّن الكرامة ليست واجبة حتّ 

 ،«واملالهي التي تصّد عن ذکر اهلل»وأّما رواية الواردة يف تعلاد الكبائر: 

فألهّنا تلّل عىل حرمة الغناء من جاة کونه من مصاديق اللاو التي تصّل عن لکر 

اهلل، ّل من باب کونه مصلاقًا ملطلق اللاو، فاملحّرم فياا يف احلقيقة هو الصّل عن 

 ممهذا، مع أّن تل م بالقراءة أم بالكتابة أم بغريها.سواء کان بالغناء أ ؛لکراهلل

اجلبلة ّل دّللة فياا علی احلرمة؛ حيث إهّنا مل تعطف علی اجلبل اّلفتتاحّيـة 

يف مقام عّل الكبائر، بل هي مجلة مستقّلة رصحیة يف الكراهة،  التي افتتحاا

ناء ورضب واملالهي التي تصّد عن ذکر اهلل مکروهة کالغ»يقول:  حيث إّنـه

                                                           

 . تقّد  خترجیها آنفًا.1

 . تقّد  خترجیها آنفًا.2

 خترجیها آنفًا.. تقّد  1
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تقابل حمّرمة املذکورة يف علاد الكبائر، فاام  «مکروهة»فكلبة  «األوتار

متیاّدتان، وّل يبكن أن يقال: إّن الكراهة يف الرواية يف هذه اجلبلة ليست 

فعل مع جواز اإلتيان به، بل يراد مناا  كببعناها احلقيقي اّلصطالحي وهو تر

معناها املجازي وهي احلرمة؛ ألهّنا طاملًا وقعت مقابلة للحرمة إليراد مناا 

احلرمة. وأظّن ـ وإن کان الظّن ّليغني من احلّق شيئًا ـ إّن الشيخ )قّلس اهلل 

ّن ومل تلتفت نظره الرشيف إلياا، فاعتقل أ« مكروهة»روحه الطاهر(. فاتته کلبة 

 .«والکبائر حمّرمة»: معطوفة علی قوله «واملالهي التي تصّد عن ذکر اهلل»مجلة 

قد تکون للرجل »يف جواب السؤال عن اجلارية املغنّية:  وأّما قول الرضا

فألّن الظاهر منه أهّنا مربوط باجلارية  ،«وما ممنها إاّل ممن الکلب ،اجلاریة تلهیه

 ع يف املعايص واملحّرمات، فال يلّل عىل أّن الغناء هلو  التي تلايه هلوًا يوجب الوقو

 .وکّل هلو باطل  

میافًا إىل هذه ـ أن يستلّل عىل مّلعاه  ثّم إّنـه کان ينبغي للشيخ األعظم

أو حیيل البحث إىل ما يستلّل به  ،بام يستلّل به عىل حرمة مطلق اللاوـ األخبار 

 عىل حرمة مطلق اللاو يف باب اللاو.

ض اّلستلّلل بحرمة األصوات اللاو بام يرجع ستال تعرّ لنا األأّن سيّ  وبام

 ثالثة:  إىل وجوه  

 نلارج حتت عنوان الزور وهلو احلليث.باّل :الوجه األّول

 بحرمة اللاو مطلقًا. :والثاين

 کون اللاو باطاًل بانیامم حرمة کّل باطل. :والثالث

صل أيف  M ستاللنا األوأتى سيّ  بام يف تلمم الوجوه من املناقشةتعّرض أيیًا و

                                                           

 . تقّد  خترجیه آنفًا.1
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اّلستلّلل هبا ويف املناقشة علياا بام ّلمزيل عليه حتقيقًا وتتبّعًا ودّقة، کتابًا وسنّـة، 

 : M قال ،، ونقتفي أثره، ودونمم عنی عبارتهًی وفتو روايةً 

: بناًء عىل ما لکرناه يف موضوع الغناء من اعتبار احلسن الذايت والرّقة تنبيه   

 ،: ّل يلخل فيه سائر األصوات اللاوّيـةت يف اجلبلةيف الصو

کالتصنيفات املصطلحة باألحلان املعاودة عنل أهل املعايص والفّساق، فال 

ّلثباهتا هلا، لعلم صلقه  ؛تكفي األدّلة اللاّلة عىل حرمة الغناء بعنوانه

علياا، بل ّل تكون موجبة للخّفة املعاودة املعتربة يف الغناء وإن حیصل به 

 .الّسور ونحوه، وّل تصّح دعوى إلغاء اخلصوصّيـة عرفًا کام هو ظاهر

 ثّم لکر الوجه األّول بقوله: 

يبكن دعوى انلراجاا يف قول الزور وهلو احلليث بیبيبة  ،نعم

ن يقال: إّن الظاهر من الروايات املفّّسة أّن أفّّسة هلام بالغناء باألخبار امل

 أو املوضوعّي  يالغناء منلرج حتت عنواهنام، واحتامل اإلحلاق احلكب

 ،للروايات خمالف   ، بل فاسل  اً جلّ  نتيجة بعيل   ّي،الراجع إىل احلكب

ول ـوقوله يف جواب السؤال عن ق ،«قول الزور الغناء»: کقوله

﴿َوِمَن  : ّلـال اهلل عّزوجـاء ممّا قـالغن»: ولهـوکق ،«الغناء» :الزور

ي ل وضح مناا أو ،«ِدیِث لِیأِضلَّ َعن َسبِیِل اهللِ﴾ْهَو احَل ـَ النَّاِس َمن َیْشرَتِ

﴿َوِمَن  :وتال هذه اآلية «ا أوعل اهلل عليه النارالغناء ممّ »: ولهـق

                                                           

، كتاب 111: 17؛ وسائل الشيعة 2، باب النرد والشطرنج، احلديث111: 6. راجع: الكايف 1

 . 8، احلديث33التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

بواب ما أ، كتاب التجارة، 111: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب الْناء، احلديث111: 6. الكايف 2

 .3، احلديث33به، الباب  بسيكت

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 1

 .7، احلديث 33يكتسب به، باب 
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إىل غري للمم من الروايات الظاهرة يف انلراجه يف مفادها،  ،النَّاِس...﴾

 يف علم انلراج عنوانه بام هو فيه.  وّل شمّم 

: إّن إضافة القول إىل الزور وقل مّر أّن األقرب يف وجه اّلنلراج أن يقال

تارة تكون باعتبار بطالن مقوله، وأخرى باعتبار بطالن کيفّيـة الصوت 

 .الباطلةأو الصوت بالكيفّيـة 

وکذا اآلية األخرى ظاهرة يف  ،ولو ّل قرينّيـة الروايات لكانت اآلية

فيكون معنى  ،اّلعتبار األّول، لكن بعل قيام القرينة يكون مفادمها أعمّ 

جيب اّلجتناب عن قول هو زور ببقوله أو  :اآلية والعلم عنله تعاىل

انلراج بعارضه الذي هو صوت باطل، فانلراج الغناء فيه من قبيل 

مصاديق العناوين فياا، فاحلكم متعّلق بالصوت الزور والصوت 

  .فينلرج فيه سائر األصوات اللاوّيـة ّي،اللاو

 ،أّنـه يلخل يف الزور يورو: »ويؤّيله ما أرسل يف جمبع البحرين قال

إّّل أن يناقش فيه بأّن غاية ما تلّل  ،«ر األقوال امللايةئالغناء وسا

وّليكون  ،الروايات انلراج الغناء يف اآلية، ومل يظار مناا کيفّيته

 ؛اّلنلراج بالنحو املذکور للظاور املستنل إىل الكالم ولو ببؤونة األخبار

لعلم قرينّيتاا لكيفّيـة اّلنلراج، فيبكن أن يكون للمم بنحو من الكناية 

ّل يعلباا إّّل املخاطب  ياللّلّلت اخلفّيـة الت أو غريها من أنحاء

 .بالكتاب العزيز وأهل بيته اخلاّص به

وباجلبلة: مل يظار من الروايات أّن انلراج الغناء يف اآليتنی بعنوان اللاو 

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 1

 . 6، احلديث 33يكتسب به، باب 

 «. زور»، ماّدة: 113: 1مع البحرين . جم2
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 ر األصوات اللاوّيـة. ئمن حيث الصوت حّتى يشبل سا

 اخلارجّي  بالظنّ  م إّّل مظنوناً واحلاصل: أّنـه ليس نحو اّلنلراج بام تقلّ 

الغري احلّجة، ّل املستنل إىل الظاور ولو بقرينة، ومل يقم دليل عىل نحو 

  اّلنلراج.

من علم دّللة هذه الطائفة من  ،مّر منّا لكن ّلخیفى عليمم أّنـه عىل ما

قول »الروايات عىل أزيل من احلرمة املحتوائي للغناء، وأّن دخول الغناء يف 

إّنام يكون بتنقيح املناط وإلغاء اخلصوصّيـة العرفّيـة، وأّن  «احلليثهلو »و «الزور

اکي خالف أو املجاز اّلّدعائي املنسوب إىل السكّ  اللخول بنحو املجاز اللغوّي 

 ،نلراج من رأساخلارجي باّل حیصل الظنّ  الظاهر وّل يصار إليه إّّل باللليل. ّل

 ،له من رأس ؛ لعلم املحّل ّلخیفى نلراج، کامفیاًل من علم اللليل عىل نحو اّل

 .سال   ،بعلم اللليل M واألمر يف للمم بعل اعرتافه

 :M فقال ،الوجه الثاينهذا کّله يف الوجه األّول وأّما 

کام هي  ،ويبكن اّلستلّلل عىل حرمتاا بام دّل عىل حرمة مطلق اللاو 

واملعترب وط والّسائر ـن املبسـع ن الفقااء، کاملحكّي ـظاهر مجلة م

ا، ـاهر مجع آخر خالفاـوإن کان ظلف وغريها،ـل واملختـوالقواع

عطف سفر  الغنية ّي وحمكوالفقه الرضوّي  ع واهللايةـففي املقن

                                                           

 .111د  111: 1. املكاسب املحّرمة 1

: 1؛ والرسائر 116: 1؛ وراجع: املبسوط 112: 11. احلاكي هو السّيد العامّل يف مفتاح الكرامة 2

؛ 188، املسألة 121: 2؛ وخمتلف الشيعة 121: 1؛ وقواعد األکكا  171:2؛ واملعترب 127

 .218: 11اهر الكال  ؛ وجو116: 1واملهّيب 

 .111اهلداية: ؛ 126. املقنع: 1

 ، باب صالة املسافر واملريض.21، الباب 162: . الفقه املنسوب لإلما  الرضا1

 .71: 1 ؛ وراجع: غنية النزوع112: 11. احلاكي هو السّيد العامّل يف مفتاح الكرامة 1
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 الظاهر يف مغايرهتام، وظاهر اخلالف ،«أو»الصيل عىل سفر املعصية بـ 

 أيیًا علم کونه حمّرمًا. والنااية

 إلياا مثل احلّج  سفر الطاعة واجبة کانت أو منلوباً  :قال يف األّول 

شبه للمم فيه التقصري بال خالف، واملباح عنلنا أوالعبرة والزيارات وما 

 جمراه يف جواز التقصري، وأّما اللاو فال تقصري فيه عنلنا.  يجير

عن  ،ة مّحاد بن عثامنـلّل علياا بروايـيبكن أن يست ،ف کانـوکي

 ،﴾َعاد اَل ﴿َفَمِن اْضطأرَّ َغرْيَ َباغ وَ :  ّول اهلل عّزوجلـيف ق اهللعبـلأيب 

السارق، ليس هلام أن ياکال امليتة إلا  ي:والعاد ،باغي الصيل :الباغي: »قال

علياام، ليس هي علياام کام هي عىل املسلبنی،  اضطّرا إلياا، هي حرام  

 «.ن يقرّصا يف الصالةأوليس هلام 

 يف أطعبة اجلواهر يعن عبلالعظيم احلسن يرو وقريب مناا ما

الصید بطرًا  ي: الذي یبغ: السارق، والباغيوالعادي»وفياا: واملستنل،

  .«وَلواً 

                                                           

 .113، املسألة: 167: 1. اخلالف 1

 .122. النهاية: 2

 . 171(: 2. البقرة )1

: 1؛ هتييب األکكا  7، باب صدالة املاّلکنی واملّكارينی و...، احلدديث 118: 1. الكايف 1

، ، كتاب الصالة176: 8؛ وسائل الشيعة 18، باب الصالة يف السفر، احلديث 217/113

 .2، احلديث 8أبواب صالة املسافر، الباب 

 . 123: 16. جواهر الكال  1

 . 11: 11. مستند الشيعة 6

: 3؛ هتييب األکكدا  37، باب الصيد واليبائح، احلديث 216/1117: 1. من ال حيرضه الفقيه 7

، كتاب 211: 21؛ وسائل الشيعة 83، باب اليبائح واألطعمة و...، احلديث 81/111

 .1، احلديث 16األطعمة واألرشبة، أبواب األطعمة املحّرمة، الباب 
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بتقريب: أّن املتفاهم عرفًا من حتريم امليتة ونحوها عىل من خرج لسفر 

سواء قلنا بعلم جواز  ـ الصيل للى اّلضطرار حّتى عنل خوف املوت

أو قلنا بوجوب حفظ نفسه بأکل امليتة، وهي حمّرمة  ،يبوت یأکله حتّ 

  ـعليه ويعاقب عىل أکلاا، کاملتوّسط يف أرض مغصوبة عىل بعض املباين

أّن حرمة السفر صارت موجبة لذلمم، وأّن الرتخيص للى اّلضطرار 

أمر حمّرم  منّـة من املوىل عىل عبيله، ومع حصول اّلضطرار بسبب

وبسبب طغيان العبل عىل موّله منعه عن للمم الترشيف، فببناسبة 

أّن املنع عنل اّلضطرار وهذا التیييق والتحريج  احلكم واملوضوع عرفاً 

إّنام هو ّلرتكاب العبل قبيحًا وحمّرمًا، ولو کان السفر مباحًا رّخصه اهلل 

ل اّلضطرار لسّل تعاىل ولهب العبل لرتخيصه، فال يناسب املنع عناا عن

 رمقه، ويشال له مقارنته للسارق. 

، بل ّي املتجاوز الطاغ اغي والعادي مثال ملطلق العايصـوالظاهر أّن لکر الب

 يان بعض املصاديق، کام فّّس الباغـعنواهنا أعّم لكّل للمم، وأّن التفسري لبي

 ،اهللعبل عن أيب ،يلة البزنطـباخلارج عىل اإلمام العادل أيیًا يف مرس

وعن تفسري اإلمام بالقّوال  باملعصية طريق املحّقنی، يوفّّس العاد

وعن تفسري وإمامة من ليس بإمام، ّي بالباطل يف نبّوة من ليس بنب

                                                           

، كتاب 216: 21؛ وسائل الشيعة 1، باب ذكر الباغي والعادي، احلديث 261: 6. الكايف 1

 .1 ، احلديث16األطعمة واألرشبة، أبواب األطعمة املحّرمة، الباب 

، كتاب األطعمة واألرشبة، أبواب 216: 21؛ ووسائل الشيعة 167: 2د 1. راجع: جممع البيان 2

 .6، احلديث 16األطعمة املحّرمة، الباب 

، السورة التي ييكر فيها 111: ظر: التفسری املنسوب إلی اإلما  احلسن العسكري. ُان1

، 11، أبواب األطعمة املحّرمة، الباب 211: 16؛ ومستدرك الوسائل 113البقرة، احلديث 

 .1احلديث 
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ويشال له أّن اآلية الكريبة .الباغي: الظامل، والعادي: الغاصب :العّيايش

: ببیبون واحل، ويف املائلةوالنحل واألنعام نزلت يف البقرة

وٌر َرِحیٌم﴾ َتَجانِف اِل ِْمم َفإِنَّ اهللَ َغفأ   .﴿َفَمِن اْضطأرَّ يِف خَمَْمَصة َغرْيَ مأ

ومن نظر يف اآليات األربع ّل يشمّم يف أهّنا بصلد بيان حكم واحل 

 ﴿َغرْيَ : هو املراد من قوله َعاد﴾ اَل ﴿َغرْيَ َباغ وَ : ويكون املراد من قوله

َتَجانِف اِل ِْمم﴾ أي غري متاميل له، وتكون اآلية األوىل بصلد تفصيل ما  ؛مأ

 .أمجل يف األخرية أو لکر مصاديقاا

ن جمبوعاا أّن الرتخيص بام أّنـه لالمتنان مقصور عىل من مل ـوالظاهر م 

 والتاميل إىل اإلثم، واخلارج عىل اإلمام ياضطراره بسبب البغ يكن

 .واخلارج إىل التصيل کذلمم ،اضطّره إليه متايله إىل اإلثم املنتاى إىل حتّققه

َتَجانِف اِل ِْمم﴾: ومحل قوله  عىل امليل إىل أکل امليتة واستحالهلا،  ﴿َغرْيَ مأ

ر اآليات ئومحل احلال عىل املؤّکلة بعيل عن ظاهر الكالم وعن ظاهر سا

 .املوافقة هلا يف احلكم

لکرناه حرمة اخلروج إىل الصيل. فيیّم إىل للمم ما دّلت عىل فتحّصل ممّا  

، کرواية لكونه مسري باطل وکونه هلواً  ؛التقصري يف سفر الصيل ليس أن

عن الرجل  اهللعبل : سألت أباقال ،ابن بكري املعتبلة أو الصحيحة

ّل، إّّل أن يشّيع »قال:  ؟يقرّص الصالة يتصّيل اليوم واليومنی والثالثة أ

                                                           

، كتاب األطعمة واألرشبة، 211: 16؛ مستدرك الوسائل 111، احلديث 71: 1. تفسری العّيايش 1

 .1، احلديث 11طعمة املحّرمة، الباب أبواب األ

 .171(: 2. البقرة )2

 .111(: 6. األنعا  )1

 .111(: 16. النحل )1

 .1(: 1. املائدة )1
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«.ّل تقرّص الصالة فيه الرجل أخاه يف اللين، فإّن التصّيل مسري باطل  

: سألته عّبن خیرج عن أهله قال ،جعفرعن أيب  ،وموّثقة زرارة 

والليلتنی والثالثة هل يقرّص من  ةيله اللّ بالصقورة والبزاة والكالب يتنزّ 

فينتج أّن احلليث. ،«...يف هلو ّل يقرّص  إّنام خرج: »قال ؟صالته أم ّل

 . اللاو والباطل حمّرم  

ة حرمة سفر ـن رواية مّحاد بن عثامن املفّّسة لآليـيستفاد م ،وباجلبلة

ومن الروايات املعّللة لعلم التقصري بأّن التصّيل  ،بالتقريب املتقّلم  لـالصي

 .وأّنـه خرج لّلاو أّن اللاو حمّرم   مسري باطل  

 بن حمّبل، لیعفاا ببعىّل  ؛لكن إثبات حرمة سفره برواية مّحاد مشكل   

ويعرف  ،مةفإّنـه میطرب احلليث واملذهب بنّص النجايش والعـاّل 

  .حليثه وينكر عن ابن الغیائري

ّل يوجب اّلعتامد علياا، وجمّرد کونه شيخ وقول النجايش: کتبه قريبة،

إل ّل دليل مقنع عليه، مع علم ثبوت کونه  ؛جازة ّل يكفي يف اّلعتامداإل

شيخًا، میافًا إىل إمكان املناقشة يف بعض ما تقّلم من استفادة احلرمة من 

اآليات وإمكان إرجاع سائر اآليات إىل األخرية. ومحلاا عىل اّلحتامل 

                                                           

: 1؛ هتييب األکكا  1، باب صالة املاّلکنی واملّكارينی و...، احلديث 117: 1. الكايف 1

، باب املتصيّد 211/811: 1؛ واالستبصار 11، باب الصالة يف السفر، احلديث 217/116

، كتاب الصالة، أبواب صالة 8:181؛ وسائل الشيعة 1جیب عليه التام  أ  التقصری، احلديث 

 .7، احلديث 3املسافر، الباب 

: 1؛ االستبصار13، باب الصالة يف السفر، احلديث 218/111: 1. هتييب األکكا  2

، 178: 8؛ وسائل الشيعة 1يث ، باب املتصّيد جیب عليه التام  أ  التقصری، احلد216/812

 .1، احلديث 3كتاب الصالة، أبواب صالة املسافر، الباب 

 . 1611، الرقم 113. خالصة األقوال: 1

 . 1117، الرقم 118. رجال النجايش: 1
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 .املتقّلم، کام محلاا عليه املفّّسون

: بامليل إىل أکل املتجانف لإلثمفاق ظاهرًا عىل تفسري بل يف اجلواهر اّلتّ  

.بالذنب أي اقرتافاً  ؛امليتة استحالّلً 

إّنـه »: وغري للمم، کإمكان املناقشة يف استفادة حرمة مطلق اللاو بنحو قوله 

، ّلحتامل دخالة خصوصيّات سفر «أّنـه خرج لّلاو»، أو «مسري باطل

يف احلكم، کاخلروج مع البزاة والصقورة ونحومها، فإلغاء  يالصيل اللاو

أو  ، فإثبات حرمة اللاو مطلقًا بام لکر مشكل  تأّمل ،مشكل   اخلصوصيّة

 .ممنوع  

أّنـه ليست املناقشة يف رواية مّحاد بن عثامن  :يف کالمه مناقشات؛ أحدها

بل فياا املناقشة دّللة بام يف اآلية الرشيفة من أّن التقصري  ،سنلها يف منحرصة

، فإّن الباغي يف الرواية فّّست بباغي ألجل حتّقق املعصية بالسفر الصيل اللاوّي 

الطلب، والظلم  یإل ّل يناسب کونه ببعن ؛الظلم یالصيل، والبغي هنا ببعن

کام أّن لبح احليوان جتاه  ،هو مرجوح   ،نعم .بالنسبة إىل الصيل ّل دليل عىل حرمته

 .يل مرجوح  لخر ولبح احليوان بآلة غري حليلة ويف الأ حيوان حّي 

َتَجانِف اِل ِْمم﴿وأّما آية  فال تلّل عىل املعصية أيیًا، فإّن اإلثم ما  ،﴾َغرْيَ مأ

يوجب البطء يف العقل وما يوجب منع اإلنسان عن منافع اللنيا أو اآلخرة، 

، وأّما فاو حمّرم   من املعصية، فإن انطبق عىل العذاب األخروّي أعّم املعنی وهذا 

فال يبكن القول  ،إلا مل ينطبق إّّل عىل احلرمان عن بعض األمور اللنيوّيـة

 بحرمته.

                                                           

 «.أي اقرتافًا باليئب»مكان « أو اقرتافًا لإلثم». وفيه: 111: 16. جواهر الكال  1

 .161 د 111: 1. املكاسب املحّرمة 2

 . 1(: 1. املائدة )1
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ْل فِیَها إِْمٌم َکبرٌِي خَل ﴿َیْسَألأوَنَك َعِن اآية: املعنی  ممعلی للويشال  ْمِر َوامْلَْیِّسِ قأ

اَم َأْکرَبأ ِمن َنْفِعِهاَم﴾ َوَمنَافِعأ لِلنَّاسِ  هأ املعصية  یفإّن اإلثم فياا ّل يكون ببعن ،َوإِْممأ

ألّن اآلية الرشيفة ظاهر يف اجلواب اإلقناعي ّل التعّبلي، وکون اإلثم  ؛قطعاً 

 ًا.ّل إقناعيّ  اً ليّ ببعنى املعصية يوجب کون اجلواب تعبّ 

أّن شّم احلليث يقتيض علم إمكان اّلستلّلل برواية مّحاد بن  :هامانی

إل الروايات الواردة يف إمتام الصالة يف سفر الصيل اللاوي داّلة عىل  ؛عثامن

ألجل أّن التصيل مسري باطل وأّنـه إخراج يف هلو، ومل يكن فياا إشارة إىل إمتاماا 

 .الباغي والعادي

تسليم اّلستلّلل برواية مّحاد بن عثامن عىل يصّح ّل الروايات  ممبل ومع تل

التقصري ألجل صلق الباغي والعادي عىل املسافر، فإّن العقالء ّل دّللتاا ألّن 

لتعارضه وتنافيه مع عّلة روايات معتربة  ؛يعبلون يف مثل املقام هبذه الرواية

 ی، بل لو کان مناط التقصري هو کون السفر معصية کان املناسب واألولیأخر

 ّل باللاو والباطل. ،اّلستلّلل باحلرمة

أّن املستفاد من موّثقة زرارة أّن املناط يف التقصري وعلمه کون السفر  :مالثها

وللمم ألّن الرواية  ؛حّقًا وباطاًل، فإن کان السفر حّقًا يقرّص وإن کان باطاًل يتمّ 

ع سألته عن الرجل يشيّ  :وهو فقرة: قال ،M مذيل بذيل مل يذکره سّيلنا اّلُستال

 «یقرّص، فإّن ذلك حّق علیهیفطر و» :قال ؟أخاه اليوم واليومنی يف شار رمیان

 .فتأّمل

أّن ما لکره من املناقشة يف استفادة حرمة مطلق اللاو بإلغاء  :رابعها

                                                           

 .213(: 2. البقرة )1

 .118. تقّد  خترجیها يف الصفحة 2

 .1، احلديث 11، كتاب الصالة، أبواب صالة املسافر، الباب 181: 8. وسائل الشيعة 1
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ّلحتامل دخالة  ؛«هوأّنـه خرج للّ »أو  ،«أّنـه مسري باطٌل »اخلصوصّيـة من قوله: 

سفر الصيل اللاوي يف احلكم، کاخلروج مع البزاة والصقورة ات خصوصيّ 

، میافًا إىل علم دّللة الروايات عىل حرمة اللاو، بأّن تعبيم ونحومها، خملوش  

يناقش فيه  یاحلكم ملطلق سفر الصيل اللاوي ّل يكون بإلغاء اخلصوصّيـة حتّ 

کاخلروج مع البزاة  ،ات سفر اللاوي يف احلكمباحتامل دخالة خصوصيّ 

من عبوم العّلة، والعّلة تعّبم کام أّنـه  والصقورة ونحومها، بل التعبيم مستفاد  

 ختّصص، واملعلول بام هو معلول ّل دخالة له يف احلكم. 

بعل اّلستلّلل عىل حرمة مطلق اللاو باألخبار واآليات التي  M إّنـهمّم 

 له:بقو الوجه الثالثلکر  ،بّيناا عىل التفصيل

إّما  ،آخر، وهو إثبات کون اللاو باطالً  ويبكن اّلستلّلل علياا بوجه  

حرمة کّل باطل،  یبانلراجه فيه أو مساوقته له، فيجعل صغرى لكرب

 فينتج حرمة مطلق اللاو. 

: قال قال ،بن املغرية رفعاا اهللفتلّل علياا رواية عبل ،ا الصغرىمّ أ

املؤمن باطل إّّل يف ثالث: يف تأديبه کّل هلو : »يف حليث رسول اهلل

 «.فإهّنن حّق  ،الفرس، ورميه عن قوسه، ومالعبته امرأته

أّن أمثال ـ  میافًا إىل أّن کّل هلو باطل ما على الثالثـ واملستفاد مناا 

املستثنى ممّا هلا غاية عقالئّيـة داخلة يف اللاو، وأّن اللاو احلّق منحرص يف 

 الثلث. 

هّنم إ: وقلت ؟عن الغناء اهللعبل : سألت أباقال ،لاألعىلوموّثقة عب

جئناکم جئناکم حّيونا »: رّخص يف أن يقال يزعبون أّن رسول اهلل

                                                           

، 13:211؛ وسائل الشيعة 11، باب فضل ارتباط اخليل وإجرائها والرمي، احلديث 11: 1. الكايف 1

 . 1، احلديث 1كتاب السبق والرماية، الباب 
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امءَ إّن اهلل يقول:  ،کذبوا»، فقال: «كميحّيونا نحيّ   .«﴾﴿َوَما َخَلْقنَا السَّ

باآليــات لّل عــىل بطــالن زعباــم ـاستــ اهللعبــل بتقريــب: أّن أبــا 

الكريبة، وّل يتّم اّلستلّلل إّّل بانلراج الغناء يف اللاو وانلراج اللاـو 

فيـه  يف الباطل الذي أزهقه اهلل باحلّق ودمغه، فلـو کـان اللاـو مرّخصـاً 

ص فيـه مل ينـتج املطلـوب، مناا ما رّخـ :وکان حّقًا، أو کان عىل قسبنی

وًا وکّل هلو باطاًل لينـتج فالبّل يف متامّيـة اّلستلّلل أن يكون کّل غناء هل

کـّل باطـل  :هـي یأّن کّل غناء باطل، ثّم جعل النتيجـة صـغرى لكـرب

 ّج ـاء ممنوع بحكـم اهلل تعـاىل، فأنتــوع، فينتج کّل غنـق ملمو  ممنـمزه

 ما منعه تعاىل.  ول اهللـف رّخص رسـه کيـمنه: أنّ 

کام ظارت کيفّيـة  ،فتحّصل منه مساوقة اللاو للباطل، أو انلراجه فيه

 دّللتاا عىل حرمة الباطل أيیًا. 

: عبّاد، وکان مستارتًا بالسامع ويرشب النبيذ، قال ل بن أيبورواية حمبّ 

وهو يف حيّز  أي،ألهل احلجاز فيه ر»: فقال ؟عن السامعسألت الرضا 

وا أما سبعت اهلل يقول:  ،الباطل واللاو ْغِو َمرُّ وا بِاللَّ  .کَِراماً﴾﴿َوإَِذا َمرُّ

وإن مل يظار مناا  وظاهرها أّن السامع منطبق عليه العناوين الثالثة

                                                           

 .16(: 21. األنبياء )1

، كتاب التجارة، أبواب ما 117: 17؛ وسائل الشيعة 12، باب الْناء، احلديث 111: 6الكايف  .2

 .11، احلديث 33يكتسب به، الباب 

 .72(: 21. الفرقان )1

للمدأمون يف حمدض اإلسدال  و...،  ، باب ما كتبه الرضدا111: 2 . عيون أخبار الرضا1

، 33، كتاب التجدارة، أبدواب مدا يكتسدب بده، البداب 118: 17؛ وسائل الشيعة 1احلديث 
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 مساوقة العناوين.

ختلو من إشعار عىل مساوقة الباطل واللاو، کام تشعر هبا  ّل ،نعم

يف بعیاا أّن التصيّل مسري باطل، ويف بعیاا إّنام  يالروايات املتقّلمة الت

 والعبلة يف الباب موّثقة عبلاألعىل.  .خرج يف هلو

 فتلّل علياا املوّثقة بالتقريب املتقّلم.  ،وأّما الكربى

 ن؟يومًا بخراسا : سألت الرضاقال ،ان بن الصلتوصحيحة الريّ 

کذب : »فقال ،ايس لکر عنمم: إّنمم ترّخص يف الغناء: إّن العبّ وقلت

 : إّن رجاًل أتى أبافقلت ؟سألني عن الغناء :قلت له ،«الزنليق ما هكذا

 إلا ميّز اهلل بنی احلّق  ،يا فالن»: فقال ؟فسأله عن الغناء جعفر

 «.قل حكبت»: فقال ،: مع الباطلقال «؟والباطل فأين يكون الغناء

وقل تقّلم وجه دّللتاا عىل حرمة الغناء ويلّل ليلاا عىل أّن حرمة الباطل 

الرجل السائل بأّن الغناء من  جعفرأبو لزمأکانت مفروغًا عناا، وإّنام 

إل ّل شباة يف أّن الرجل کان سؤاله عن جواز  ؛الباطل فيكون حراماً 

الغناء وعلمه، فإّن جوازه کان معروفًا عنل العاّمة، کام تقّلم، فصار موجبًا 

 .مستلّلً بأّنـه باطل   ،للشباة، فأجاب بعلمه

اّلة عىل أّن الشطرنج وغريه من وتلّل علياا أيیًا مجلة من الروايات الل

 الباطل. 

وعن لعبة  ،أّنـه سئل عن الشطرنج اهللعبلعن أيب  ،کبوّثقة زرارة

أرأيتمم إلا : »فقال ،وعن لعبة الثالث ،لعبة األمري :شبيب التي يقال هلا

فال »: قال ،«مع الباطل»: قال «ام تكون؟مع أهّي  مّيز اهلل بنی احلّق والباطل

                                                           

، مع 12من األخبار املنثورة، احلديث  ، باب فيام جاء عن الرضا17: 2 . عيون أخبار الرضا1

 .11،   احلديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 116: 17التفاوت؛ وسائل الشيعة 
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  «.خري فيه

لقيام الرضورة عىل  ؛يراد به احلرمة «فال خري فیه»: قوله نّ أوّل ريب يف 

 قسامه. أحرمة الشطرنج والقامر ب

الشطرنج من : »قال ،اهللعبل عن أيب ،ومرسلة يعقوب بن يزيل

 ونحوها غريها. .«الباطل

وظاهر تلمم الطايفة أّن الباطل معلوم احلرمة، ولذا کان يف مقام بيان 

ان من کام تقّلم يف رواية الريّ  ،بانلراجاا فيه یحرمة املذکورات اکتف

 «.قل حكبت»قوله: 

 ناقش يف مجيع الوجوه املتقّلمة بقوله:مّم 

 أّن اّلستشااد يف الرواية باآليات ّللكن يبكن املناقشة فيام تقّلم بأّن 

يكون من قبيل اّلستلّلل املنطقي واّلستنتاج من صغرى وکربى يف 

 للزوم کون اّلستلّلل حينئذ   ؛الغري املعتقل بإمامته ،مقابل اخلصم

بالظاهر املتفاهم عرفًا من اآلية الرشيفة حّتى جياب به اخلصم ويقنع، 

: أّنـه وّل ريب يف أّن الظاهر من اآلية األوىل املستشال هبا يف الرواية

 سة.تعاىل مل خیلق شيئًا لعبًا، بل لغاية بام يليق بذاته املقلّ 

ومن الثانية أّنـه تعاىل مل يّتخذ اللاو، وقل فّّس باملرأة والولل والصاحب، 

ولو يراد أعّم مناا يكون املعنى أّنـه مل يّتخذ مطلق اللاو، وببناسبة 

                                                           

، 17:113، مع تفاوٍت يسری؛ وسائل الشيعة 6، باب النرد والشطرنج، احلديث 6:116. الكايف 1

 . 1ديث ، احل112كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، أبواب ما 121: 17؛ وسائل الشيعة 111، احلديث 111: 2. تفسری العّيايش 2

 .11، احلديث 112يكتسب به، الباب 
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 کام أّنـه غري ّلعب. ،السابقة أّنـه تعاىل غري ّله

حلّق غالبًا جيعل اـ میافًا إىل تنّزهه عاّم لکر ـ  ومن الثالثة أّنـه تعاىل  

کام فّّست هبا، ومن يكون کذلمم  ،وقاهرًا عىل الباطل بإقامة البيّـنة عليه

 ّل يكون ّلهيًا، وهو وجه املناسبة بيناام. 

قال: قال  (،رفعه)ويف تفسري الربهان عن يونس بن عبلالرمحن 

 ،غلب احلّق الباطل ليس من باطل يقوم بإزاء احلّق إّّل : »اهللعبلأبو

َو وللمم قوله تعاىل:  هأ َفإَِذا هأ قِّ َعَ  اْلبَاطِِل َفیَْدَمغأ ﴿َبْل َنْقِذفأ بِاحْلَ

 .«َزاِهٌق﴾

يا : »اهللعبلأبو : قال يلقال ،ويف تفسري الربهان عن أّيوب بن احلرّ ...

ه أم ـه، قبلـحّتى يصلع قلب ه احلّق ـن أحل إّّل وقل يرد عليـما م ،أّيوب

 لخ.إ ﴾...﴿َبْل َنْقِذفأ : يف کتابه وجّل وللمم قول اهلل عزّ  ترکه،

ث إخبار عن تنّزهه تعاىل عن اللعب واللاو وأّنـه فظار أّن اآليات الثال

تعاىل يقذف احلّق واحلجج اللاّلة عليه عىل الباطل فيلمغه، فال يستفاد 

إىل أّن  مناا بحسب ظاهرها حرمة الغنا وّل اللاو والباطل، میافاً 

اللعب واللاو والباطل عناوين خمتلفة لعّل بيناا عبومًا من وجه، ومعه 

 . ی، کام ّل خیفّل يبكن اّلستنتاج القيايّس 

وعليه يبكن أن يكون اّلستشااد ملجّرد مناسبة بنی تنزيه اهلل تعاىل عن 

عن ترخيص الغناء، فال  عبل اللاو والباطل وتنزيه رسول اهلل

فياا إشعار عىل علم  ،هبا عىل حرمة مطلق اللاو. نعميصّح اّلستلّلل 

                                                           

 . 18: (21. األنبياء )1
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، لكنّـه ليس لكونه هلواً  ؛، أو أّن الغناء غري مرّخص فيهاً ترخيصه مطلق

ّلحتامل أن يراد هبا أّن  ه؛بحيث يبكن اّلستناد إليه عىل حرمة مطلق

الذي يبطل الباطل ّل يرّخص الغناء وما هو ببنزلته، وليس کّل هلو 

 وباطل کذلمم. 

 يفا ،«...کّل هلو املؤمن باطل  : »ا رواية ابن املغرية اللاّلة عىل أنّ مّ أو

من أدّل اللليل عىل أّن مطلق الباطل ليس  ،مع الغّض عن سنلها

ألهّنا دّلت بواسطة استثناء املذکورات عىل أّن ما يرّتّتب علياا  ؛بحرام  

ثة، األغراض العقالئّيـة، کتأديب الفرس، هلو باطل ما سوى الثال

 والرضورة قائبة بعلم حرمة أمثاهلا. 

هلو املؤمن باطل حكاًم، وإّّل فام له غاية  ثّم إّنه ّلبّل من محلاا عىل أّن کّل 

ملا عرفت،  ؛عقالئيّة ليس بباطل موضوعًا، وّل يبكن احلكم باحلرمة

 م، بل مكروه. مًا، ومنه غري حمرّ مناا أّن الباطل منه ما يكون حمرّ  فيكشف

وأّما ما لکرناه من دّللة الروايات عىل مفروغّيـة حرمة الباطل، وهلذا 

شطرنج وغريه من أنحاء القامر والغناء بكوهنا باطاًل، استشال حلرمة ال

فبعل فرض التسليم ّلبّل من محلاا عىل معاودّيـة حرمة قسم خاّص من 

الباطل، وإّّل فبطلقه مل يكن معاودًا حرمتاا، بل کثري منه معاود حّلّيته 

 بال شباة. 

سلر إىل احتامل أن تكون الروايات الواردة يف أّن الشطرنج وال میافاً 

ْم  اَل ﴿وَ : شارة إىل انسالکاا يف قوله تعاىلإ ،ونحومها باطل لأوا َأْمَوالَکأ َتْأکأ

ْم بِاْلَباطِِل﴾ وتشال به مجلة من  .«الخري فیه»: کام يشعر به قوله ،َبْینَکأ

                                                           

 . تقّدمت آنفًا. 1

 . 23(: 1. النساء )2
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الروايات املفّّسة لآلية الكريبة بالقامر، کصحيحة زياد بن عيسى 

لأوا  اَل ﴿وَ : وجّل عن قوله عزّ  اهللعبل باأ: سألت قال ،احلذاء َتْأکأ

ْم بِاْلَباطِِل﴾ ْم َبْینَکأ  ،کانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله»فقال:  ؟َأْمَواَلکأ

 ييعن: »خرى عنهأويف رواية  ،«عن للمم وجّل فناا هم اهلل عزّ 

  .وقريب مناا غريها «.بذلمم القامر

ّل دّللة يف تلمم الروايات عىل حرمة مطلق الباطل أو اللاو،  ،وباجلبلة

 . بل تلّل إّما عىل حرمة أکل املال به، أو عىل حرمة نوع خاّص 

اء ـون الغنـاطل، لكن کـام اللليل عىل حرمة البـثّم لو فرض قي

ألّن الباطل ببعنى الفاسل  ؛شكال  إ اللاوّيـة منه عرفًا حمّل  واألصوات

الذي ّل يرتّتب عليه األثر، والذي ّلمرصف له، والذي ّل غرض فيه، 

ونحوه ممّا هو متعّلق األغراض  ،مناا ّل ينطبق عىل الغناء ءويش

العقالئّيـة، ولوّل منع الشارع األقلس ملا عّل نحوه يف الباطل واهلزل 

عناوين عىل فرض ثبوهتا واللغو، فاّلستلّلل عىل حرمته بحرمة تلمم ال

 .غري وجيه  

عىل اّلستلّلل حلرمة األصوات اللاوّيـة بكون مطلق اللاو باطاًل وأّن  ویرد

أّن الروايات املستلّل ما أورد عليه السّيلنا األستال ، میافًا إىل کّل باطل حرام  

عّباد، وکان مستارتًا  ل بن أيبهبا عىل حرمة کّل هلو وباطل معارض برواية حمبّ 

                                                           

، كتاب التجارة، 161: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب القامر والنهبة، احلديث 122: 1. الكايف 1

 .1، احلديث 11أبواب ما يكتسب به، باب 

، كتاب التجارة، أبواب ما 166: 17 ؛ وسائل الشيعة38، احلديث 211: 1. تفسری العّيايش 2

 «.عن أسباط بن سامل». وفيهام: 8، احلديث 11يكتسب به، الباب 

 .11، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 161: 17. راجع: وسائل الشيعة 1

 .166د 161: 1. املكاسب املحّرمة 1
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ألهل احلجاز : »فقال ؟عن السامع : سألت الرضابالسامع ويرشب النبيذ، قال

وا  أما سمعت اهلل یقول: ،وهو يف حّیز الباطل واللهو أي،فیه ر ْغِو َمرُّ وا بِاللَّ ﴿َوإَِذا َمرُّ

.«کَِرامًا﴾

فكون  ،وللمم ألّن املرور عن اللغو يكون کرامًا ومطلوبًا ّلحرامًا وممنوعاً  

 ؛لفتأمّ  .أّوالً السامع ورشب النبيذ يف حيّز الباطل، واللغو غري موجب للحرمة 

 ،فإّن يف الرواية من جاة اللّللة عىل علم حرمة السامع ـ وهو الغناء ـ والنبيذ

بل هذه الرواية مقّلم عىل ، يّـةفتكون ساقطة عن احلجّ  ،للبذهب خمالفة  

 لكوهنا أظار مناا. ؛الروايات املتقّلمة

وعن لعبة  ،أّنـه سئل عن الشطرنج اهللعبل أّن موّثقة زرارة عن أيب ومانیًا:

 أرأیتك إذا مّیز احلّق »: فقال ،وعن لعبة الثلث ،لعبة األمري :يقال هلا يشبيب الت

ّلدّللة  ،«فال خري فیه»: قال ،«مع الباطل»: قال «من الباطل مع أَّيام تکون؟

وما فياا من  ،ّنـه ليس فياا من األلفاظ الظاهر يف احلرمةإحيث  ،فياا عىل احلرمة

قّل من أفال  ،إن مل نقل بظاوره يف الكراهة وعلم احلرمة «فال خري فیه»: قوله

 .کام هو الظاهر الواضح ،علم ظاوره يف احلرمة

ـ لقيام الرضورة عىل حرمة  M کام يف کالم اّلُستال ـ ومحله عىل احلرمة 

بأّن السائل سأل عن الشطرنج ولعبة شبيب  ملفوع   ،قسامهأالشطرنج والقامر ب

، أن يكون ث من دون تقييل بالرهان، فبن املحتبل، بل املتعنّی ولعبة الثال

                                                           

 .72(: 21. الفرقان )1

للمأمون يف حمض اإلسال  و...،  تبه الرضا، باب ما ك111: 2 . عيون أخبار الرضا2

، كتاب التجارة، أبواب ما 17:118؛ وسائل الشيعة «مستهرتاً »بدل « مشتهراً ». وفيه: 1احلديث 

 .13، احلديث 33يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، 113: 17؛ وسائل الشيعة 6، باب النرد والشطرنج، احلديث 116: 6. الكايف 1

 . 1، احلديث 112به، الباب  أبواب ما يكتسب
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السؤال عن اللعب هبا بال رهان، واللعب هبا بال رهان غري معلوم احلرمة، فال 

عىل احلرمة، ويكون جواب اإلمام بكونه من  «ال خري فیه»داعي حلبل قوله: 

أيیًا تاّمًا، فإّن اللعب هبا بال رهان من اللاو والباطل وإن مل يكن  ،الباطل

 حمّرمًا.

َ  ﴿َیا: املسألة إىل امليّس املوجود يف قوله تعاىل له علم إرجاع اإلمامويؤيّ  ا َأَيُّ

اَم اخَل  ْیَطاِن َفاْجَتنِبأوهأ األْنَصابأ وَ األْمرأ َوامْلَیِّْسأ وَ الَِّذیَن آَمنأوا إِنَّ ْزالَمأ ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ

وَن﴾ ْفلِحأ ْم تأ ولو کان السؤال عن اللعب هبا مع الرهان کان املناسب  ،َلَعلَّکأ

 اإلرجاع إىل اآلية الرشيفة واّلستلّلل هبا عىل احلرمة.  لإلمام

 االستدالل ع  حرمة مطلق اللهو بالروایات

 الروايات، نـة مـعىل حرمة مطلق اللاو بجبل Mقد استـدّل سّیـدنا األستـاذ 

 : قالومع بيان ما فياا من اإلشكال. 

شبت به  ملّا مات آدم: »اهللعبل: قال أبوقال ،رواية سامعة :مناا

إبليس وقابيل فاجتبعا يف األرض فجعل إبليس وقابيل املعازف 

فكّل ما کان يف األرض من هذا الرضب الذي ، واملالهي شامتة بآدم

.«يتلّذل به الناس فإّنام هو من للمم

 وأورد عليه بقوله: 

إشارة إىل املعازف  «من هذا الرضب»: قوله نّ إف ،ما فيه یوّل خیف

واملالهي، فكأّنـه رضوب املالهي واملعازف التى يتلّذل هبا الناس من 

                                                           

 .31(: 1. املائدة )1

؛ وسائل الشيعة «هو من ذلك»بدل « هو من ذاك». وفيه: 1، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 2

 .1، احلديث 111، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111: 17
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 .للمم، واملالهي مجع امللااة، فال تلّل عىل حرمة مطلق اللاو وّل الغناء

خللّوها  ؛أّوالً أّن الرواية غري داّلة عىل احلرمة ـ  M میافًا إىل ما لکرهـ  :وفیه

عاّم يلّل علياا، فإّن کون املعازف واملالهي من فعل إبليس ّل يلّل عىل کوهنا 

 کام أّن له أفعال حمّرمة. ،حمّرمًا، فإّن لإلبليس أفعال مكروهة

فلعّل احلرمة کانت من جاة اشتامهلا عىل  ،ّلم دّللتاا عىل احلرمةوأّنـه لو ُس 

 .مانیاً ه السالم( شامتة آدم )عىل نبّينا وآله وعلي

يف صلرها غري معلومة،  حيث إّن ما ،لكوهنا مبابة ؛مالثاً وأّن الرواية غري حّجة 

کيف  ؟ألّن صلرها ّل نعرفه، فإّن قابيل الذي ّل يعرف کيف يواري سوأة أخيه

  ؟عرف صنع املعازف واملالهي يف أّول خلقة اإلنسان

 :M وقال

 يبأعن  ،بسنل ضعيف الطويس لما عن املجالس للحسن بن حمبّ  :ومناا

کّلام أهلى عن لکر : »قال ،عن عيلّ  ،عن آبائه ،بن موسى احلسن عيلّ 

  .«اهلل فاو من امليّس

ات وإحلاقاا إىل بعل أن يراد بالكّلّيـة مجيع صنوف امللايّ  وفيه میافاً 

غري  بلسان اإلحلاق املوضوعّي  يألّن اإلحلاق احلكب ؛بامليّس حكامً 

مناسب للبالغة، وجمّرد اشرتاکاا يف اإلهلاء ّل يصّحح اللعوى، فال يبعل 

کّلام قومر عليه فاو »أن يكون املراد بالكّلّيـة صنوف املقامرة، کام ورد: 

عن لکر اهلل ليس الغفلة عن التوّجه إليه تعاىل  يأّن املراد بامللا ،«ميّس

                                                           

 .167: 1. املكاسب املحّرمة 1

، كتاب 111: 17؛ وسائل الشيعة 21، املجلس الثاين عرش، احلديث 116. األمايل )للطويس(: 2

 . 11، احلديث 111التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب 121و 121: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب النرد والشطرنج، احلديث 111: 6. الكايف 1
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بحيث  ،ا يوجب الغفلة عنه تعاىلبالرضورة، فال يبعل أن يكون املراد به م

کام هو شأن املقامرات واستعامل املالهي،  ،ّل يبايل باللخول يف املعايص

 أو کان املراد غفلة خاّصة حتتاج إىل البيان من قبل اهلل تعاىل. 

يف حليث  لعن جعفر بن حمبّ  ،عبشأوهبذا يظار الكالم يف رواية 

واملالهي : »املالهي وقال ،حيث عّل فياا من مجلة الكبائر ،رشائع اللين

 ،«وتارکالغناء ورضب األ ،تصّل عن لکر اهلل عّزوجّل مكروهة يالت

: مكروهة يراد هبا التحريم أو تكون بالنصب، ويكون املراد أهّنا وقوله

 ل.تأمّ  .رادة من الفاعلأتصّل عن لکر اهلل کرهًا واستلزامًا بال 

ًا ّن التبثيل بالغناء ورضب األوتار إلفادة سنخ ما يكون صادّ وللمم أل

عن لکر اهلل تعاىل، فإّن رضب األوتار والغناء ونحوه توجب يف النفس 

حالة غفلة عن اهلل تعاىل وأحكامه، ويكون اّلشتغال هبا موجبًا للوقوع 

من »: ويف الرببط .«أّنـه رقّيـة الزنا»کام ورد يف الغناء:  ،يف املعايص

ـ نزع  :رضب يف بيته أربعنی صباحًا سّلط اهلل عليه شيطانًا ـ إىل أن قال

فال يغار بعلها : »ويف رواية   .«منه احلياء ومل يبال ما قال وّل ما قيل فيه

یَْطانأ َأْن : وقال اهلل تعاىل .«حّتى تؤتى نساؤه فال يغار ِریدأ الشَّ اَم یأ ﴿إِنَّ

                                                                                                                                        

 . 11و 1يث ، احلد111التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب اجلهاد، 111: 11؛ وسائل الشيعة 3، أبواب الواکد إل املائة، احلديث 662. اخلصال: 1

 .16، احلديث 16، الباب أبواب جهاد النفس وما يناسبه

: 11، الفصل اخلامس عرش واملائة يف الْناء وسامعها؛ مستدرك الوسائل 181. جامع األخبار: 2

 . 11، احلديث 78، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 211

؛ مستدرك 761فصل: ذكر الدخول بالنساء ومعارشهتّن، احلديث  218: 2. دعائم اإلسال  1

 .8، احلديث 73واب ما يكتسب به، الباب ، كتاب التجارة، أب217: 11الوسائل 

، كتاب التجارة، أبواب ما 112: 17؛ وسائل الشيعة 11، باب الْناء، احلديث 111: 6. الكايف 1

 .1، احلديث 111يكتسب به، الباب 
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مأ الْ  وقَِع َبْینَکأ ْم َعن ِذْکِر اهللِ َوَعِن یأ کأ دَّ ْمِر َوامْلَْیِّسِ َوَیصأ َعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء يِف اخْلَ

 فال دّللة فياا عىل حرمة مطلق اللاو. ،ِة﴾اَل الصَّ 

رواية الفیل بن شالان املروّيـة عن العيون وهي حسنة أو  :ومناا 

 «.باملالهيواّلشتغال »صحيحة ببعض طرقاا، وفياا يف عّل الكبائر: 

 وفيه: أّن الظاهر مناا آّلت اللاو ّل مطلق امللايات.

 إىل غري للمم ممّا هي دوهنا يف اللّللة.  

علم قيام دليل عىل حرمة مطلق اللاو وّل عىل  ،فتحّصل من مجيع للمم

  مطلق األصوات اللاوّيـة.

 مته مرشوط  کام أّنـه حتّصل ممّا لکرناه علم احلرمة الذايت للغناء، وأّن حر

مثل اشتامله عىل املیبون الباطل أو  ،حلًا مع حمّرم آخربام إلا کان متّ  وخمتص  

 مثل اختالط النساء والرجال. ،مقارنًا به

 ففي الغناء املحّرم عقوبتان:  ،وعىل هذا

ملا معه من احلرام املحتوائي أو املقارن معه، کام أّنـه  :وثانياام ،للعناء :حلمهاأ

کالغناء ملحض اللعب  ،هلوًا وباطالً وإن کان مع علم الرشط ّلحرمة للغناء 

تكون خمالفًا للبرّوة  ة املوجبة إىل حرکات  طرابه إىل اخلفّ إ غوإن بل ،والّسور

 ه.ة املوجبة للرقص مع فرض علم حرمتحّتى فيام بلغ إطرابه اخلفّ 

 إّنـه ّليبعل القول بكون املستفاد عن عّلة من کلامت األصحاب هو مامّم 

                                                           

 .31(: 1. املائدة )1

ث للمأمون يف حمض اإلسال  و...، احلدي ، باب ما كتبه الرضا123: 2 . عيون أخبار الرضا2

، احلديث 16، الباب ، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه111: 11؛ وسائل الشيعة 1

11. 
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 :لکرناه واخرتناه من التفصيل

خبار حرمة الغناء أحيث قال بعل نقل  ،کالم الشيخ يف اّلستبصار منها:

 ية: وکسب املغنّ 

م باألباطيل وّل تلعب تتكلّ  ة فيبن ّلـار الرخصـفالوجه يف هذه األخب

ن تزف وّل بالقصب وغريه، بل يكون ممّ  ،شباهااأالعيلان و باملالهي من

نشاد الشعر والقول البعيل من الفحش إم عنلها بالعروس وتتكلّ 

نی بسائر أنواع املالهي فال جيوز ن يتغنّ ا من علا هؤّلء ممّ واألباطيل، فأمّ 

 سواء کان يف العرائس أو غريها. ؛عىل حال  

کام يشعر ويشال  ،املحّرمة مناام ،واألباطيلنواع املالهي أمن  فإّن مراده

فإّن تلمم األمثلة  ؛والقصب وغريه ،شباهااألکره من التبثيل بالعيلان و عليه ما

 کانت من املحّرمات.

 حيث قال: ،يف املفاتيح ما :ومنها

الذي يظار من جمبوع األخبار الواردة يف الغناء، ويقتیيه التوفيق بيناا،  

ستامع ّلق به ـ من األجر والتعليم وايتعلّ  ما اختصاص حرمته وحرمة

والبيع والرشاء ـ کّلاا بام کان عىل نحو املعاود املتعارف يف زمن بني 

من دخول الرجال علياّن واستامعام لصوهتّن وتكلباّن  ؛أمّيـة

 ،وباجلبلة .باألباطيل، ولعباّن باملالهي من العيلان والقیيب وغريها

: سوى للمم، کام يشعر به قوله دون مام اشتبل عىل فعل حمرّ  ما

 «.ليست بالتي تلخل علياا الرجال»

                                                           

 ، باب أجر املْنّية.217، ذيل احلديث 62: 1. االستبصار 1

 .21: 2. مفاتيح الرشائع 2
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ستبصار واستظااره منه حيث لکر بعل نقل عبارة اّل ،يف الوايف ما :ومنها

 لفظه:  التفصيل ما

 ،نة لکر اجلنّـة والنارفال بأس بسامع التغنّي باألشعار املتیبّ  ،وعىل هذا

ولکر العبارات  ،م اهلل امللمم اجلّبارعَ ووصف نِ  ،والتشويق إىل دار القرار

ونحو للمم، کام أشري إليه  ،والزهل يف الفانيات ،والرتغيب يف اخلريات

وللمم ألّن هذه کّلاا ؛«فذکرتك اجلنّـة»: يف حليث الفقيه بقوله

لکر اهلل تعاىل، وربام تقشعّر منه جلود الذين خیشون رهّبم ثّم تلنی 

ل ـبع یخیفى عىل لوي احلج ّل ،وباجلبلة .إىل لکر اهللجلودهم وقلوهبم 

 حّق الغناء من باطله. سامع هذه األخبار متييز

ظار من عبارة اّلستبصار يف التفصيل، ففياام قرينة أوهاتنی العبارتنی 

 خیفى. کام ّل ،بل يكون کالمها نّصًا فيه ،واضحة عىل التفصيل

خبار أق السبزواري يف وجه الثاين للجبع بنی يف الكفاية للبحقّ  ما ومنها:

 لفظه:  ما ،نآخبار استحباب قراءة القرأحرمة الغناء و

 بالالم املعّرف واملفرد الغناء، األخبار تلمم ثانياام: أن يقال: املذکورة يف

ط من حيث إّنـه ّلقرينة عىل يستنب إّنام وعبومه لغًة، العبوم عىل ّليلّل 

فراد من غري تعينی ينايف غرض اإلفادة بعض األرادة اخلاّص، وإراده إ

وسياق البيان واحلكبة، فالبّل من محله عىل اّلستغراق والعبوم، 

الغناء عىل سبيل اللاو  ،ألّن الشائع يف للمم الزمان ؛وهاهنا ليس کذلمم

من اجلواري املغنّيات وغريهّن يف جمالس الفجور واخلبور والعبل 

إسامعاّن الرجال وغريها، فحبل املفرد عىل باملالهي والتكّلم بالباطل و

                                                           

 .11وما جاء يف الْنا واملالهي، احلديث ، باب کّد رشب اخلمر 12/113: 1. من الحيرضه الفقيه 1

 .11، ذيل احلديث 11، أبواب وجوه املكاسب، الباب 221/17111: 17. الوايف 2
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 .تلمم األفراد الشائعة يف للمم الزمان غري بعيل  

عة يف للمم ئعىل تلمم األفراد الشايف آخر کالمه عل من محل املفرد ففي نفيه البُ 

القائلنی  ،خالف لظاهر املشاوراملإن مل يكن ترصحیًا بالتفصيل املختار  ،الزمان

ظاورًا قوّيـًا غري قابل  للممظاوره يف بحرمة الغناء عىل اإلطالق، فال أقّل من 

 .لإلنكار

فقل مّر نقله مع ما  أّما الكتاب، ،وبالسنّـة بالکتابللمشهور قد استدّل مّم إّنـه 

 فيـه من الرجوع اّلستلّلل به إلی الرجوع بالروايات. 

ا املناقشة يف اّلستلّلل هبام، لكن ملّا أّن کثرية ومّر منّ وهي أخبار وأّما السنّـة، 

ق النراقي يف املستنل لکر مجيع اآليات واألخبار الكثرية املستفيیة ـ إن مل املحقّ 

يف  هبام ملذهب املشاور وکيفّيـة اّلستلّلل هبام مع بيان ما تكن متواترة ـ املستلّل 

شة يف دّللتاام عىل حرمة الغناء عىل واحل من تلمم اآليات واألخبار من املناقکّل 

بّيناه من  دّللة فياا عىل أزيل من احلرمة يف اجلبلة عىل وزان ما اإلطالق، وأّنـه ّل

 ؛لنا نقل عبارته وکالمه بطولهينبغي ب، منّظم ومرتّ  جاملناقشات، لكن ببيان سال

ونشري إىل  ،لًة ملا بيّناهله من العظبة الفقاّيـة مؤيّ  وملا يكون بام ،ملا فياا من الفوائل

وصل إليه نظري القارص تأييلًا أو تزييلًا، أو مناقشة يف کالمه دونمم عبارته 

 الطويلة املفّصلة يف املسألة:

ّلً من وّلبّل أوّ  :األّول ـ رين ـ کام قال يف الكفايةواملشاور بنی املتأّخ 

ثمَّ مالحظة أّنـه  يستفاد من املجبوع، بيان أدّلة حرمة الغناء، ثّم بيان ما
                                                           

 .111د  112: 1. كفاية األکكا  1

وِر . احلّج )2 ْجَس ِمَن اأْلَْوَثاِن َواْجَتنُِبوا َقْوَل الزه ؛ 11(: 22. وهي قوله تعالی: ﴿َفاْجَتنُِبوا الرِّ

ي هَلَْو احْلَِديِث لُِيِضلم َعن َسبِيِل ا ِ . لقامن )وقوله ت
؛ 6(: 11عالی: ﴿َوِمَن النماِس َمن َيْشرَتِ

ِييَن  وا كَِرامًا . الفرقان ) اَل وقوله تعالی: ﴿َوالم ِو َمره ْْ وا بِاللم وَر َوإَِذا َمره  .72(: 21َيْشَهُدوَن الزه

 .128:1. كفاية األکكا  1
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 ؟هل استثني منه يشء يثبت من أدّلة الغناء حرمته

فنقول: اللليل علياا هو اإلمجاع القطعي ـ بل الرضورة اللينّيـة ـ 

فأربع آيات  ،والكتاب، والسنّـة، أّما اإلمجاع فظاهر، وأّما الكتاب

 :بیبيبة األخبار املفّّسة هلا

ْجَس ِمَن ﴿َفاْجَتنِبأو :األوىل: قوله سبحانه ْوَماِن َواْجَتنِبأوا َقْوَل األا الرِّ

وِر﴾ ْجَس  :بصري عن قول اهلل تعاىل بیبيبة رواية أيبالزُّ ﴿َفاْجَتنِبأوا الرِّ

وِر﴾األِمَن   «.هو الغناء»، قال: ْوَماِن َواْجَتنِبأوا َقْوَل الزُّ

عن اآلية: عبري، وفياام ـ بعل السؤال  ورواية الشّحام ومرسلة ابن أيب

وِر﴾و  «.الغناء»: ﴿َقْوَل الزُّ

ِدیِث لِیأِضلَّ َعن  :والثانية: قوله سبحانه َو احْلَ ي ََلْ ﴿َوِمَن النَّاِس َمن َیْشرَتِ

ِهنٌی﴾ ْم َعَذاٌب مأ وًا أأولـئَِك ََلأ زأ  .َسبِیِل اهللِ بَِغرْيِ ِعْلم َوَیتَِّخَذَها هأ

إّنـه الغناء ورشب : »عن الباقر ،يبیبيبة ما يف تفسري عيّل القبّ 

 «.اخلبر ومجيع املالهي

عن قول اهلل عّز  ،ليف معاين األخبار عن جعفر بن حمبّ  واملروّي 

ِدیِث﴾ :وجّل  َو احْلَ ي ََلْ  «.منه الغناء»، قال: ﴿َوِمَن النَّاِس َمن َیْشرَتِ

َو  :الغناء ممّا قال اهلل تعاىل»ويف صحيحة حمّبل:  ي ََلْ ﴿َوِمَن النَّاِس َمن َیْشرَتِ

                                                           

 .11(: 22. احلّج )1

 .3، احلديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111:17. وسائل الشيعة 2

 .8و 2، احلديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111و 111: 17. وسائل الشيعة 1

 .6(: 11. لقامن )1

 .161:2ي . تفسری القمّ 1

؛ وسائل 1، احلديث «من األوثان و...فاجتنبوا الرجس »، باب معنی 166. معاين األخبار: 6

 .21، احلديث33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 118:17الشيعة 
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ِدیِث﴾  وقريبة مناا رواية ماران بن حمّبل. .احْلَ

﴿َوِمَن النَّاِس  :هو قول اهلل عّزوجّل »قال:  ؟ورواية الوّشاء: عن الغناء

ِدیِث﴾ َو احْلَ ي ََلْ  .َمن َیْشرَتِ

، وهو ممّا ّلينظر اهلل إىل أهله الغناء جملس  »ورواية احلسن بن هارون: 

 .﴿َوِمَن النَّاِس﴾ :قال اهلل عّزوجّل 

 ،«الغناء ممّا أوعل اهلل عليه النار: »، عن الباقرعن الكايف ويف الصايف

 وتال هذه اآلية.

﴿َوِمَن  :إّن الغناء ممّا قل وعل اهلل عليه النار يف قوله»ويف الرضوّي: 

 اآلية. ﴾...النَّاسِ 

وَن﴾والثالثة: قوله سبحانه:  ْعِرضأ ْغِو مأ ْم َعِن اللَّ  .﴿َوالَِّذیَن هأ

ْغِو : »بیبيبة ما يف تفسري القبّي عن الصادق ْم َعِن اللَّ ﴿َوالَِّذیَن هأ

وَن﴾ ْعِرضأ  «.الغناء واملالهي: »مأ

وَر﴾ اَل ﴿َوالَِّذیَن والرابعة: قال اهلل سبحانه:  وَن الزُّ  .َیْشَهدأ

 اَل ﴿َوالَِّذیَن  :يف قول اهلل عّزوجّل بیبيبة صحيحة حمّبل والكناين 

                                                           

 .6، احلديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111:17. وسائل الشيعة 1

 .7، احلديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111:17. وسائل الشيعة 2

 .11، احلديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 116:17. وسائل الشيعة 1

 .16، احلديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 117:17. وسائل الشيعة 1

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111:17؛ وسائل الشيعة 111:1. تفسری الصايف 1

 .6 ، احلديث33

 ، باب رشب اخلمر والْناء.11، الباب 281: . الفقه املنسوب لإلما  الرضا6

 .1(: 21. املؤمنون )7

 .161:2ي . تفسری القمّ 8

 .72(: 21. الفرقان )3



 160                                                        املسألة الثالثة عرش: الغناء                                                    النوع الرابع/

وَر﴾ وَن الزُّ  «.هو الغناء»، قال: َیْشَهدأ

 : فكثرية جّلاً  ،وأّما السنّـة

بيت الغناء ّل تؤمن فيه الفجيعة، وّل جتاب فيه »ففي صحيحة الشّحام: 

 «.اللعوة، وّل يلخله امللمم

 «.الغناء عّش النفاق»وروايته: 

کذب »العّبايس لکر أّنمم ترّخص يف الغناء، فقال: ورواية يونس: إّن 

سألني عن الغناء، فقلت له: إّن رجاًل أتى  :قلت له ،«الزنليق ما هكذا

إلا ميّز اهلل بنی احلّق  ،فالن يا»فسأله عن الغناء، فقال:  جعفر أبا

 «.قل حكبت»فقال: مع الباطل، فقال:  «والباطل فأين يكون الغناء؟

حیرش صاحب الغناء من قربه » :األخبار عن رسول اهللويف جامع 

 «.أعبى وأخرس وأبكم

ما رفع أحل صوته بغناء إّّل بعث اهلل شيطاننی عىل : »وفيه عنه

 «.منكبه يرضبون بأعقاهبام عىل صلره حّتى يبسمم

 «.ب الفقرالغناء يورث النفاق ويعقّ : »ويف اخلصال عن الصادق

                                                           

 .1و 1، احلديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111:17. وسائل الشيعة 1
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ة هلا يعن رشاء جار سأل رجل عيّل بن احلسنیومرسلة الفقيه: 

ما عليمم لو اشرتيتاا فذکرتمم اجلنّـة ـ يعني بقراءة » فقال: ؟صوت

 «.ا الغناء فبحظورالقرآن ـ والزهل والفیائل التي ليست بغناء، وأمّ 

 وتلّل عليه املستفيیة املانعة عن بيع املغنّيات ورشائاّن وتعليباّن:

رشاؤهّن وبيعاّن »فقال:  ؟بيع اجلواري املغنّياتکرواية الطاطري عن 

 «.نفاق کفر، واستامعانّ  حرام، وتعليبانّ 

وتعليباّن کفر، واّلستامع مناّن نفاق، »البالد، وفياا: ورواية ابن أيب 

 «.وثبناّن سحت  

 عليه قطعًا. ويستفاد من األخريتنی حرمة استامع الغناء أيیًا، کام هو جمبع  

اّن ـ حتّى من املحارم ـ يأبى عن کون املنع ناملنع عن اّلستامع موإطالق 

حلرمة استامع صوت األجانب، میافًا إىل ظاور العطف عىل تعليباّن 

 والتعليق بالوصف يف إرادة استامع الغناء.

ويلّل عىل حرمة الغناء واستامعه أيیًا املروّي يف املجبع عن طريق 

سامعه من غناء مل يؤلن له أن يسبع من مأل م: »العاّمة، عن النبّي 

رسول اهلل؟  وما الروحانّيون يا ، قيل:«صوت الروحانّينی يوم القيامة

 «.قراء أهل اجلنّـة»قال: 

کام ينبت  ،استامع الغناء واللاو ينبت النفاق يف القلب»ورواية عنبسة: 
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، باب کّد رشب اخلمر وما جاء يف الْناء واملالهي، احلديث 12:1/113. من ال حيرضه الفقيه 1

 .2، احلديث 16كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ، 122:17؛ وسائل الشيعة 11

 .7، احلديث 16، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 211:17. وسائل الشيعة 2

 .1، احلديث 16، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 211:17. وسائل الشيعة 1

 .111:1. جممع البيان 1
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 «.املاء الزرع

وأنا حارض، فقال: ومرسلة إبراهيم بن حمّبل امللين: سئل عن الغناء 

 «.ّلتلخلوا بيوتًا اهلل معرض عن أهلاا»

يل، ويل جريان  علياا برواية مسعلة بن زياد: إيّن أدخل کنيفاً  وقل يستلّل 

لت اجللوس استامعًا هلّن، عنلهم جوار يتغننّی ويرضبن بالعود، فربام أطّ 

أسبعه سامع هو آتياّن، وإّنام  ، فقال الرجل: واهلل ما«ّلتفعل»فقال: 

لُّ  :أنت، أما سبعت اهلل يقول إنّ  هلل»: بألين، فقال ْمَع َواْلَبرَصَ کأ ﴿إِنَّ الْسَّ

والً﴾ َك َکاَن َعنْهأ َمْسؤأ
 ذه اآليةـع هبـواهلل لكأيّن مل أسب ،ال: بىلـفق ،أأْولئِ

لمم، فإّنمم کنت مقياًم عىل أمر أ بل وصّل ما ،قم فاغتسل» ـ إىل أن قال: ـ

 احلليث. ،«...أسوأ حالمم لو مّت عىل للممکان  عظيم، ما

الثابت منه ليس إّّل حرمة الغناء يف اجلبلة،  فظاهر أنّ  ،أقول: أّما اإلمجاع

 وّل يفيل شيئًا يف موضع اخلالف.

فظاهر أّنـه ّل دّللة لآليتنی األخريتنی عىل احلرمة أصاًل،  ،وأّما الكتاب

ة من تفسري اللغو بغري الغناء يظار من بعض األخبار املعترب میافًا إىل ما

 ممّا يباينه أو يعّبه.

وأّما اآلية الثانية، فال شمّم أّنـه ّل دّللة لألخبار املفّّسة هلا بنفساا عىل 

احلرمة، بل اللاّل علياا هو اآلية بیبيبة التفسري، فيكون معنى اآلية: 

 مملئوأ ليیّل عن سبيل اهلل ويّتخذها هزواً  الغناء ومن الناس من يشرتي

                                                           

 .1، احلديث 111ب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ، كتا116:17. وسائل الشيعة 1

 .12، احلديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 116:17. وسائل الشيعة 2

 . 16(:11. اإلرساء )1

 .1، احلديث 18، كتاب الطهارة، أبواب األغسال املندوبة، الباب 111:1. وسائل الشيعة 1
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...، فبللوها حرمة الغناء الذي يشرتي ليیّل عن هلم عذاب مانی

، وهو ممّا ّل شمّم فيه، وّل تلّل عىل حرمة غري سبيل اهلل ويّتخذها هزواً 

خذ الرقيق القلب لذکر اجلنّـة، وهييج الشوق إىل العامل األعىل، للمم ممّا يتّ 

ِدیِث﴾ :وتأثري القرآن واللعاء يف القلوب، بل يف قوله َو احْلَ  إشعار   ﴿ََلْ

 بذلمم أيیًا.

 للغناء بلاو احلليث، ّل اً اء حمتبلة ألن تكون تفسريـمع أّن رواية الوّش 

 وعرفًا. يصلق عليه هلو احلليث لغةً  بيانًا حلكبه، فال تكون شاملة ملا ّل

روي يف جمبع البيان عن  میافًا إىل معارضة هذه األخبار مع ما

ِدیِث﴾ نّ إ» :الصادق َو احْلَ يف هذه اآلية: الطعن يف احلّق  ﴿ََلْ

 «.به واّلستازاء

التي يلخل عليه الرجال »فقال:  ؟ياتبصري: عن کسب املغنّ  ورواية أيب

، والتي تلعى إىل األعراس ليس به بأس، وهو قول اهلل عّزوجّل: حرام  

ي ِدیِث﴾فإهّنا تلّل عىل أّن  اآلية، ،﴾...﴿َوِمَن النَّاِس َمن َیْشرَتِ َو احْلَ  ﴿ََلْ

 يات التي يلخل علياّن الرجال، ّل مطلقًا.هو غناء املغنّ 

أّن الغناء ـ الذي أريل من »وإىل أّن الظاهر من رواية احلسن بن هارون: 

 يات.وهو ظاهر يف حمافل املغنّ  ،«هلو احلليث ـ جملس  

وإىل أّن مللول سائر األخبار املفّّسة أّن الغنـاء فـرد مـن هلـو احلـليث، 

                                                           

 .111:1. جممع البيان 1

، باب 118:6/1121؛ هتييب األکكا  1، كسب املْنّية ورشائها، احلديث 113:1الكايف . 2

؛ وسائل الشيعة 7، باب أجراملْنّية، احلديث 62:1/217؛ االستبصار 111املكاسب، احلديث 

 .1، احلديث 11، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 121:17

 .6(: 11. لقامن )1

 .161يف الصفحة  . مّر خترجیها آنفاً 1
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قال اهلل سبحانه، فيشعر بأّن املراد من هلو احلـليث معنـاه  وأّنـه بعض ما

الذي فرد منه الغناء، وهـو ّليصـلق إّّل عـىل األقـوال  والعريفّ  اللغوّي 

وىل، إّّل اآليـة األّل مطلقًا. فلم تبق من اآليات الكريبـة  ،الباطلة امللاية

 .وسيجيء الكالم فياا

يات ورشائاّن فظاهر أّن الروايات املانعة عن بيع املغنّ  ،وأّما األخبار

إل ّل شمّم أن املراد مناّن  ؛واّلستامع هلّن ّل دّللة هلا عىل حرمة املطلق

ويقلر عىل الغناء، لعلم حرمة بيعه ورشائه  ین شأنه أن يتغنّ مِ  َمن ليس

قطعًا، بل املراد اجلواري الاليت أخذن للمم کسبًا وحرفة، کام هو ظاهر 

 األخبار املانعة عن کسباّن وأجرهّن.

يات ـ املوضوعة لغة ملن يغنّي مطلقًا وعىل هذا، فتكون إرادهتّن من املغنّ 

ـ جمازًا، فيبكن أن يكون املراد هبّن الاليت کّن  إّما مع بقاء املبلأ أو مطلقاً 

 الرجال حمافل يف تلمم األزمنة، وهّن الاليت أخذهنا کسبًا وحرفة يف

 بصريأيب  رواية ويف بغريمها. يكسب يكن مل أّنـه الظاهر بل واألعراس،

 تزّف  والاليت الرجال، عليانّ  يلخل الاليت إىل هلنّ  املقّسبة ـ املتقّلمة

 .للمم عىل دّللة ـ العرائس

وأّما سائر الروايات، فبكثرهتا وتعّلدها خالية عن اللّللة عىل احلرمة 

إل ّلدّللة ـ لعلم األمن من الفجيعة، وعلم إجابة اللعوة، وعلم  ؛أصالً 

دخول امللمم، وکونه عّش النفاق أو مورثه أو منبتة، أو کونه مع الباطل، 

أو احلرش أعبى وأصّم وأبكم، أو بعث الشيطان للرضب عىل الصلر، 

عراض اهلل عن إأو تعقيب الفقر، أو علم سامع صوت الروحانّينی، أو 

 عىل إثبات احلرمة، لورود أمثال للمم يف املكروهات کثريًا.أهله ـ 
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عن طريق العاّمة ّل ورواية املجبعمع أّن روايتي جامع األخبار

 ّيـة فياا أصاًل.حجّ 

فإّنام تفيل احلرمة لو کان التفسري من اإلمام، وهو  وأّما مرسلة الفقيه،

من الصلوق، مع أّنـه ألّن الظاهر أّنـه  ؛غري معلوم، بل خالف الظاهر

التي ليست »لو کان من اإلمام أيیًا إّنام يفيل حرمة املطلق لو کان قوله: 

 للقراءة، وهو أيیًا غري معلوم. احرتازّياً  وصفاً « بغناء

فبع اختصاصاا بغناء اجلواري املغنّية، مشتبلة  وأّما رواية مسعلة،

 عىل رضب العود أيیًا، فلعّل املعصية کان ألجله.

ملن نسب إليه الرخصة يف الغناء يلّل عىل انتفاء  فإن قيل: إّن تكذيبه

 حرامًا. نالرخصة، فيكو

ألّن علم ترخيص  ؛قلنا: التكذيب يف نسبة الرخصة ّليستلزم املنع

 : ما هكذا قلت، بل قلت کذا، رصيح  اإلمام أعّم من املنع، بل کالمه

يف أّن التكذيب ليس للبنع، بل لذکره خالف الواقع، مع أّنـه يبكن أن 

 .رصيح   يكون التكذيب ألجل أّنـه نسب الرخصة يف املطلق، وهو کذب  

إل ّليفيل للمم أزيل من  ؛وّل يتوّهم دّللة کون مع الباطل عىل احلرمة

ذا يصّح الكراهة، لعلم معلومّيـة أّن املراد بالباطل ما خیتّص باحلرام، ول

 أن يقال: التكّلم بام ّل يعني يكون من الباطل.

ترصيح السائل بكونه مع الباطل ـ بحيث يلّل عىل  [يف] میافًا إىل أنّ 

                                                           

 .162د  161. مّر خترجیها آنفًا يف الصفحة 1

 .161. مّر خترجیها آنفًا يف الصفحة 2

 .162. مّر خترجیها آنفًا يف الصفحة 1

 .161. مّر خترجیها آنفًا يف الصفحة 1
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کان مع  شّلة ظاور کونه معه عنله ـ إشعارًا ظاهرًا بأّن املراد منه ما

 التكّلم باألباطيل.

لروايتنی املذکورتنی فإن قيل: هذه األخبار وإن مل تثبت التحريم، إّّل أّن ا

إّن الغناء ممّا أوعل اهلل عليه »يف تفسري اآلية الثانية املتیّبتنی لقوله: 

 ن عىل حرمته، بل کونه من الكبائر.تلّّل  «النار

 يوهو الذي يشرت ،ا: ّل دّللة هلام إّّل عىل حرمة بعض أفراد الغناءـقلن

: أمر أّنـه لو قال أحل  خذها هزوًا، أّلترى به عن سبيل اهلل ويتّ   ليیّل 

رضب زيل البرصي، يفام أّنـه مراده إاألمر برضب البرصي، يف قوله: 

من البرصي دون املطلق، ولو أبيت الفام فال شمّم أّنـه ممّا يصلح قرينة 

جتري فيه أصالة إرادة احلقيقة، التي  إلرادة هذا الفرد من املطلق، ومعه ّل

 هي اإلطالق.

﴿َواْجَتنِبأوا َقْوَل مطلق الغناء سوى قوله سبحانه:  فلم يبق دليل عىل حرمة

وِر﴾  بیبيبة تفسريه يف األخبار املتقّلمة بالغناء. الزُّ

رواه الصلوق يف  أّنـه يعارض تلمم األخبار املفّّسة ماإّّل أّنـه خیلشه: 

منه »قال:  ؟«قول الزور»: قال: سألته عن معاين األخبار عن الصادق

  .«قول الرجل للذي يغنّي: أحسنت

وللمم يلّل  ؛ل تلّل عىل أّن معناه الغناءـلة باعتبار احلبفإّن األخبار األوّ 

هو  «الزور»بأّن املراد من  هو أعّم منه، بل فيه إشعار   أو ما هعىل أّنـه غري

                                                           

 .161. مّر خترجیها آنفًا يف الصفحة 1

 .113. مّر خترجیها آنفًا يف الصفحة 2

 ؛ وسائل2، احلديث «فاجتنبوا الرجس من األوثان و...»، باب معنی 166. معاين األخبار: 1

 .21، احلديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 113:17الشيعة 
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ة ـالناايکام يف  اطل والكذب والتابة ـ،ــ أي الب والعريفّ  معناه اللغوّي 

وعلم صلق يشء من للمم عىل مثل القرآن واألدعية األثريّيـة.

 .وإن ضّم معه نوع ترجيع   ،واملواعظ واملرائي واضح  

أّنـه »: وعن النبّي »رواه يف الصايف عن املجبع، قال:  بل يعارضاا ما

فإّنـه يلّل  ،«ثمَّ قرأ هذه اآلية ،«عللت شاادة الزور بالرشك باهلل

 أّن املراد بقول الزور: شاادة الزور. عىل

وببالحظة هذين املتعارضنی ـ املعتیلين بظاهر اللفظ، وباشتاار 

تفسريه بنی املفّّسين بشاادة الزور أو مطلق القول الباطل ـ يوهن دّللة 

دّل عىل  میافًا إىل معارضتاا مع ما تلمم اآلية أيیًا عىل حرمة املطلق.

 .وحالل   حرام  أّن الغناء عىل قسبنی: 

الصحاح ـه بـاقـيبعل إحل ّل يف قرب اإلسناد للحبريي بإسناد   کاملروّي 

بن جعفـر، عـن أخيـه: قـال: سـألته عـن  عن عيلّ ـ کام يف الكفاية ـ

ّل بـأس »هل يصلح يف الفطر واألضحى والفرح يكون؟ قـال:  ،الغناء

  «.مل يعص به ما

، فيه لکر طويل   ـ يف حليث   ، عن النبّي يف تفسري اإلمام واملروّي 

 ـ: شجرة طوبى وشجرة الزّقوم واملتعّلقنی بأغصان کّل واحلة مناام

 ؛«فقل تعّلق بغصن منه ،ومن تغنّى بغناء حرام يبعث فيه عىل املعايص»

                                                           

 «.زور»، ماّدة: 118:2. النهاية يف غريب احلديث واألثر 1

 .82: 1. جممع البيان 2

 .177:1 . تفسری الصايف1

 .111: 1. كفاية األکكا  1

، 122:17؛ وسائل الشيعة 1118، باب ما جیوز من األشياء، احلديث 231. قرب اإلسناد: 1

 . 1، احلديث11كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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 أي من الزّقوم.

ّل يعىص به، والثاين ظاهر يف أّن  يف أّن من الغناء ما ل رصيح  فإّن األوّ 

 . وحالل   نی: حرام  الغناء عىل قسب

العرائس ليس به بأس،  ية التي تزّف أجر املغنّ »بصري: وصحيحة أيب 

فإهّنا ظاهرة يف أّنه ّلحرمة يف غناء  ،«ليست بالتي يلخل علياا الرجال

ية التي ّليلخل علياا الرجال. املؤّيلة بروايته األخرى املتقّلمة املغنّ 

ما يزّف »و «يلخل علياّن الرجال ما»بة للبغنّيات عىل قسبنی: املقّس 

، واحلكم بحرمة األوىل ونفي البأس عن الثانية، وبأّن الظاهر «العرائس

 .ل، کام يظار من کالم الطربيساشتاار هذا التقسيم عنل أهل الصلر األوّ 

فنقول: إّن املراد بام يعىص به من الغناء أو عبل احلرام منه هو  ،وعىل هذا

فعلم حرمة املطلق  ن باملالهي ونحومها، وحينئذ  يتكّلم بالباطل ويقرت ما

 .واضح  

أو يكون غريه ويكون املراد غناء هنى عنه الشارع، ولعلم کونه معلومًا 

املخّصص أو  صل فيه اإلمجال، وتكون اآلية خمّصصة باملجبل، والعامّ حی

 املطلق املقّيل باملجبل ليس بحّجة.

يتیّبنه کثري من األخبار  ما ويؤّکل اختصاص الغناء املحّرم بنوع خاّص 

کام يف رواية احلسن بن هارون،  ،«الغناء جملس»املذکورة، من نحو قوله: 

کام يف  ،«صاحب الغناء»کام يف صحيحة الشّحام، أو:  ،«بيت الغناء»أو: 

بعل السؤال عن مطلق « تلخلوا بيوتاً  ّل»رواية جامع األخبار، أو: 

                                                           

 .11، فضائل شهر شعبان، ضمن احلديث 618: . التفسری املنسوب إلی اإلما  العسكري1

، كتاب التجارة، 121:17؛ وسائل الشيعة 1، كسب املْنّية ورشائها، احلديث 121:1. الكايف 2

 . 1، احلديث 11أبواب ما يكتسب به، الباب 
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 ين.الغناء، کام يف مرسلة إبراهيم املل

 ،هو املشاور من احلرمة مطلقاً  علم متامّيـة ما ،ا وممّا نقلناهوقل ظار ممّا مّر منّ 

 ة املختار.دلّ أبه عىل للمم من املناقشة واإلشكال ومتامّيـة  وما فيام استلّل 

نسب إىل الوايف واملفاتيح  ة ماوقل ظار أيیًا من العبائر املنقولة علم صحّ 

من إنكار حرمة الغناء واختصاص احلرمة  ؛اخلراساينوصاحب الكفاية الفاضل 

واللعب باملالهي احلرام  ،من دخول الرجال عىل النساء ؛بلواحقه ومقارناته

وأّن النسبة کانت خمالفة ملا هو الظاهر من عبارهتم، من التفصيل  ،ونحومها

 واملوافقة.

سّيلنا  المک صًا منـة النسبة ووجاه مستفادًا وملخّ وما بّيناه من علم صحّ 

 ناه فعليمم املراجعه إىل مكاسبه.بيّ  وإن أردت الزائل عىل ما ،M األستال

به عىل التفصيل من الوجوه  يستلّل  وقل لکر سّيلنا األستال بعل للمم ما

ة دلّ أالكثرية وناقش يف مجيعاا ببناقشات ترجع حاصلاا إىل إثبات اإلطالق يف 

ق متاميّتاا بام مّر من الشيخ األعظم واملحقّ حرمة الغناء، لكنّـه قل ظار علم 

بل يف  ،طالق فياابام يرجع احلاصل من اجلبيع علم اإل ،النراقي والكاشاين ومنّا

 غري واحل مناا الظاور يف التفصيل.

نعم، اّلستلّلل بانرصاف األدّله إىل الغناء املتعارف يف زمن بني األمّيـة وبني  

 أنّ  ملا فیه أّوالً: ؛للبناقشة وعلم التاممّيـة مورد   ،به للتفیيل اس ممّا استلّل العبّ 

يتعارف يف عرص اخلبيثتنی من اشتامهلا عىل حمّرمات أخر  فراد ماأکون غالب 

ّن التغنّي باألشعار عنل الناس کان متعارفًا يف کّل عرص، وربام أممنوعة. کيف و
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فتنی أو األمراء يف يتّفق مع سائر املحّرمات، وکون املتعارف عنل سالطنی الطائ

حّتى  ،غنّيات کذلممتعرصهم وسائر األعصار للمم، ّليوجب أن يكون نوع ال

 يّلعى اّلنرصاف.

توجب اّلنرصاف، فإّن اإلطالق عبارة  أّن کثرة أفراد طبيعة يف قسم ّل ومانیًا:

، فالبّل يف دعوى اّلنرصاف من دعوى کون عن احلكم عىل طبيعة من غري قيل  

تصري کقيل حاّف بالطبيعة، وهو يف املقام  والتعارف وأنس الذهن بوجه  الكثرة 

 سيّام يف مثل مقارنات الطبيعة ّل مصاديقاا وأصنافاا. ،ممنوع  

تتعارف يف عرص األموّينی  أّن الالزم من دعوى اّلنرصاف إىل أشباه ما ومالثًا:

ارف يف جمالسام يتع والعباسّينی، اّللتزام بتخصيص حتريبه بام يكتنف بجبيع ما

من دخول الرجال عىل النساء ورشب اخلبور وارتكاب األفعال  ؛امللعونة

ثة جة املورّ ي باألشعار املايّ القبيحة والفواحش ورضب أنواع املالهي والتلاّ 

إىل غري للمم، ومع فقل بعیاا يقال  ،إلثارة الشاوات ورقص اجلواري والغلامن

 ؛ن من قبيل التغنّي بالقرآن والفیائليكو وجه لتجويز خصوص ما باجلواز، فال

عليه ـ عن إثبات حرمته ولو مع األشعار امللاية واملاّيجة،  لقصور األدّلة ـ بناءً 

 لكون املتعارف يف عرصهم أخّص منه، وّل أظّن التزامام به. 

وّل خیفى  .نرصاف مع هذه املحالير دوهنا خرط القتاة بالكّف فلعوى اّل

 قول عىل القول بحرمة الغناء عىل اإلطالق، بام أّن اّلستثناءستثناء يف موارد الاّل

 .ي منهحیتاج إىل اللليل ّلبّل من رصف عنان الكالم إىل ما استثن



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مستثنیات الغناء

 القائلنی بحرمة الغناء بام هي هي، وعلی اإلطالق ثّم إّنـه قل استثنى الفقااء

 ستثنائه موارد: اقسام الغناء أو ما يبكن القول بأمن 

 .املراثي للحسنی ا:ـفمنه

 من الغناء استثناء املرامي للحسنیاالستدالل علی 

 : عليه بأمور  ذا املستنلـوک،انـوالربه لةـلّل جمبع الفائـواست 

علم اإلطالق يف أدّلة الغناء، فيقترص عىل القلر املتيّقن، والقلر املتيّقن  :اـمنه

غري الغناء يف األمور الراجحة، وأّما فياا فيحكم  ،من اإلمجاع وسائر األدّلة

 وبغريه من الوجوه.  ،صالة الرباءةأل ؛باجلواز

يف هذا الباب بتاممه ثّم النظر فيه،  املقّلس األردبييل وّل بأس بنقل کالم

 :الـق

غري واضح، ولعّل أيیًا أيیًا، ودليله  وقل استثني مراثي احلسنی

حة يدليل الكّل أّنـه ما ثبت باإلمجاع إّّل يف غريها، واألخبار ليست بصح
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رصحیة يف التحريم مطلقًا، واألصل اجلواز، فام ثبت حتريبه حیرم، 

 فيه.فتأّمل  ی.والباقي يبق

 ، وفيه ثواب  ومرغوب   مطلوب   ويؤّيله أّن البكاء والتفّجع عليه

عىل للمم، وأّنـه متعارف دائاًم يف بالد املسلبنی يف  ، والغناء معنی  عظيم  

 . عىل اجلواز غالباً  زمن املشايخ إىل زماننا هذا من غري نكري، وهو يلّل 

لصحيحة  ؛عليااويؤّيله جواز النياحة بالغناء، وجواز أخذ األجرة 

ّل بأس بأجر النائحة التي تنوح عىل » :اهللعبلبصري، قال: قال أبوأيب 

 «.تامليّ 

، وهلا جارية نائحة، ورواية حنّان بن سلير، قال: کانت امرأة معنا يف احلّي 

ثّم من  ،أنت تعلم أّن معيشتي من اهلل تعاىل ،: يا عمّ فقالت فجاءت إىل أيب

عن للمم، فإن  اهللعبل هذه اجلارية النائحة، وقل أحببت أن تسأل أبا

کان حالّلً وإّّل بعتاا وأکلت من ثبناا حّتى يأيت اهلل عّزوجّل بالفرج، 

أن أسأله عن هذه املسألة،  اهللعبل : واهلل إيّن ألعظم أبافقال هلا أيب

: اهللعبـلال أبوـفق ا بذلمم،أخربته أنّ  : فلاّم قلمنا عليهقال

قل هلا ّل تشارط، »: واهلل ما أدري تشارط أم ّل، فقال: قلت« أتشارط؟»

 «.وتقبل کّل ما أعطيت

 ، وعلم الترصيح بتوثيقه.وّل يرّض القول يف حنّان بأّنـه واقفّي 

                                                           

: 6؛ هتدييب األکكدا  21، باب املعايش واملكاسب و...، احلديث 38/176: 1من ال حيرضه الفقيه . 1

، باب أجر النائحة، احلدديث 61/133: 1؛ االستبصار 113، باب املكاسب، احلديث 113/1128

 .7،  احلديث 17، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 127: 17؛ وسائل الشيعة 2

، بداب 118/1126: 6؛ هتدييب األکكدا  1، بداب كسدب النائحدة، احلدديث 117 :1. الكايف 2

؛ وسدائل 1، بداب أجدر النائحدة، احلدديث 61/211: 1؛ االستبصدار 117املكاسب، احلديث 

 ، مع تفاوٍت يسری.1، احلديث 17، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 17:126الشيعة 
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 ؟ية والنائحة: سألته عن کسب املغنّ : قالومحل میبرة سامعة

 للجبع.  ؛الرشط الكراهة مع عىلفكرهه،

مثل  ،والظاهر أّنـه ّل خالف يف جواز النياحة مع علم مفسلة أخرى

 إن کان حرامًا، والكذب.  إسامعاا األجنبّي 

إىل  ، وزمنام(صلوات اهلل عليه)ويؤّيله عبل املسلبنی يف زمانه 

 اآلن.

، «( نائحة. لخـ أن ليس حلبزة يف هذا البلل )هذه البللة : »وقوله

 ّلً، ثمّ أهل امللينة للمم، وجعلام النياحة عىل محزة إىل اآلن أوّ وسامع 

 يفيل اجلواز مطلقًا.  ،عىل مّيتام )موتاهم ـ خ. ل( مشاور  

: : قال يل أيب، قالاهللعبلعن أيب  ،وکذا صحيحة يونس بن يعقوب

 ،تنلبني عرش سننی ببنى يا جعفر، أوقف من مايل کذا وکذا لنوادب  »

 «.ام منىأيّ 

 . بااولعّل فياا حكبة يعلّ 

حكاية نياحة أّم  جعفرمحزة ـ کأّنـه الثاميل ـ عن أيب وکذا صحيحة أيب 

  ، حنی استألنت الرواح إىل نياحة ّلبن عّباا.سلبة بحرضة النبّي 

                                                           

، 61/138: 1؛ االستبصار 111اب املكاسب، احلديث ، ب1123/ 113: 6. هتييب األکكا  1

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، 128: 17؛ وسائل الشيعة 1باب أجر النائحة، احلديث 

 .8، احلديث 17الباب 

، باب 118/1121: 6؛ هتييب األکكا  1، باب كسب النائحة، احلديث 117: 1. الكايف 2

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 121: 17 ؛ وسائل الشيعة116املكاسب، احلديث 

 .1، احلديث 17

، كتاب 121: 17؛ ووسائل الشيعة 2، باب كسب النائحة، احلديث 117: 1. راجع: الكايف 1

 .2، احلديث 17التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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وهلذا قّيل باملطرب، وليس يف ـ عىل الظاهر ـ ويؤّيله أّن التحريم للطرب 

کثر هذا جيري يف استثناء مطلق أإّّل احلزن، واملراثي الطرب، بل ليس 

 املراثي، وکأّنـه ترك للظاور. 

 ة جواز النياحة مطلقاً وأدلّ  ،واألصل ،: علم ظاور دليل التحريموباجلبلة

واهلل  .بحيث يشبل الغناء، بل الظاهر أهّنا ّل تكون إّّل معه يفيل اجلواز

 يعلم. 

ته ّل غري، ـيف الغناء ببرثيّ  عليهولكن ّلبّل من قصل التفّجع والنلبة 

 وهو ظاهر.

من مطلوبّيـة  ؛الغناء يف مراثي احلسنی عىل جواز به وللنظر فیام استدّل 

ا دّل عليه من ، وممّ عظيم   وأّن فيه ثواب   ،تهالبكاء والتفجيع عليه ومرغوبيّ 

جوازها مطلقًا، ا دّل األخبار عىل جواز النياحة بالغناء وأخذ األجرة علياا، وممّ 

ومن أّن التحريم للطرب ـ عىل الظاهر ـ وّل طرب يف املراثي، بل ليس فيه إّّل 

  .للمناقشة مواردٌ و جماٌل  ،احلزن

ن کان متعارفًا يف بالد إالبكاء والتفجيع و استلّلله ببعروفّيته أنّ  منها:

س بلليل ففيه: أّنـه لي املسلبنی من زمن املشايخ إىل زماننا هذا من غري نكري

جتاادات يف حرمة مطلق الغناء أو التفصيل فياا، بام اّل وحّجة لالختالف إّّل 

 ،باطنستجتااد واّلحيث إّن اإلمجاع کذلمم کان ناشئًا من اّل ؛يف عباراهتممرّ 

 .مجاع العلامءإوهو غري حّجة ب

 صاهلا بزمن املعصومنیاتّ هذا، مع أّنـه علی تسليم اإلمجاع العبيل منام 
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؛ ألّن تلمم املجالس املرسومة يف هذه األعصار مل تكن معاودة قبل عرص ممنوع  

وبعله إىل مّلة مليلة فال شمّم يف  ةالصفوّيـة هبذا الرواج، وأّما يف عرص األئبّ 

ي فياا ببرأى ومنظر من فیاًل عن التغنّ  ،علم متعارف انعقادها رأساً 

 ستحباب. اّلحّتى يكشف علم الردع عن اجلواز أو  املعصومنی

ة عىل جواز أخذ األجرة عىل النياحة وعىل استلّلله بالروايات اللالّ  ومنها:

أو أّن مقتىض اإلطالق شبوهلا  ،جوازها مطلقًا، بلعوى أّن النوح ّليكون إّّل معه

 الغناء.

 ،بل الظاهر أّن عنوان الغناء غريه ،منع علم کون النوح إّّل معه أّوالً: ففیه

املرأة امليّت  [ناحت»] ففي املنجل: .بل متقابالن ،ومها بحسب احلقيقة خمتلفان

 ،ة النوح هو البكاءـفحقيق ؛«اح وعويل وجزعـت بكت عليه بصيوعىل امليّ 

 فإّنـه صوت خاّص. ،فيكون مقاباًل للغناء

فخصوصّيته  ،عىل تسليم أّن النوح نفس الصوت اخلاّص ّل البكاء مانیًا:و

وتشال هبا رواية دعائم  ،کام يشال عليه العرف ،مغايرة مع خصوصّيـة الغناء

صوتان ملعونان یبغضهام اهلل: أعوال عند »قال:  ،هللاإلسالم عن رسول ا

 .«یعنى النوح والغناء ؛مصیبة، وصوت عند نعمة

: قال: قال رسول اهلل ،عبلاهللعن أيب  ،بن سنان اهللورواية عبل

هل الفسق وأهل الکبائر، أن بأحلان العرب وأصواهتا، وإّیاکم وحلون آاقرأوا القر»

ن ترجیع الغناء والنوح والرهبانّیـة، آفإّنـه سیجيء من بعدي أقوام یرّجعون القر

 .«الُيوز تراقیهم، قلوهبم مقلوبة، وقلوب من یعجبه شأهنم

                                                           

 «.نوح»، ماّدة: 811. املنجد: 1
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ول ـعن رس، عيلّ ه، عن احلسن بن ـوعن القطب الراونلي يف دعوات

 نحوها. عنه ،عن حذيفة اليامن ،وعن جامع األخبار ،اهلل

کام هو کذلمم عرفًا،  ،والظاهر من مقابلة ترجيع الغناء والنوح أهّنام مغايران

 فال تكون تلمم الروايات شاهلة عىل مذهبه.

 ،فبساوقتاام ومالزمتاام ممنوعة   ،خبار النياحةأعىل تسليم اإلطالق يف  ممّ 

خبار الغناء تعارضًا عىل سبيل العبوم من وجه من أفيكون بنی هذه األخبار مع 

 .مالثاً ق يف اخلارج حيث التحقّ 

التساقط  يف العاّمنی من وجه يف مورد اّلجتامع وإن کان هوواألصل  

دّلة األمور أيف املورد وأمثاله من تعارض  لكن للمم ممنوع   ،والرجوع إىل الرباءة

دّلة املكروهات مع الواجبات أبل ويف تعارض  ،ماتدّلة املحرّ أالراجحة من 

للمم  فمع أّنـه مل خیتل ،لكونه مستلزمًا لفقه جليل واختالل فيه ؛واملحّرمات

التعارض والعالج يف لهن فقااء الرشيعة ومل يكن فقه اإلسالم مبّينًا عىل نحوه، 

 يف فساد هذا الوهم. وهذا کاف  

 اً مبنيّ يكون التساقط والرجوع إىل الرباءة  ،م التعارضمع أّنـه عىل تسلي ،هذا

وأّما بناًء عىل دخوهلام عىل  ؛نی من وجه  خبار العالجّيـة يف العامّ أعىل علم جريان 

فرض التعارض بيناام مناطًا أو بإلغاء اخلصوصّيـة أو باستفادته من روايات 

 : العالج، فالرتجيح ألدّلة حرمة الغناء؛ لوجوه  

طالق األصحاب حرمة الغناء إحيث إّن مقتىض  ؛املوافقة للبشاور :منها

ستثناء علياام أو عىل أّوهلام، کام وعلم استثنائام غري األعراس واحللاء، قرص اّل

 يأيت الكالم فيه.

                                                           

 .12وآدابه وأوقات استجابته، احلديث ، الفصل الثاين يف كيفّيدة الدعاء 21. دعوات الراوندي: 1

 ، الفصل الثالث والعرشون يف القراءة.18. جامع األخبار: 2
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 ؛اهللعبله مراثي أيب ئمن استثنا ق الثاينقّ للبح وما يف جامع املقاصل

خیفى، فالشارة مع علم  بالشارة، کام ّل غري مرض   ،ر عنهبعض من تأّخ لمتابعة 

 لألخبار املخالف هلا. ؛حة أو موهنةستثناء، وهي إّما مرّج اّل

أّن التغنّي من حيث کون  :عن مذاهبام املخالفة للعاّمة عىل املحكّي  :منهاو

جيعله حرامًا أو  ولكن قل يعرض له ما ،ّل يشء فيه ترديل الصوت باألحلان مباح  

 مكروهًا.

أعلم أحدًا من علامء احلجاز کره  ال»وعن إحياء الغزايل عن الشافعي: 

حنيفة أّنـه يكره الغناء وجيعل وقل حكى محل بعیام ما عن أيب .«السامع

 سامعه من الذنوب عىل النوع املحّرم.

 ّليقال: الرتجيح ببوافقة الكتاب مع ما دّل علی حرمة الغناء مطلق.

يقال: قل مّر منّا أّن دّللة آيات الكتاب کانت بإلغاء اخلصوصّيـة ألّنـه 

 واإللغاء يف حمّل البحث غري ثابتة کام ّل خیفی.

قرأ ا»ه مرثية: لأّنـه قال ملن أنشل عن وربام يستشال للجواز بام عن الصادق

یح اجلواب عنه ممّا تقّلم، مع علم معلومّيـة ويتّ .«أي بالعراق ؛کام عندکم

 کيفّيـة إنشاده عنله وکيفّيـة القراءة بالعراق. 

ى من املشايخ وإن يع حتّ جمن السرية عىل أّن البكاء والتف ما استلّل  منها:و

حراز کون ما هو إلعلم  ؛اا، لكنّـاا ّلدّللة فياا عىل جواز الغناء فيهکانت يف حملّ 

                                                           

 .21: 1. جامع املقاصد 1

 ، كتاب احلظر واإلباکة، کكم الْناء.12: 2. راجع: الفقه عىل املياهب األربعة 2

 .262: 2. إکياء علو  الدين 1

 كتاب احلظر واإلباکة، کكم الْناء.، 11: 2. راجع: الفقه عىل مياهب األربعة 1

 .111، كتاب احلّج، أبواب املزار وما يناسبه، الباب 131:11. راجع: وسائل الشيعة 1
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يبكن أن يكون عىل ـ کام يبكن أن يكون کذلمم ـ املتعارف بنحو الغناء، فإّنـه 

 نحو غري املتعارف أيیًا، ومع اّلحتامل ّليتّم اّلستلّلل. 

من أن يكون بالغناء وغريه، بل يشال عىل  ّن النياحة أعمّ إ :بل لقائل أن يقول

 ناء يف قول السائل:حيث جعل النياحة قسياًم للغ ،أعبّيـة النياحة میبرة سامعة

 «.؟سألته عن کسب املغنّيـة والنائحة»

وليس يف املراثي ـ عىل الظاهر ـ بأن التحريم للطرب  ،تأييله اجلواز منها:و

ـ بل املبنوع  ،ببنع کونه للطرب بل ليس فيه إّّل احلزن، خملوش   ،الطرب

قتیاًء، امطرب، ولو  طبيعة الغناء الذي هو صوت  ـ ببقتىض إطالق أدّلة الغناء 

ومن  .فيه مانعة عن فعلّيـة الطرب املراثي وإّنام املوادّ  اءقتیاء موجودة يف غنواّل

يف موضوع الغناء، فعلم حصول الطرب يف  بل املعلوم علم دخالة املوادّ  ،الظاهر

، فبوضوع غناء   ونفس الصوت بام هو مطرب   ،املراثي إّنام هو ملیامنی الكالم

الكالم عن حصول الطرب فعالً،  م منع موادّ ولو سلّ  ،قاملحّرم متحقّ 

الطرب هو اخلّفة العارضة  ألنّ  ؛وبببنوعّيـة علم حصول الطرب إحياناً 

املوجبة لغلبة العواطف عىل العقل، وهي کام حیصل من شّلة الّسور  ،لإلنسان

 حیصل من شّلة احلزن والغّم أيیًا. ،والفرح

 ،اء وجواز أخذ األجرة عليهـبه عىل للمم بأّن النياحة بالغن لّل ـما است منها:و

 بيل هذا من کوهنا لات احتاملنی.مّر قُ  بلعوى علم کون النوح إّّل معه، ففيه ما

وبذلمم يظار املناقشة يف الروايات التي نقلاا دلياًل عىل جواز النياحة وأخذ 

                                                           

 يف ضمن عبارة جممع الفائدة، وراجع ملصدرها إلی: 171. مّر الكال  عن املضمرة يف الصفحة 1

، 138/  61: 1ار ؛ االستبص111، باب املكاسب، احلديث 1123/ 113: 6هتييب األکكا  

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، 128: 17؛ وسائل الشيعة 1باب أجر النائحة، احلديث 

 .8، احلديث 17الباب 
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 األجرة علياا.

علم  أّنـه علی حرمة الغناء مطلقًا کام هو املبنی لالستثناء، وقل ظار ممّا لکرناه

دّلة مطلق أبل علم جريان  ،جريان أدّلة استحباب الناحي واملراثي للحسنی

کام أّنـه قل  ،أدّلة حرمة الغناء ،وأّن أدّلة اجلارية واملحكبة يف مثله ،املراثي هلم

 ى يكون املرجع أصالة الرباءة. ظار أيیًا علم التعارض املوجب للتساقط حتّ 

 استثناء املرامي من الغناءعلی  املستنداستدالل صاحب 

جّلاا ترجع إلی ما مّر من جمبع  أربعة وجوه  ب ّل علی اّلستثناءاستل ،واملستنل

 :الفائلة والربهان

ممّا مّر  ،عبل الناس يف األعصار واألمصار ومانیها: .أصالة الرباءة أحدها: 

 ؛قرء کام عندکما» :ملن أنشل عنله مرثية قول الصادق ومالثها: .من املجبع

 أّنـه معنی عىل البكاء، فاو إعانة عىل اخلري. ورابعها: «.أي بالعراق

منه يف اإليراد علی املجبع، فال  والثالثة وىل والثانیةفقد مّرت املناقشة يف األ

  ها.نعيل

فقل ظار جواهبا ممّا مّر من علم شبول العبوم واإلطالق يف  ،وأّما الرابعة

 يلزم الفقه اجلليل، کام أّنـه قل ظار أيیًا لئـاّل  ؛مللغناء املحرّ  أدّلة إعانة الربّ مثل 

مع أّن عموم  ،ّما قول املعرتضأو»بقوله:  شكالعلم متاميّـة جوابه عن اإل

 «.رجحانه...

                                                           

 .171. مّر يف الصفحة 1

 . مّر خترجیه آنفًا.2

 .116د 111: 11: مستند الشيعة ُانظر. 1

 .111: 11. مستند الشيعة 1
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عانة الرّب باحلرام، بل يبنع احلرمة حنی إجتويز  ففيه أّنـه ليس مراد املستلّل 

کون الغناء عىل البكاء استثناًء إىل تعارض عبومات حرمة الغناء مع عبومات 

التعارض عىل مقتىض األصل،  فيبقى حمّل  ،حان اإلعانة بالرّب وعلم املرّج جحر

ها من دّلة اإلعانة عىل اخلري کغريأوعلم التاممّيـة يكون ملا مّر من علم شبول 

ة للبحّرمات والغناء مناا، فبنع حرمة الغناء مع التعارض جحدّلة األمور الراأ

 .ترى املستلزم للفقه اجلليل کام

اين يف ـاره الفاضل اخلراسـعىل ما اختة القرآن ءقرااء ـاستثنومنها: 

 .ة والذخريةـالكفاي

 استثناء القراءة من الغناءاالستدالل علی 

 : عليه يف الكفاية بوجوه   واستلّل  

ن من أّن آالقر اختصيص األخبار اللاّلة عىل حرمة الغناء بام عل :حدهاأ

ة القرآن بالصوت احلسن أخّص ممّا يلّل عىل ءة عىل استحباب قرااألخبار اللالّ 

حيث إّنـه ّليوجل الصوت احلسن والرتجيع والتحزين يف القرآن  ؛حرمة الغناء

لصوت احلسن والرتجيع والتحزين به من مصاديق الغناء، ان بلون الغناء، فيكو

ة عىل استحباب قراءة القرآن بالصوت احلسن وبالرتجيع والتحزين فاألدلّ 

 أخّص ممّا يلّل عىل حرمة الغناء.

طالقاا إإّّل أّن  ،ة عىل حرمة الغناء وإن کانت مطلقةة اللالّ األدلّ  أنّ  مانیها:

 اس.متعارفًا يف جمالس بني اّلُمّيـة وبني العبّ منرصف إىل األغنية التي کان 

ن آفصلقه يف القر ،شعار عّله من األخبار عىل کون الغناء هلوًا باطالً إ مالثها:

واللعوات واأللکار املقروءة باألصوات الطبيعة التي ليس فياا اللاو والبطالن 

                                                           

  .، وهدو املدراثي للحسيدن171. الثاين من استثنائات الْناء، وقد مّر األّول منها يف الصفحة 1
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 کام هو الظاهر مناا. ،واملالهي يكون ممنوعاً 

ل والثاين مناا قل ظار ممّا يف الكفاية واجلواب عن األوّ  هذه کّلاا خالصة ما

نقل جّل أخبار استحباب التحزين وحسن استلّلله لكنّـه ملا کان يف  ،سبق

 ،فيه من اخللشة واملناقشة ينبغي نقل نّص کالمه، ثّم بيان ما ،نآالصوت يف القر

 ودونمم نّص کالمه:  ،سبق زائلًا عىل ما

واألخبار اللاّلة عليه  ،الغناء يف اجلبلة وّل خالف عنلنا يف حتريم

بتحريم الغناء ولو ومجاعة ممّن تأّخر عنهورّصح املحّققمتظافرة،

بل  ،ن، لكن غري واحل من األخبار يلّل عىل جوازهآکان يف القر

بناًء عىل دّللة الروايات عىل حسن الصوت  ؛نآاستحبابه يف القر

مناا ّل  والظاهر أّن شيئاً  .بل استحبابهن، آوالتحزين والرتجيع يف القر

لناه يوجل بلون الغناء عىل ما استفيل من کالم أهل اللغة وغريهم، وفّص 

 يف بعض رسائلنا. 

ن نـزل بـاحلزن، آّن القـرإ: »عن الصـادق ،عبريففي مرسلة ابن أيب 

إّن »قال:  ،اهللعبلعن أيب  ،بن سنان اهللوعن عبل.«ه باحلزنوفاقرأ

فقف موقف الذليل  اهلل أوحى إىل موسى بن عبران: إلا وقفت بنی يلّي 

 ،وعـن حفـص .«ة فاسبعنياا بصوت حزيناوإلا قرأت التور ،الفقري

                                                           

 .33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111: 17. راجع: وسائل الشيعة 1

 .117: 1. رشائع اإلسال  2

 .18: 11؛ والنجفي يف جواهر الكال  181: 11. كالشهيد يف مسالك األفها  1

، كتاب 218: 6؛ وسائل الشيعة 2، باب ترتيل القرآن بالصوت احلسن، احلديث 611: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 22الصالة، أبواب قراءة القرآن، الباب 

، كتاب 218: 6؛ وسائل الشيعة 6، باب ترتيل القرآن بالصوت احلسن، احلديث 611: 2. الكايف 1

 .2، احلديث 22الصالة، أبواب قراءة القرآن، الباب 
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ما رأيت أحلًا أشّل خوفًا عىل نفسه من موسـى بـن جعفـر، وّل »قال: 

أرجى للناس منـه، وکانـت قرائتـه حزنـًا، فـإلا قـرأ فكأّنــه خیاطـب 

ن بأحلان العـرب آاقرأوا القر»بن سنان:  اهلللـويف رواية عب .«إنساناً 

قـال: لکـرت ، احلسـنعـن أيب  ،ويف رواية النـوفيل .«وأصواهتا

کان يقرأ القرآن فربام يبّر  بن احلسنی إّن عيلّ »فقال:  ،الصوت عنله

ملـا  فصعق من حسن صوته، وإّن اإلمام لو أظار من للمم شيئاً  ،به املارّ 

عـن  ،ويف روايـة عبـلاهلل بـن سـنان .«احتبله الناس من حسـنه...

مل يعـط أّمتـي أقـّل مـن ثـالث: اجلـامل، والصـوت » :رسول اهلل

إّن من : »عن رسول اهلل ،بصريويف رواية أيب  .«احلسن، واحلفظ

ويف روايـة  .«أمجل اجلـامل الشـعر احلسـن ونغبـة الصـوت احلسـن

حليـة، وحليـة القـرآن  ءلكـّل يش: »عـن النبـّي  ،بن سنان اهللعبل

ما بعث اهلل : »اهللعبلويف رواية أخرى عن أيب  «.الصوت احلسن

قـال:  ،اهللعبلويف رواية أخرى عن أيب .«نبيًّا إّّل حسن الصوت

                                                           

، كتاب الصالة، 218: 6؛ وسائل الشيعة 11، باب فضل کامل القرآن، احلديث 616: 2. الكايف 1
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بن احلسنی )صلوات اهلل عليه( أحسن الناس صوتًا بالقرآن،  کان عيلّ »

 «.وکان السّقاؤون يبّرون فيقفون ببابه يستبعون قرائته

ترّجع بالقرآن صوتمم، فـإّن »: جعفرعن أيب  ،... ويف رواية أخرى

 «.اهلل عّزوجّل حیّب الصوت احلسن يرّجع فيه ترجيعاً 

: الرجل اهللعبلقال: قلت أليب  ،وروى معاوية بن عاّمر يف الصحيح

ّل »ى يرفع صوته، فقال: ن حتّ آّل يرى أّنـه صنع شيئًا يف اللعاء ويف القر

بالقرآن، فكان  کان أحسن الناس صوتاً  بن احلسنی ّن عيلّ إ ،بأس

کان أحسن الناس  جعفر ّن أباإو ،ى يسبعه أهل اللاريرفع صوته حتّ 

قام من الليل وقرأ رفع صوته، فيبّر به  وکان إلا»فقال:  «صوتًا بالقرآن

 «.ماّر الطريق من السّقائنی وغريهم فيقومون فيستبعون إىل قرائته

عن رشاء جارية هلا  احلسنی بن عيلّ  رجل سأل الفقيه: ويف... 

يعني بقراءة  ؛ما عليمم لو اشرتيتاا فذکرتمم اجلنّـة: »فقال ؟صوت

 «.بغناء، فأّما الغناء، فبحظورن والزهل والفیائل التي ليست آالقر

 ،ن بأحلان العرب وأصواهتاآإقرؤوا القر» :بن سنان اهللويف رواية عبل

من بعلي أقوام  يءوإّياکم وحلون أهل الفسق وأهل الكبائر، وسيج

                                                           

، 211: 6؛ وسائل الشيعة 11ديث ، باب ترتيل القرآن بالصوت احلسن، احل616: 2. الكايف 1

 . 1، احلديث 21كتاب الصالة، أبواب قراءة القرآن، الباب 

، 212: 6؛ وسائل الشيعة 11، باب ترتيل القرآن بالصوت احلسن، احلديث 616: 2. الكايف 2

 . 1، احلديث 21كتاب الصالة، أبواب قراءة القرآن، الباب 

، 21، كتاب الصالة، أبواب قدراءة القدرآن، البداب 213: 6؛ وسائل الشيعة 611: 1الرسائر . 1

 .2احلديث 

؛ 11، باب رشب اخلمر وما جاء يف الْناء واملالهي، احلديث 61/113: 1. من ال حيرضه الفقيه 1

 .2، احلديث 16، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 122: 17وسائل الشيعة 
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 ،وّل جياوز حناجرهم ،ترجيع الغناء والرهبانّيـة والنوح نآيرّجعون القر

 «.مقلوبة قلوهبم وقلوب الذين يعجبام شأهنم

 «.ويتغنّون بالقرآن»ويف بعض الروايات يف لکر أرشاط الساعة: 

ما علا األخريين بحيث جيتبع مع  ،وارتكاب التأويل يف هذه األخبار

 القول بتحريم الغناء يف القرآن حیتاج إىل تكّلف بنّی. 

الفّن السابع يف  ،قال يف کتاب جمبع البيان الطربيس والشيخ أبوعيلّ 

ن، آوتزينی الصوت بقراءة القر للقاري من حتسنی اللفظ لکر ما يستحّب 

 :قال ،ل رواية عبلالرمحن السائبقَ ل روايات من طريق العاّمة حّتى نَ قَ ونَ 

قلم علينا سعل بن أيب وّقاص فأتيته مسلاًم عليه، فقال: مرحبًا يابن » 

واحلبل هلل، قال:  ،أّنمم حسن الصوت بالقرآن، قلت: نعمأخي، بلغني 

إّن القرآن نزل باحلزن، فإلا قرأمتوه »يقول:  فإيّن سبعت رسول اهلل

 .«فابكوا، فإن مل تبكوا فتباکوا وتغنّوا به، فبن مل يتغّن بالقرآن فليس منّا

أّنـه ببعنى استغنوا به، وأکثر العلامء عىل  «تغنّوا به» قال: وتأّول بعیام

 .انتاى «.تزينی الصوت وحتزينه

عنله،  وهذا يلّل عىل أّن حتسنی الصوت بالقرآن والتغنّي به مستحّب  

 وأّن خالف للمم مل يكن معروفًا بنی القلماء. 

يبكن اجلبع بنی هذه األخبار واألخبار الكثرية اللاّلة  :نقول ... وحينئذ  

                                                           

، كتاب 211: 6؛ وسائل الشيعة 1لصوت احلسن، احلديث ، باب ترتيل القرآن با611: 2. الكايف 1

 ، مع تفاوٍت يسری.1، احلديث 21الصالة، أبواب قراءة القرآن، الباب 

، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، 118: 11؛ وسائل الشيعة 111: 2ي . تفسری القمّ 2

 . 22، احلديث 13الباب 

 .86: 1. جممع البيان 1
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تلمم األخبار بام علا عىل حتريم الغناء بوجانی: أحلمها: ختصيص 

ن، ومحل ما يلّل عىل لّم التغنّي بالقرآن عىل قراءة تكون عىل سبيل آالقر

 . اق يف غنائام...کام يصنعه الفّس  ،اللاو

وثانياام: أن يقال: املذکور يف تلمم األخبار الغناء، واملفرد املعّرف بالالم 

ـه ّل قرينة عىل ، وعبومه إّنام يستنبط من حيث إنّ ّل يلّل عىل العبوم لغةً 

إرادة اخلاّص وإرادة بعض األفراد من غري تعينی ينايف غرض اإلفادة 

وسياق البيان واحلكبة، فال بّل من محله عىل اّلستغراق والعبوم، 

ع يف للمم الزمان الغنا عىل سبيل اللاو ئألّن الشا ؛هنا ليس کذلمماوه

ور والعبل يف جمالس الفجور واخلب من اجلواري املغنّيات وغريهنّ 

م بالباطل وإسامعاّن الرجال وغريها، فحبل املفرد عىل باملالهي والتكلّ 

 . ...فراد الشائعة يف للمم الزمان غري بعيل  تلمم األ

باطاًل، وصلق للمم يف  ويف عّلة من تلمم األخبار إشعار بكونه هلواّ  

 ،ن واللعوات واأللکار املقروءة باألصوات الطّيبة املذّکرة لآلخرةآالقر

فإلن ّلريب يف حتريم  ،تأّمل... املاّيجة لألشواق إىل العامل األعىل حمّل 

الغناء عىل سبيل اللاو واّلقرتان باملالهي ونحومها. ثّم إن ثبت إمجاع يف 

وإّّل بقي حكبه عىل أصل اإلباحة، وطريق اّلحتياط  ،غريه کان متّبعاً 

 واضح.

ت احلسن والرتجيع والتحزين يف أّن ما لکره من أّن الصو علیه أّوالً: ویرد

الصوت ّل يوجل شيئًا مناا بلون الغناء، فتكون قساًم من الغناء، غري ثابت، بل 

الظاهر علمه ومباينته مع الغناء مفاومًا، فإّن الغناء غري الصوت احلسن 
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قل يتصادقان مصلاقًا، فال تكون  ،نعم .والرتجيع والتحزين يف الصوت مفاوماً 

خّصًا مطلقًا من الغناء، بل النسبة بيناام هي العبوم واخلصوص هذه العناوين أ

فاجلبع بنی األدّلة اللاّلة عىل  ،ق يف اخلارجمن وجه، من حيث املصلاق والتحقّ 

حرمة الغناء واألدّلة اللاّلة عىل استحباب الصوت احلسن والرتجيع والتحزين 

ويكون  ،ل، يف غري حمّلهيف القرآن بحبل العاّم عىل اخلاّص واملطلق عىل املقيّ 

 کام هو الواضح املعلوم. ،اجلبع کذلمم مجعًا يف غري مورده

عن  خبار حرمة الغناء آبية  أّيـة واللاّلة، أّن لسان عىل تسليم األخّص  ،ومانیاً 

عن الرجس »کام يف أخبار املفّّسة آلية:  ،التخصيص؛ ملا فياا من أّنـه قول زور

يف بعض األخبار من  ل عن السبيل عىل ما، وحليث هلو لإلضال«من األومان

ِدیِث...﴾﴿: تفسري هلو احلليث يف آية َو احْلَ ي ََلْ  .َوِمَن النَّاِس َمن َیْشرَتِ

وجود الروايات الواردة يف قراءة القرآن والزهل والفیائل بالصوت  ،ومالثاً 

کبرسلة  ،ة عىل حرمة الغناء يف قراءة القرآن مانع عن التخصيصاحلسن، اللالّ 

ما »فقال:  ؟عن رشاء جارية هلا صوت بن احلسنی الفقيه: وسأل رجل عيلّ 

ن والزهد والفضائل التي لیست آیعني بقراءة القر ؛علیك لو اشرتیتها فذکرتك اجلنّـة

علم جواز قراءة القرآن  یحيث إهّنا تلّل عل ،«بغناء، فأّما الغناء فمحظورٌ 

والزهل والفیائل بام يكون غناء، فيعارض املطلقات. فتأّمل، فإّن هذه اجلبلة 

 ، فتكون حينئذ  األخرية من الرواية کام يبكن أن يكون من الراوي عن اإلمام

حّجة، يبكن  یکام أّن نقله الرواية باملعن ،ّيـة فام الراوي عن اإلمامحلجّ  ؛حّجة لنا

، وتفسري الصلوق تفسريًا لكالم اإلمام أن يكون من کالم الصلوق

 للرواية غري حّجة لنا. فافام.

                                                           

، باب کّد رشب اخلمر وما جاء يف الْناء واملالهي، احلديث 12/113: 1. من ال حيرضه الفقيه 1
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: قال: قال رسول اهلل ،اهللعبلبن سنان، عن أيب  اهللوکرواية عبل

صواهتا، وإّیاکم وحلون أهل الفسق وأهل الکبائر، أن بأحلان العرب وآاقرأوا القر»

ن ترجیع الغناء والنوح والرهبانّیـة، آقوام یرّجعون القرأفإّنـه سیجيء من بعدي 

 .«الُيوز تراقیهم، قلوهبم مقلوبة، وقلوب من یعجبه شأهنم

تقاوم األدّلة  تعارض وّل ات ّلإّنـه قل ظار ممّا لکرناه أّن أدّلة املستحبّ  ثمّ 

اللاّلة عىل املحّرمات، فإّن أدّلة املستحّبات ّل تشبل املوارد املحّرمة، وإّّل لزم 

توسعة اجلواز بكّل مورد ينطبق عليه عنوان مستحّب أو يالزمه، کإکرام الیيف 

وإدخال الّسور يف قلبه بالغناء، بل لزم توسعة نطاقه إىل سائر أبواب الفقه، 

اخلبر، وإدخال الّسور يف قلب املؤمن بالزنا، وقیاء کإکرام الیيف برشب 

دّلة املستحبّات مع أدّلة املحّرمات أحاجته باملحّرمات، والقول ببعارضة مجيع 

 واألصل فيه التساقط والرجوع إىل الرباءة. ،إلا کان بيناام عبوم من وجه

تعارض أّنـه مستلزم لتأسيس فقه جليل واختالل فيه، ومل خیتلج للمم ال :ففیه 

والعالج يف لهن أهل العرف والفقااء، وهذا ّل إشكال وّل کالم فيه. إّنام 

لکر أن  مات وماات واملحرّ ة املستحبّ دلّ أالكالم يف وجه علم وقوع التعارض بنی 

 يكون وجاًا له مخسة: 

انرصاف أدّلة املستحّبات عن إجيادها بالطرق املحّرمة، بل الظاهر  أحدها:

 دها باألسباب املباحة والكيفّيـة املباحة.انرصافاا إىل إجيا

ّر دأهبم وديلهنم عىل علم فعل ـواملنشأ لالنرصاف أّن العقالء قل استق

املستحّبات باألسباب املحّرمة، ولذا ّليسبق إىل ألهان أهل العرف والعقالء 

فعلاا باألعامل املحّرمة، ولعّل الّّس يف هذه الطريقة من العقالء أّن إتيان 
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املحّرمة مستلزم للارج واملرج يف مقام العبل بالقواننی  املستحّبات باملصاديق

 وإجرائاا واستلزامه للغوّيـة املحّرمات.

أّن أدّلة املحّرمات متیّبنة لألحكام الفعلّيـة بخالف املستحّبات،  ومانیها:

ملستحبّة ببعنى أّن استحباب األعامل ا ؛فإهّنا ّل تتیّبن إّّل لألحكام التعليقّيـة

معّلق عىل علم مصادفتاا للحرام، وأهل العرف والعقالء ّل يرون التعارض بنی 

 األحكام الفعلّيـة واألحكام التعليقّيـة. 

فال إطالق هلا  ،إمهال أدّلة املستحبّات بالنسبة إىل مصادفتاا للحرام ومالثها:

مطلقة تشبل مجيع بالنسبة إىل املوارد املحّرمة، بخالف أدّلة املحّرمات، فإهّنا 

مصاديقه حّتى املصاديق املصادفة مع املستحّبات، فأدّلة املحّرمات مقّلمة عىل 

 أدّلة املستحّبات.

تزاحم أدّلة املحّرمات مع أدّلة املستحّبات فيام جيتبع فيه مناط  ورابعها:

احلرمة واّلستحباب، والرتجيح ألدّلة املحّرمات، فإّن املفسلة املوجودة فياا 

 من املصلحة املوجودة يف املستحّبات. یأقو

تقليم أدّلة حرمة الغناء إّما لكوهنا أکثر من أدّلة املحّرمات، وإّما  وخامسها:

لكوهنا موافقة لكتاب اهلل تعاىل، فإّن کثرة األدّلة وموافقتاا للكتاب موجب 

من  ات بالعبوملرتجيحاا، فأدّلة حرمة الغناء وإن کان معارضًا مع أدّلة املتسحبّ 

 ملا لکر. ؛إّّل أّن الرتجيح ملا دّل عىل احلرمة ،وجه

هي الوجوه التي لکر يف وجه تقليم أدّلة املحّرمات عىل أدّلة املستحّبات؛ هذه 

 من املناقشة واإلشكال. مناا غري خال   غري األّولوغالباا، بل 

أي کون أدّلة املستحبّات متیّبنة لألحكام التعليقّيـة وأدّلة  ؛مناا أّما الثاين

فإّن لسان أدّلة املستحبّات وأدّلة  ؛عاء بال دليلاملحّرمات لألحكام الفعلّيـة فاو ادّ 

املحّرمات واحل ّل تفاوت بيناام من هذه اجلاة وّل تعليق يف لسان أدّلة 
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 ات عىل التعليقّي ة املستحبّ دلّ أفحبل تعليق يف أدّلة املحّرمات،  کام ّل ،املستحبّات

 ّل يكون إّّل رمجًا بالغيب.

طالق فياا بالنسبة إىل مصادفتاا إوعلم  ،اتأي إمهال أدّلة املستحبّ  ؛وأّما الثالث

ما أوردناه عىل الوجه السابق، فإّن  فريد علیهللحرام وإطالق دون أدّلة املحّرمات، 

ل ّليبكن القول بإطالق أحلمها وإمهال لسان أدّلة املستحبّات واملحّرمات واح

سواء کان اإلطالق هو احلكم عىل الطبيعة من دون مالحظة الطواري  ؛اآلخر

 واملعارضات.  يواملعارضات أو هو احلكم عىل الطبيعة مع مالحظة الطوار

مات وتقّلم الثاين مناام أي تزاحم أدّلة املستحّبات مع أدّلة املحرّ  ؛وأّما الرابع

أّن التزاحم ربام يوجب أن يصري املحّرم بال مالك ملزم،  ففیه:ألقوائّيـة مالکه، 

معه، فإن کان مالك  ينكّس ببقلار تزاحم مالك املستحّب  فإّن مالکه اإللزامّي 

املحّرم مائة ومالك املستحّب سبعون مثاًل ينكّس من مالك املحّرم سبعون ويبقى 

 ن والثالثون ّليكون مالکًا ملزمًا يوجب حتريم متعّلقه.منه ثالثو

 ،لكثرهتا أو ملوافقتاا مع الكتاب ؛أي ترجيح أدّلة املحّرمات ؛وأّما اخلامس

وّل تشبل التعارض  ،أّن روايات العالجّيـة خمتّص بالتعارض بالتباين ففیه أّوالً:

 ،ّيـة اللّللةّلنرصافاا عنه. وعلم عقالئّيـة التبعيض يف حجّ  ؛بالعبوم من وجه

ّيـة الظواهر باب اّلعتبار حيث إّن باب حجّ  ؛وإن کان ّلمانع منه عقالً 

  .والترشيع ّل باب الواقع والتكوين

مثل ما ورد يف البكاء واإلبكاء عىل سيّل  ،أّن أدّلة بعض املستحّبات ومانیًا:

 وّل أقّل  ،أکثر عاّم ورد يف حرمة الغناء ببراتب  الشالاء احلسنی بن عيلّ 

 من التساوي کثرة.

                                                           

 . تقّد  آنفًا.1
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غري داّلة إّّل عىل  ،أّن اآليات اللاّلة عىل حرمة الغناء بیبيبة الروايات ومالثًا:

حرمة ما يشتبل عىل املیبون الباطل، فالروايات اللاّلة عىل حرمة مطلق الغناء 

 مل تكن موافقة للكتاب.

بام إلا کان الكتاب داّلً عىل احلكم  أّن الرتجيح ببوافقة الكتاب خمتص   ورابعاً:

وجه أخر  بنفسه، ّل بیبيبة الروايات، وإّّل يرجع إىل الرتجيح بالروايات

ات مع بعل قوله بعلم تعارض أدّلة املستحبّ  M لنا اّلُستالثّم إّن سيّ  .للرتجيح

 قال: ،أدّلة املحّرمات

تأيت  ثّم لو قلنا بتعارض األدّلة فالرتجيح ألدّلة حرمة الغناء بوجوه   

اإلشارة إليه قريبًا إن شاء اهلل، بناء عىل دخول العاّمنی من وجه، عىل 

أو  ،فرض تعارضاام يف أدّلة العالج ولو مناطًا، أو بإلغاء اخلصوصّيـة

  باستفادته من روايات العالج.

 ،بعل نقله بعض األخبار التي متّسمم هبا ّلستثناء التغنّي بالنوح M إّنـهمّم 

 ؛قال: ولو فرضت معارضتاام فال ريب يف ترجيح روايات حرمة الغناء علياا

وعلم استثنائام غري األصحاب مقتیی إطالق ملوافقتاا للبشاور، فإّن 

یوإّنام حك ،األعراس واحللاء قرّصه علياام أو علی أّوهلام کام يأيت الكالم فيه

، اهللعبلعن بعیام استثناء مراثي أيب  املحّقق الثاين يف جامع املقاصل

وهي إّما مرّجحة علم اّلستثناء فالشارة مع  .فأخذه عنه بعض من تأّخرعنه

 .هلاأو موهنة لألخبار املخالفة 

                                                           

 .111د  113: 1. املكاسب املحّرمة 1

 .21: 1. جامع املقاصد 2

 .111: 11؛ والنراقي يف مستند الشيعة 111: 1. كاملحّقق السبزواري يف كفاية األکكا  1

 .113: 1: املكاسب املحّرمة ُانظر. 1
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متييز احلّجة  یبأّن الشارة من املرّجحات التي يرجع إلومن املمکن املناقشه فیه 

 ،«فإّن املجمع علیه الریب فیه»للتعليل الوارد يف املقبولة:  ؛عن الالحّجة

واملخالف هلا ّليؤخذ  ،ألّنـه ّل ريب يف صّحته ؛فاملوافق للبشاور إّنام يؤخذ به

ألّن علم تعّرض  ؛لعلم الريب يف بطالنه، وهذا ّليتّم فيام نحن فيه ؛به

ّليلّل عىل حكبام بحرمة الغناء يف املراثي، فإّن األصحاب ّلستثناء املراثي 

إىل األدّلة الواردة يف للمم الباب، والروايات  ومستنل   فتوى األصحاب منطبق  

الواردة يف حرمة الغناء عىل طوائف، فبعیاا تلّل عىل حرمة الغناء من باب 

 کونه من الباطل، وبعیاا من جاة کوهنا من مصاديق اللاو، وبعیاا تلّل عىل

 .احلرمة من باب اختالط النساء بالرجال، وهكذا

ومع وجود هذه الروايات املختلفة يف اللّللة کيف يبكن احلكم بأّن  

األصحاب جعلوا الغناء يف املراثي من مصاديق املطلقات اللاّلة عىل حرمة الغناء 

  ؟ملوافقتاا للشارة ؛ى تكون املطلقات ممّا ّل ريب يف صّحتهمطلقًا، حتّ 

أّن الوجـه الوجيـه لعـلم التعـارض بـنی أدّلـة املحّرمـات  ،فتحّصل ممّا ذکرناه

نرصاف املذکور، ّل لغريمها مـن واملستحبّات، استلزامه لتأسيس فقه جليل، أو اّل

بعل حكم العرف بعلم التعـارض بيـناام  واألمر فيه سال   .الوجوه املذکورة سابقاً 

املحّرمات، بل تقليباا عىل أدّلة الواجبـات وعلم مقاومة أدّلة املستحبّات مع أدّلة 

رسار املخالفنی واملعانلين أأيیًا، فال جيوز قتل املحارب باللواط مثاًل، وّل کشف 

 ، مثل قرض حلبه وإحراقه بالنار وإهراق املاء احلـارّ بالزنا أو التعذيب بام هو حرام  

                                                           

، باب االّتفاق 1/18: 1؛ من ال حيرضه الفقيه 11، باب اختالف احلديث، احلديث 11: 1. الكايف 1

، باب من الزيادات يف القضايا 111/811: 6؛ هتييب األکكا  2عىل عدلنی يف احلكومة، احلديث 

، كتاب القضاء، أبواب صفات القايض، الباب 116: 27؛ وسائل الشيعة 12واألکكا ، احلديث 

 . 1احلديث ، 3
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 يذائه.إأو التاذيب بالیقطة وبام يوجب  ،عىل رأسه ووجاه

بام هو أقوى مالکًا، فبثاًل إلا دار  احرمة هذه األمور يزول بتزامحا قلت:إن 

وبنی ارتكاب بعض هذه  ،من الناس بانفجار قنبلة األمر بنی قتل آّلف  

قیاًء  ؛املحّرمات ببن کان عارفًا باملحّل الذي وضع فيه القنبلة لالنفجار

لجامعة، کان الثاين جياد األمنيّـة لإلوجوب حفظ أنفسام ووجوب دفع املنكر و

 ألمهّيـة حفظ نفوس املسلبنی. ؛ناً أوىل، بل متعيّ 

التزاحم فرع شبول أدّلة الواجبات للبوارد املحّرمة وعلم انرصافه عناا،  قلت:

 ؛وقل مّر اّلنرصاف وعلم الشبول، ومع علم الشبول ّلوجه للحكم باجلواز

 للتزاحم.

بل، کلعاء: صوت يرّجع فيه للسري باإل )بیّم احلاء(لاء لاء، واحلُ احلِ  ومنها:

مة يف شاادات والعاّل ،وقل رّصح بعلم حرمته املحّقق يف شاادات الرشائع

بل فيه دعوی  ، يف الكفايةواخلراساين ،والشايل يف اللروسالقواعل،

للبجليس األّول أّن ظاهر أکثر األصحاب  الشارة عليه، ويف رشح الفقيه

 . اشتار استثنائه واملستنل استثناء احللاء، ويف الرياض

                                                           

، ، وهو املراثي للحسنی171. الثالث من استثنائات الْناء، وقد مّر األّول منها يف الصفحة 1

 ، وهو القراءة.182والثاين منها يف الصفحة 

 .117: 1. رشائع اإلسال  2

 .131: 1. قواعد األکكا  1

 .111، درس 126: 2. الدروس الرشعّيدة 1

 .111: 1. كفاية األکكا  1

 ، كتاب احلّج، باب احلداء والشعر يف السفر.111: 7لوامع صاکبقراين . 6

 .117: 8. رياض املسائل 7

 .111: 11. مستند الشيعة 8
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اجلزم بعلماا يف اجلواهرول يف الشارة، بل التأمّ  يف مفتاح الكرامةلكن 

إلطالق األصحاب  ؛واحتامل حتّقق الشارة عىل علم جوازها، وهذا ليس ببعيل  

ق يف الرشائع ومن عرفت ممّن هو بعله، علا املحقّ  ما ،وعلم استثنائام للمم

 .فاملناقشة يف الشارة، بل اّدعاء علماا، ليس بجزاف  

 استثناء احلداء من الغناءاالستدالل علی 

 : فقل استلّل عليه بأمور   ،وکيف کان

 أصالة اإلباحة.  أّوَلا:

 ة.وحّجة حيث ّل دليل وّل حجّ أّن األصل دليل  وفيه:

 قال لعبداهلل بن رواحة: وقد روي أّنـه»بام نّصه:  ممما استلّل به املال

وهذا بعض مجالت .«فاندفع یرجتز، وکان عبداهلل جیّد احلداء، «بالقوم كحرّ »

 ،يف سفر کنّا مع رسول اهلل :ما روي عن عائشة أهّنا قالتاحلليث، وکّله 

وکان مع الرجال، وکان أنجشة مع  ،ل احللاءبن رواحة جيّ  اهللوکان عبل

فانلفع يرجتز، فتبعه  ،«حّرك بالقوم»لعبلاهلل بن رواحة:  النساء، فقال النبّي 

يعني  ؛«رویدك رفقاً بالقواریر»ألنجشة:  أنجشة، فاعتنقت اإلبل، فقال

 النساء.

 . «حّرك بالقوم» :بلل «حّرك بالنوق»ويف اجلواهر: 

                                                           

 .176: 12. مفتاح الكرامة 1

 .11: 22. جواهر الكال  2

 .181: 11. راجع: مسالك األفها  1

: 11لكربى )للبيهقي( ؛ وراجع: السنن ا11: 22؛ وجواهر الكال  221: 8. راجع: املبسوط 1

 ، باب ال بأس باستامع احلداء ونشيد األعراب كثر أو قّل.227

 .11: 22. جواهر الكال  1
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 ويف داللته وسنده ما» بقوله:واستشكل عليه الشيخ األعظم األنصاري 

 .«الخيفى

مرسل. وضعف  عامّي  ، فإّن الرواية نبوّي فإشكاله واضح   ،أّما سنلها أقول:

ولعلم استناد  ،لعلم معلومّيـة الشارة أّوّلً  ؛سنلها ّل ينجرب بعبل األصحاب

 األصحاب إلياا ثانيًا.

 ،من أهّنا قیّيـة شخصّيـة يف اجلواهر ففياا میافًا إىل ماوأّما دّللتاا، 

احللاء مطلقًا ولو مع کونه غناًء، حّتی يلّل علی جلواز  فليس فياا إطالق مقتض  

 .استثنائه من حرمة الغناء

قت قبل نزول حكم الغناء وحرمتاـا، هذه القیيّـة لعّلاا حتقّ إّنـه تقابل أّن 

کـام  ،طـالق فياـاالغناء يف احللاء ولو عىل تسـليم اإلفال دّللة فياا عىل جواز 

 ّلخیفى.

إّنـه ّل يناسب مقام النبّوة والرسالة أن يرتكب ما حیكم  لکن یمکن أن یقال:

ّل يرتكب رشبه ولو يف زمان  اهلل بحرمته فيام بعل، مثل اخلبر، فإّن النبّي 

علم حرمته، فإّن رشبه ّل يناسب مقام النبّوة والرسالة، ومثله الغناء التي يكون 

صًا ّل أّن احللاء خارج عن الغناء ختّص ، ومن الزور واللاو والقول الباطل

 ستثناء.له لال فال حمّل  ،ختصيصاً 

 فإّن احللاء قسيم الغناء. ومانیًا: 

بن رواحة مل يرتكب احللاء، بل جعل يرجتز، والرجز غـري  اهللأّن عبل ومالثاً:

 لناکـام بيّنـه سـيّ  ،ففياـا أشـعار حمّرمـة احلـلاء مـع الغنـاء ،احللاء. وعىل هذا

 :حيث قال Mاّلُستال

                                                           

 .111: 1. املكاسب 1

 .11: 22. جواهر الكال  2
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بن  اهللقال لعبل أّنـه يأو يؤّيله بام رو ،عىل اّلستثناء وقل يستلّل  

وکان  ،جّيل احللاء اهللوکان عبل، فانلفع يرجتز، «حّرك بالنوق»: رواحة

 مع الرجال، وکان أنجشة مع النساء، فلاّم سبعه تبعه، فقال

  يعني النساء. ؛«بالقوارير رويلك رفقاً »ألنجشة: 

أّن الظاهر مناا أّن ابن رواحة ارجتز ـ  إىل ضعف السنل میافاً  ـ وفيه

لتحريمم النوق، واإلنشاد ببحر الرجز خیالف الغناء، وّل حیصل به 

اخلّفة والطرب الطرب احلاصل بالغناء وهو اخلّفة، بل حیصل منه 

 باحلرب ونحوه.  ج اخلاّص بالغناء، بل حیصل منه التايّ  اخلاّص 

لإلبل، فإّن ترکه  يوالتغنّ فيبكن أن يقال: فياا إشعار بعلم جواز احللاء 

 بببنوعيّته.  مشعر   ،وقنواألخذ بالرجز مع مناسبة األّول لل

عىل  ، وّل يلّل يإخبار من الراو «جّيل احللاء اهللوکان عبل»: وأّما قوله

 َحلِوه بالتغنّي.

 ي: وکان حادقال ،بن شار آشوب ل بن عيلّ يف حمكّي مناقب حمبّ  ،نعم

ويف  ،«ارفق بالقوارير»خادمه أنجشة، فقال ألنجشة:  بعض نسوته

  «.ّل تكّس القوارير» :رواية

رواية  إىل أّن الظاهر أّن صلره من کالم ابن شار آشوب ّل میافاً  ـ وفيه

أّن املظنون أّنـه نقل باملعنى حسب اجتااده من قطعة مـن  ـ عن املعصوم

  الرواية املتقّلمة، مع أّن يف معنى احلادي کالمًا يأيت عن قريب.

                                                           

 . تقّد  خترجیه آنفًا.1

، كتاب احلّج، أبواب آداب السفر 211: 8؛ مستدرك الوسائل 117: 1 طالب. مناقب آل أيب2

 .2، احلديث 28إل احلّج، الباب 

 . 117د 116: 1. املكاسب املحّرمة 1
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، قال: قال قة السكوين بإسناده، عن جعفر بن حمّبل، عن آبائهموثّ  مالثها:

 .«والشعر ما کان منه لیس فیه جفاء ،زاد املسافر احلداء»: رسول اهلل

 . «احلنان» :، ويف نسخة«اجلفاء»بلل  «اخلنا» :ويف نسخة

 «.ويف نسخة: ليس فيه حنان» قال املحّلث احلّر العاميل بعل نقل احلليث:

 ثّم قال بعل نقلاا عن املحاسن:

« ، أقول: تسبيته زادًا من حيث معونته عىل السفر کالزاد، فاو جماز 

 «.واخلنا من معانيه: الطرب

 : Mلنا اّلُستالقال سيّ 

، 0126والفقيه املطبوع يف عرصنا سنة  ويف رشح الفقيه للبجليس،

ه يف کلبة حلاء، وفّّس  وکذا يف جمبع البحرين ،«اخلنا» :ويف الوايف

« جفا»ة ، ولکر احلليث يف مادّ «جفا» :: ويف بعض النسخقال ،بالفحش

لكن جعل يف  ،فحشأن يكون الصحيح اخلنا ببعنى ال ،، فاملظنونأيیاً 

فوق السطر مع عالمة النسخة،  «اخلنا»و ،يف املتن «اجلفا»نسخة الوسائل 

واحلنان من معانيه : »قال ثمّ  ،«ليس فيه حنان :يف نسخة» :وقال

 انتاى.  «.الطرب

جاء ببعنى  ،احلننی من حّن حینّ  ،نعم لكن مل أرى شاهلًا عىل ما لکره.

                                                           

بدل « خنا». وفيه: 1؛ باب احلداء والشعر يف السفر، احلديث 181/821: 2. من ال حيرضه الفقيه 1

 . 1، احلديث 17أبواب آداب السفر، الباب ، كتاب احلّج، 118: 11؛ وسائل الشيعة «جفاء»

 .1، ذيل احلديث 17، كتاب احلّج، أبواب آداب السفر، الباب 118: 11. وسائل الشيعة 2

 .1، ذيل احلديث 17، كتاب احلّج، أبواب آداب السفر، الباب 113: 11. وسائل الشيعة 1

 السفر. ، كتاب احلّج، باب احلداء والشعر يف111: 7. لوامع صاکبقراين 1

 .11، احلديث 17، كتاب احلّج، أبواب آداب السفر وأصناف احلّج و...، الباب 136: 12. الوايف 1

 «.خنا»و« جفا»، 112و 83: 1. جممع البحرين 6
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  وهو غري احلنان. الطرب

قة عىل استثناء احللاء من الغناء؛ ّلحتامل وکيف کان، فال دّللة يف املوثّ  قول:أ

واحتامل کونه ببعنى الطرب، ففياا احتامل تقييل  ،«اخلنا»کون لفظ احلليث 

دّلة أفاملحّكم عبوم  ،احللاء بعلم کونه غناًء، واّلحتامل مرّض باّلستلّلل

بأّيـة  بل مطلقاً کونه ببعنى سوق اإليف احللاء من احتامل  مع ما ،هذا  .الغناء

داء وِحداء:  ،بلاإل ءحدا»قال:  ،کام هو ظاهر القاموس ،وسيلة کان وهبا حدوا وحأ

 ساقاا معنى آخر له مقابل زجرها. نّ أبناء عىل ،«زجرها وساقها

« دى دى»کام يظار منه يف کلبة  ،من الغناء عمّ األ ،أو سوقاا ببطلق الصوت

صابعه فمشى وهو یقول أغالمه وعض  عرايبّ أکان للناس حداء فرضب  ما»قال: 

فهذا  ،لزمه وخلع علیهأ: فقال له ،بل ع  صوتهفسارت اإل ي،یدا راد یأ ،«دى دى»

 ل.تأمّ  ،انتاى «.صل احلداءأ

کام هو حمتبل الصحاح  ،ي هلاوالتغنّ  بل مطلقاً أو مشرتك بنی سوق اإل 

منه  بل والغناء هلا، وقريب  واملنجل وجمبع البحرين، ففي األّول: احللو سوق اإل

  .کام هو حمتبل عبارة الصحاح وغريه ،بل بالغناءأو هو سوق اإل يف تالييه. 

 اضـوالري ه للبجليسـورشح الفقي واملسالمم وظاهر الوايف

                                                           

 .117: 1. املكاسب املحّرمة 1

 «.کدو»، ماّدة: 1116. القاموس املحيط: 2

 «.ديا»، ماّدة: 121: 13. تاج العروس من جواهر القاموس 1
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ويف  .مبل بالرتنّ ففي األّول هو سوق اإل .وغريها الربهانوجمبع  واملستنل

ّل ما  ،والظاهر منام تفسريه مطلقاً  .ونحوه غريه ،بل بالغناء هلااملسالمم سوق اإل

 أو مورد استثناء الفقااء.  هو موضوع احلكم الرشعّي 

 ،بشاادة العرف كاً متّس  ؛کام هو رصيح مفتاح الكرامة ،للغناء أو هو مباين  

 ّنـه مال إليه يف اجلواهر.أوک

دّلة أمن  بل فتكون الرواية أخّص مطلقاً ن کان عبارة عن التغنّي لإلإف

کونه  نّ أل ؛سواء يف للمم النسخ املختلفة ؛وّل مانع من تقييلها هلا ،التحريم

 الطرب.  یولو کان احلنان ببعن ،من لوازم الغناء، فال يرجع إليه القيل مطرباً 

واملراد باحلنان هو  ،املأخول يف الغناء هو املطربّيـة اّلقتیائّيـة: ن يقالأ ّّل إ

 .  إلا أّثر الطرب فعالً لكنّـه مع بعله يفيل استثناء الغناء إّّل ، باملطربّيـة الفعلّيـة

 ي هلا واآلخر السوق بغري صوت. حل معنييه التغنّ أوکذا لو کان 

أو  ،بل بصوتا مطلق سوق اإلمّ إببعنى کونه  ؛يمن التغنّ  عمّ أا لو کان مّ أو

من وجه  عمّ أ: فتصري الرواية أو ببعنى سوقاا ببطلق الصوت ،أو ّل يغريه بالتغنّ 

م من الكالم، وعىل فرض عبل املعارضة فيأيت فياا ما تقلّ  ،من روايات التحريم

ّنـه عىل فرض األعبّيـة تصري أإىل  . میافاً م علياا روايات التحريم بوجوه  تقلّ 

.جمبلة
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 املسألة الرابعة عرش

 الغیبة

بكّس الغنی وسكون الياء وفتح الباء وزان حيلة، اسم مصلر من وهي 

غاب يغيب، معناه الوقيعة بشخص يف »، وبالفتح مصلر «اغتاب يغتاب اغتياباً »

 هذا معناه من حيث اللغة.  «.غيابه بذکر ما يعيبه ويؤليه

ّل شباة وّل إشكال يف حرمتاا يف اجلبلة، بل عليه اإلمجاع وأّنـه من 

الرضورّيات، کام يظار من مفتاح الكرامة، بل فيه الترصيح بذلمم، حيث قال يف 

 املتاجر منه:

والغيبة ملا کان حرمتاا وحرمة التكّسب هبا من الرضورّيات خّلت عن 

 لکرها مجلة من العبارات يف الباب وباب الشاادات.

ويف تعليله اخللّو بكوهنا من الرضورّيات ما ّلخیفی؛ فإّنـه لو کان املعيار يف 

علم الذکر للمم الوجه للزم علم تعّرضام حلرمة مثل الكذب والقامر وقتل 
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النفس والربا ورُشب اخلبر وغريها ممّا کانت حرمتاا رضورّيـة أيیًا، مع ما هلم 

 من التعّرض هلا يف الباب أو باب الشاادات.

ثّم إّن علم التعّرض هلا هنا وّل يف باب الشاادات يف بعض الكتب مثل  

 الرشائع، لعّله کان ألجل دخوهلا يف اهلجاء ومن أفرادها بزعبام.

ثّم إّنـه مع کون حرمتاا يف اجلبلة إمجاعّيـة، بل کانت من رضورّيات فقه 

واستلّلوا حلرمتاا بام يكون أصاًل فياا  .اإلسالم إن مل تكن من رضورّيات اإلسالم

من اإلمجاع والكتاب والسنّـة، وأضاف الشيخ األعظم علی الثالثة، العقل 

ومل يتعّرض لكيفّيـة اّلستلّلل بالعقل، ،«الغیبة حراٌم باألدّلة األربعة»: بقوله

ع واآليات مع أّنـه کان ينبغي له التعّرض هلا کتعّرضه لكيفّيـة اّلستلّلل باإلمجا

 والروايات.

الظاهر يف کيفّيـة اّلستلّلل، أّن اّلستلّلل به من جاة ما فياا من  أقول:

التعّرض لِعرض الناس والتیييع هلم وموجب  إللائام، فتكون ظلاًم والظلم 

 قبيح  عقاًل وحرام  رشعًا.

 ، وقل عرفت متامّيته.هذا کّله يف االستدالل علی احلرمة بالعقل

؛ لكونه يف مسألة  االستدالل باإلَجاع،وأّما  فعلم صّحة اّلستلّلل به واضح 

ًا للكتاب والسنّـة والعقل، فلعّل مستنلهم، اّلجتااد فياا ـاجتاادّيـة ومصبّ 

 واّلستنباط مناا، بل هو الظاهر کام ّلخیفی.

 .واإلمجاع حّجة فيام ليس للعقل فيه سبيل وّل للنقل فيه دليل، کام حّقق يف حمّله 

 االستدالل علی حرمة الغیبة بالکتاب

 فاستلّل عليه بآيات:وأّما الکتاب، 

                                                           

 .111: 1. املكاسب 1



 111                                                        املسألة الرابعة عرش: الغيبة                                                    النوع الرابع/

ْم َبْعض اَل ﴿وَ قـوله تعالی:  منهـا: کأ َم َأِخیِه  ًا أَ ـَیْغَتْب َبْعضأ َل حَلْ ْم َأن َیأْکأ کأ ِبأ َأَحدأ حيأ

﴾ َمْیتاً  وهأ  .َفَکِرْهتأمأ

به أکاًل وعلم  هوالتفكّ ففي جعل املؤمن يف اآلية أخًا تنزياًل وعرضه کلحبه 

شعوره بذلمم حالة موته تنزياًل، دّللة علی احلرمة، کام أّن ما يف صلرها من 

ْم َبْعضًا﴾ اَل ﴿وَ الناي کأ  دّللة علی احلرمة أيیًا؛ ملكان الناي. َیْغَتْب َبْعضأ

 فإّنـه ظاهر يف احلرمة، أو حّجة علياا علی اختالف املبنی املذکور يف حمّله.

هذا، بل لمم أن تقول: إّن يف اآلية الرشيفة شواهل  وقرائن ثالثـة علی کون  

سياق اآلية؛ حيث إّن الناي عن الغيبة واقع يف  أحدها:املراد من الناي، احلرمة؛ 

السياق اللاّل علی حرمة بعض الظّن باألمر باّلجتناب عنه وبكونه إثاًم، وعلی 

ناي عن الغيبة واقع يف سياقاام ممّا ّلريب يف حرمة التجّسس بالناي عنه، وبام أّن ال

 دّللة اآلية علی حرمتاام، فاملراد من الناي عن الغيبة، احلرمة؛ لوحلة السياق.

آخر اآلية من األمر بتقوی اهلل، فإّن الظاهر کونه قرينة علی حرمة  يفما  مانیها:

مولوّيًا حتريبّيًا، بل رصيح  يكون هنيًا  َیْغَتْب﴾ اَل ﴿وَ  الغيبة، وأّن الناي عناا بقوله:

؛ حيث إّن تقوی اهلل غري مناسب  مع احلكم اإلرشادّي، بل التقوی مميف لل

املطلق؛ لعلم احلكم واللستور فيه حّتی يتقی املكّلف من اهلل، فاملناسب معه 

 ی.خیف احلكم التكليفّي املولوّي، کام ّل

احلبل علی اإلرشاد حمتاج   : ظاور النواهي واألوامر يف املولوّيـة، وأنّ مالثها

 إلی القرينة.

يف تفسريه  هذا کّله، میافًا إلی ما روي عن اإلمام أبوحمّبل العسكري

أعظم يف  إعلموا أّن غیبتکم ألخیکم املؤمن من شیعة آل حمّمد»املنسوب إليه: 
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ْم َأن  اَل ﴿وَ  التحریم من املیتـة، قـال اهلل عـّزوجـّل: کأ ِبأ َأَحدأ ْم َبْعضًا َأحيأ کأ َیْغتَْب َبْعضأ

َم َأِخیِه َمْیتاً  َل حَلْ ﴾ َیأْکأ وهأ  .«َفَکِرْهتأمأ

َم َأِخیِه َمْیتاً  ﴿أَ  قوله تعاىل: واملناقشة يف للمم بأنّ  َل حَلْ ْم َأن َیْأکأ کأ ِبأ َأَحدأ حيأ

وهأ﴾ حيث إهّنا ببنزلة العّلة للناي عن  ؛قرينة عىل احلبل عىل اإلرشاد َفَکِرْهتأمأ

 الغيبة، وظاور العّلة مقّلم عىل ظاور املعلول.

 کونه عّلة للحكم وّل کونه ببنزلة العّلة له، بل هو إهّنا مل يبنّی  أّوالً: ففیها

الغيبة إىل لهن السامعنی، وهذا يلّل عىل اهتامم اهلل تبارك وتعاىل  حرمةلتقريب 

 لبيان زائل لتقريباا إىل الذهن.بأمر الغيبة، حيث تكّفل 

خیتلف  عقالئّي  أمر   عكسهظاور العّلة عىل ظاور املعلول أو  تقّلمإّن  ومانیًا:

ّوة الظاور فياام، وظاور الناي هنا أقوى من ـبحسب املقامات وبحسب ق

 فيقّلم عليه. ؛ ملا مّر من الشواهل الثالثـة علی للمم،ظاور الذيل

َدهأ * حَيَْسبأ َأنَّ قوله تعاىل:  ومنها: َزة ملََُّزة * الَِّذي ََجََع َماالً َوَعدَّ َ لِّ مهأ ﴿َوْیٌل لِکأ

َطَمةأ * َنارأ اهللِ امْلأوَقَدةأ * الَّتِ  َطَمِة * َوَما َأْدَراَك َما احْلأ ي َماَلهأ َأْخَلَدهأ * َکالَّ َلیأنَبَذنَّ يِف احْلأ

 .﴾ْفئَِدةِ األَتطَّلِعأ َعَ  

أّن اهلبز واللبز ببعنى کثري الطعن عىل الغري بغري حّق، والطعن  أّوالً:وفیه 

مبائن للغيبة مفاومًا ومصلاقًا، وّل أقّل من أن يكون بنی العنواننی عبوم 

وخصوص من وجه، فال تلّل حرمة اهلبز واللبز عىل حرمة الغيبة إّّل يف 

 املصاديق التي صلق عليه عنوان اهلبز واللبز.
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أّن احلرمة يف اآلية الرشيفة تعّلقت بالطعن اخلاّص، وهو طعن األغنياء  ومانیًا:

ما وحتقري الفقري ومتسخره، ويشال عليه  للفقراء فيام يرجع إىل طغيان الغنّي 

َدهأ * حَيَْسبأ َأنَّ َماَلهأ َأْخَلَدهأ﴾بعلها من قوله تعالی:   .﴿الَِّذي ََجََع َماالً َوَعدَّ

لَِم َوَکاَن اهللأ  اَل ﴿قوله تعاىل:  ومنها: وِء ِمَن اْلَقْوِل إاّل َمن ظأ ْهَر بِالسُّ ِبُّ اهللأ اجْلَ حيأ

 .َسِمیعًا َعلِیاًم﴾

من جاة أّن الغيبة يبكن أن ّل يكون  ؛أّن اجلار بالسوء غري الغيبة وفیه:

مثل ما إلا کان السامع هلا شخصًا واحلًا، ّلسيّام إلا کان من أصحاب  ،جاراً 

جاة أّن الغيبة عبارة عن إظاار ما سرته اهلل حسلًا عليه، واجلار ومن  السرت،

 .، کالتظّلمبالسوء يبكن أن يكون اللاعي إليه غري احلسل

ْم َعَذاٌب قوله تعاىل: ومنها: ِبُّوَن َأن َتِشیَع اْلَفاِحَشةأ يِف الَِّذیَن آَمنأوا ََلأ ﴿إِنَّ الَِّذیَن حيأ

ْنیَا َواالِْخَرِة َواهللأ َیْعَلمأ َوَأنتأْم  وَن﴾ اَل َألِیٌم يِف الدُّ  .َتْعَلمأ

بحّب شيوع نفس الفاحشة يف الذين  ةأّن اآلية الرشيفة مربوط وفیه أّوالً:

 .فقط من دون حّب الشيوع اار الفاحشة واإلخبار هبا وإعالماابإظ آمنوا، ّل

أّن املراد من الفاحشة يف اآلية، القذف ونسبة الزنا إلی املحصنات  ومانیًا:

عليـاا، والالحقـة الغافالت املؤمنات، کام يظاـر من اآليات السابقة 

وا واإلفمم يف قوله تعالی:  ْفِک﴾﴿إِنَّ الَِّذیَن َجاءأ واإلفمم وإن کان ببعنی ،بِاإْلِ

مطلق التابة، لكّن املراد منه هنـا هو القـذف بقرينـة ما بعـله من قـوله تعالی: 
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بنِیٌ  ٌ ممف﴿َوَقالأوا ٰهَذا إِ  َهَداِء  اَل * َلْو  مأ ْ َیْأتأوا بِالشُّ َهَداَء َفإِْذ مَل وا َعَلْیِه بَِأْرَبَعِة شأ َجاءأ

مأ الَْکاِذبأوَن﴾  َ ِعنَْد اهللِمملئَفأأو  .هأ

وبقرينة جعل العذاب لّلبحّب لتشيع الفاحشة يف اللنيا واآلخرة، فإّن 

 الظاهر من عذاب اللنيا، بل املعلوم هو حّل القالف.

هذا، ولكن مع ما لکر من املناقشات يبكن اّلستلّلل هبا بلعوی أّن املراد 

قیّيـة اإلفمم، هو نفس من حّب شيوعاا ولو ببالحظة ورود اآلية يف ليل 

إشاعتاا، أو يقال: إّن املراد بتشيع الفاحشة إظاارها وإفشائاا، إّّل أّن اّلستلّلل 

بنفس اآلية للبّلعي، مع ما مّر من املناقشة فيه بأّن املراد من الفاحشة القذف 

 أيیًا. واإلفمم غري متام، کام ّلخیفی، حّتی مع ما لکر من الوجانی

لّلل هبا ببعونة الروايات، کبرسلة ابن أيب عبري، عن نعم، يتّم اّلست

من قال يف مؤمن ما رأته عینـاه وسمعته أأذنـاه فهـو مـن الذین : »، قالعبلاهللأيب 

ْم َعَذاٌب  قـال اهلل عّزوجـّل: ِبُّوَن َأن َتِشیَع اْلَفاِحَشةأ يِف الَِّذیَن آَمنأوا ََلأ ﴿إِنَّ الَِّذیَن حيأ

 .«َألِیٌم﴾

ومرسالته بحكم الصحاح، لكن يف حمكّي أمايل الصلوق روايتاا عن ابن أيب 

وهو األقرب؛ وهو إّما النالي الثقة، ،عبري، عن حمّبل بن محران، عنه

 عبري ّليرسل إّّل عن ثقة، والظاهر أهّنا عنی املرسلة.بناء علی أّن ابن أيب 
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عبري يف حمكّي أو من آل أعنی، وهو حسن  لو مل يكن ثقة  باعتبار عّله ابن أيب 

 بسنل صحيح من مشاخیه مع أبان بن عثامن وهشام بن سامل. األمايل

عبري عنه علی هذا  بل يبكن اّلستشااد علی وثاقته بإرسال ابن أيب

  اّلحتامل.

الرواية اآلتية، وّلبأس به بعل لكن حیتبل أن يكون إرساله عن هشام، کام يف 

 وثاقة هشام.

وکيف کان، فالرواية صحيحة داّلة علی أن مطلق الغيبة داخل يف اآلية 

الكريبة، فتلّل علی أّن املراد باآلية ليس احلّب فقط، وّل الشياع ببعناه 

 املعروف، بل مطلق اإلظاار وکشف السرت.

اإلحلاق املوضوعّي، کام سنشري إليه  ولو کان املراد به اإلحلاق احلكبّي بلسان

 يف استامع الغيبة، فاليرّض باّلستلّلل علی املطلوب.

وکام يف تفسري الربهان، عن تفسري عيّل بن إبراهيم، قال: حّلثني أيب، عن ابن 

من قال يف مؤمن ما رأت عیناه »، قال: عبلاهللعبري، عن هشام، عن أيب أيب 

ْم َعَذاٌب وسمعت أأذناه کان من  ِبُّوَن َأن َتِشیَع اْلَفاِحَشةأ يِف الَِّذیَن آَمنأوا ََلأ ﴿الَِّذیَن حيأ

 .«َألِیٌم﴾

 .عبلاهللويف جمبع البحرين: وروي فيام صّح عن هشام، عن أيب 

  فاآلية من آيات حرمة الغيبة.

                                                           

 . نفس اهلامش واملصدر األمايل.1

 .11611، الرقم 111: 1: تنقيح املقال ُانظر. 2

 .12818، الرقم 111: 1ح املقال : تنقيُانظر. 1

 .13(: 21. النور )1

 .111: 2ي ؛ تفسری القمّ 128: 1. الربهان يف تفسری القرآن 1

 «.شيع»، ماّدة: 111: 1. جممع البحرين 6
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 االستدالل ع  حرمة الغیبة بالسنّـة

 ّلحتصی: کثريةفروايات  وأّما السنّـة،

:  قال: قال رسول اهلل ،جعفر رواية سليامن بن خالل، عن أيب منها:

 ؟ئکم باملسلمئکم باملؤمن؟ من ائتمنه املؤمنون ع  أنفسهم وأمواَلم، أال أنبّ نبّ أأال »

ئات وترك ما حّرم اهلل، من سلم املسلمون من لسانه ویده، واملهاجر من هجر السیّ 

 .«أن یظلمه أو خيذله أو یغتابه أو یدفعه دفعةً واملؤمن حرام ع  املؤمن 

املسلم أخو املسـلم، »: اهللعبل: قال أبوقال ،رواية احلرث بن املغرية ومنها:

  .«هو عینه ومرآته ودلیله، ال خيونه وال خيدعه وال یظلمه وال یکذبه وال یغتابه

: قال ،اهللعبل عن أيب ،عبري، عن بعض أصحابه مرسلة ابن أيب ومنها:

﴿إِنَّ  : ّمن قال يف مؤمن ما رأته عیناه وسمعته أذناه فهو من الذین قال اهلل عّزوجل»

ْم َعَذاٌب َألِیٌم﴾ ِبُّوَن َأن َتِشیَع اْلَفاِحَشةأ يِف الَِّذیَن آَمنأوا ََلأ .«الَِّذیَن حيأ

 من احتامل کوهنا صحيحة. ومرسالته بحكم الصحاح، میافًا إلی ما مّر 

الغیبة : »: قال رسول اهللقال ،اهللعبل موّثقة السكوين، عن أيب ومنها:

  .«أرسع يف دین الرجل املسلم من اآلکلة يف جوفه

                                                           

، كتاب 278: 12؛ وسائل الشيعة 13، باب املؤمن وعالماته وصفاته، احلديث 211: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 112الباب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، 

، 273: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب إخوة املؤمننی بعضهم لبعض، احلديث 166: 2. الكايف 2

 .1، احلديث 112كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 

 .13(: 21. النور )1

؛ 2ث ، باب الْيبة والبهت، احلدي117: 2؛ وراجع: الكايف 116. مّرت الرواية آنفًا يف الصفحة 1

 .6، احلديث 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 281: 12ووسائل الشيعة 

 .117. مّر آنفًا يف الصفحة 1

، كتاب احلّج، أبواب 281: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب الْيبة والبهت، احلديث 116: 2. الكايف 6



 111                                                        املسألة الرابعة عرش: الغيبة                                                    النوع الرابع/

إّیاك والغیبة،  !ذریا أبا»قال:  ،يف وصّيـة له لر، عن النبّي  رواية أيب ومنها:

ألّن الرجل یزين »، قلت: ومل لاك يا رسول اهلل؟ قال: «فإّن الغیبة أشّد من الزنا

 !ذرفیتوب إىل اهلل فیتوب اهلل علیه، والغیبة ال تغفر حّتى یغفرها صاحبها، یا أبا

سباب املسلم فسوق، وقتاله کفر، وأکل حلمه من معايص اهلل، وحرمة ماله کحرمة 

: يا قلت ،«بام یکرهذکرك أخاك »: وما الغيبة؟ قال !، قلت: يا رسول اهلل«دمه

إعلم أّنك إذا ذکرته بام هو فیه فقد »: فإن کان فيه الذي يذکر به، قال !رسول اهلل

 «.هاغتبته، وإذا ذکرته بام لیس فیه فقد هبتّ 

سباب »: : قال رسول اهللقال ،جعفر بصري، عن أيب رواية أيب ومنها:

 .«وحرمة ماله کحرمة دمهاملؤمن فسوق، وقتاله کفر، وأکل حلمه معصیة، 

 رواية شعيب بن واقل، عن احلسنی بن زيل، عن الصادق، عن آبائه ومنها:

وهنى عن  ،هنى عن الغیبة واالستامع إلیها ّن رسول اهللإ» ـ ـ يف حليث املناهي:

وهنى » ... ـ : ناّمماً ـ يعني «ال یدخل اجلنّـة قتّات»: ، وقال«النمیمة واالستامع إلیها

من اغتاب »: ، وقال«...، وهنى عن الغیبةعن املحادمة التي تدعو إىل غري اهلل عّزوجّل 

بطل صومه، ونقض وضوءه، وجاء یوم القیامة تفوح من فیه رائحة أنتن  امرءًا مسلامً 

 من اجلیفة یتأّذى به أهل املوقف، فإن مات قبل أن یتوب مات مستحاًل ملا حّرم اهلل عزّ 

...، أال ومن تطّول ع  أخیه يف غیبة سمعها فیه يف جملس فرّدها عنه رّد اهلل عنه وجّل 

                                                                                                                                        

 .7، احلديث 112أکكا  العرشة، الباب 

، كتاب 281: 12؛ وسائل الشيعة 1املجلس التاسع عرش، احلديث  ،117. األمايل )للطويس(: 1

 .3، احلديث 112احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 

، باب عقاب من باهدت مؤمندًا، 112: 1؛ وراجع: املحاسن 212د  133. مّرت الرواية يف الصفحة 2

؛ 2سدباب، احلدديث ، بداب ال113: 2؛ والكايف «وکرمة ماله كحرمة دمه»، ليس فيه: 77احلديث 

، مع تفاوٍت يسری؛ ووسائل الشديعة 8، باب النوادر، احلديث 271/828: 1ومن ال حيرضه الفقيه 

 «.معصية  ». وفيه: 12، احلديث 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 281: 12
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يف الدنیا واآلخرة، فإن هو مل یرّدها وهو قادر ع  رّدها کان علیه  ألف باب من الرّش 

 .«ةکوزر من اغتابه سبعنی مرّ 

وهو يف رحبة مسجل  املؤمننیقال: أتيت أمري ،رواية نوف البّكايل ومنها:

وعلیك »: : السالم عليمم يا أمرياملؤمننی ورمحة اهلل وبرکاته، فقالالكوفة فقلت

یا »: : يا أمرياملؤمننی عظني، فقالفقلت له «السالم یا نوف ورَحة اهلل وبرکاته

فإهّنا  ،اجتنب الغیبة»: : زدين، قالـ إىل أن قال: ـ قلت «أحسن حيسن إلیك !نوف

کذب من زعم أّنـه ولد من حالل وهو یأکل  !یا نوف» :قال ، ثمّ «ب النارإدام کال

 احلليث.،«حلوم الناس بالغیبة و...

إّن الغیبة أشّد من الزنا، ألّن الرجل »بعّلة طرق:  ما روي عن النبّي  ومنها:

یزين فیتوب إلی اهلل، فیتوب اهلل علیه، وأّما صاحب الغیبة ال یغفر حّتی یغفر له 

 .«صاحبه

إّن الدرهم یصـیبه »عظم شأنه، فقال: أّنـه خطب يومًا فذکر الربا و وعنه

الرجل من الربا أعظم مـن سّتــة ومالمـنی زنیـة، وإن أربـی الربـا عـرض الرجـل 

 .«املسلم

من اغتاب مسلاًم أو مسلمة مل یقبل اهلل تعالی صالته وال صیامه »: وعنه 

                                                           

وسائل  ؛1، احلديث  باب ذكر مجل من مناهي النبّي  8/1د  1: 1. من ال حيرضه الفقيه 1

تقطع ». وفيه: 11، احلديث 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 282: 12الشيعة 

 «.الرواية

، 281: 12؛ وسائل الشيعة 3، املجلس السابع والثالثون، احلديث 171. األمايل )للصدوق(: 2

 .16، احلديث 112كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 

 3، احلديث 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 281و 281: 12. وسائل الشيعة 1

 ، وذيله.18و

، كتاب 113: 3؛ مستدرك الوسائل 1، باب الْيبة والبهت، ذيل احلديث 118: 11. مرآة العقول 1

 21، احلديث 112احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 
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 .«أن یغفر له صاحبهأربعنی یومًا ولیلة، إاّل 

ويف دّللة هذا اخلرب علی احلرمة تأّمل، بل منع؛ حيث إّنـه يف القبول وعلمه 

اَم َیَتَقبَّلأ اهللأ ّل دّللة إّّل علی الكامل وعلمه، قال اهلل تعالی:  .﴾ِمَن امْلأتَِّقنیَ  ﴿إِنَّ

وإن مل تكن فيه فائلة عبلّيـة؛  هذا کّله يف النقض واإلبرام يف أدّلة احلرمة،

لكوهنا من رضورّيات فقه املذهب، بل فقه اإلسالم، لكن مع للمم، تعّرضنا 

للبحث عنه ملا فيه من الفائلة العلبّيـة، ولكونه متابعة لبعض أهل التتبّع 

 والتحقيق کالشايل الثاين يف رسالة الغيبة.

:  ثّم بعل للمم، يقع الكالم والبحث يف ُأمور 

  أم ال؟ الکبائريف أّن الغیبة من  ألّول:األمر ا

هل تكون الغيبة من املعايص الكبرية أو الصغرية؟ وقبل للمم ّلبّل من البحث 

يف معيار الكبرية ومناطاا علی سبيل الكّلّيـة، ثّم البحث يف الغيبة من حيث 

 الصغروّيـة ووجود مناط الكبرية فياا وعلمه.

 الکبرية يف تفسريمعايصة أقوال أربع

 :ةأربع فنقول يف للمم، إّن يف تفسري الكبرية أقوال   

 والقايضأّن املعايص کّلاا کبرية، وهو املحكّي عن املفيل أحدها:

                                                           

 .2، احلديث 2يمسك عنه الصائم، الباب ، كتاب الصيا ، أبواب ما 122: 7. مستدرك الوسائل 1

 .27(: 1. املائدة )2

، بعض األخبار الواردة يف کرمة الْيبة؛ واعلم أّن السبب املوجب للتشديد يف 12. كشف الريبة: 1

 أمر الْيبة... .

 .81د  81. أوائل املقاالت )املطبوعة يف ضمن مصنّفات شيخ املفيد(: 1

 .166: 11. کكاه عنه يف مسالك األفها  1
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يف البحث عن حّجّيـة خرب الواحل ناسبًا له إلی والشيخ يف العّلة والتقّي 

 األصحاب، کالطربيس يف جمبع البيان، حيث قال: 

املعايص کّلاا کبرية من حيث کانت قبائح، لكن بعیاا أکرب من قالوا 

بعض، وليس يف الذنوب صغرية، وإّنام يكون صغريًا باإلضافة إلی ما 

منه، ويستحّق العقاب عليه أکثر. هو أکرب

والظاهر کون عبلة مستنلهم يف للمم إلی کون املعصية واملخالفة معصية هلل 

 تعالی، فكيف ّل تكون کبرية؟

من کتبه ـ دون غريه ـ من أّن املعايص  : ما عن الشيخ يف املبسوطمانیها

 صغرية وکبرية، والكبرية ما أوعل اهلل عليه النار. وأنكر عليه ابن إدريس وقال:

هذا القول مل يذهب إليه إّّل يف هذا الكتاب، وّل لهب إليه أحل  من  

أصحابنا.

إلی قاطبة املتأّخرين. وعـن جمبع  ة وهو املشاور علی ما يف مفتاح الكرام

نسبته إلی العلامء مشعرًا بلعوی اإلمجاع عليه، مثل ما عن الفائلة والربهان 

 .عنل تفسري الكبرية بكّل ما توّعل اهلل عليه النار، ناسبًا إلی األصحاب الصيبري

: علم صّحة تقسيم املعصية إلی الكبرية والصغرية؛ فإّن املعايص کّلاا مالثها

                                                           

 .111: 11. کكاه عنه يف جواهر الكال  1

 .161د  113: 1 . عّدة األصول2

 .61: 1د  1. جممع البيان 1

 .217: 8. املبسوط 1

 .118: 2. الرسائر 1

 .282: 8مة مفتاح الكرا .6

 .118: 12. جممع الفائدة والربهان 7

 .277: 1. غاية املرا  8
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کبرية، لكن کّل کبرية کبرية بالنسبة الی ما دونه، وصغرية بالنسبة إلی ما فوقه، 

 ما فوقه إلی أن يصل إلی الرشك باهلل. إلیحتّی مثل القتل، صغرية بالنسبة 

الشيخ جعفر کاشـف الغطـاء ـ کـان ـ عن ُأستاله : ما حكی اجلواهررابعها

الكبرية ما عّله أهل الرشع کبريًا عظياًم وإن مل يكن کبريًا يف نفسه، کّسقة ثوب ممّن 

ّل جيل غريه مع احلاجة، والصغرية ما مل يعّلوه، کّسقته ممّن جيـل، فاملعـايص کّلاـا 

کبرية يف حالة وخصوصّيـة، وصغرية يف حالة وخصوصّيـة أخری کذلمم. وإليمم 

 :قالنّص عبارته يف صالة اجلامعة واجلااد، 

الفـرق  ،عىل العرف العام یات، فكام ّل خیفالكرِب والِصغر والتوّسط عرفيّ 

بنی العيب الكبري والصـغري واملتوّسـط واملعصـية الكبـرية يف حـّق املـوايل 

ــطة ــم والصــغرى  ،والصــغرية واملتوّس ــربى يف حّقا ــة الك ــنی الطاع وب

کذلمم غري خفّي عىل أهل الرشع ببامرسـة األدّلـة الرشعّيــة  ،طةواملتوّس 

 .ئة الصغريتنی والكبريتنی واملتوّسطتنی... والعقلّيـة بنی احلسنة والسيّ 

ن، أو ما ثبت حتريبه بطريـق قـاطع، أو آوأّما تفسري الكبائر بام حّرم يف القر

بّيــة وأّن ن، أو بأهّنـا نسآأو يف خصـوص القـر ،ما توّعل عليه النار مطلقـاً 

الكّل کبرية بالنسبة إىل عظبة اهلل، أو أهّنـا سـبع عـىل اخـتالف مـا ورد يف 

رك، وقتل الـنفس ـومن مجلته أهّنا اإلحلاد يف بيت اهلل تعاىل والش ؛تفصيلاا

ــا، وعقــوق  املحرتمــة، وقــذف املحصــنة، والفــرار مــن الزحــف، والزن

رة ـثنتي عشـإاًم، أو وأکل مال اليتيم ظل ،الواللين، أو تسع بإضافة السحر

رقة، أو أهّنا سبعون، أو أقـرب إىل ـوالس ،ورشب اخلبر ،بإضافة أکل الربا

ومـا اخرتنـاه أقـرب إىل  .السبعامئة من السبعنی، أو غري للمم، فال نرتیيه

                                                           

 .121: 11. جواهر كال  1
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 الصواب، فإّنـه أوفق بجبع األخبار املختلفة الواردة يف هذا الباب.

 وقال يف کتاب اجلااد:

معايص صغار وکبار، والصغار مع  :وکّل من القسبنی ينقسم إىل قسبنی 

 اإلرصار بالعزم أو کثرة التكرار ترجع إىل الكبار. 

لنب عظيم وإثم کبري،  :واملراد ما تعّل کبرية يف نظر الرشع حّتى يقال

مناا ما  ،ويعرف للمم من ممارسة الرشع، کام أّن معصية العبل للبوىل

عىص موّله معصية عظيبة کبرية، ومناا ما  :ويقولونيستعظباا الناس 

 . مثل للمم يف الطاعات... ييسّبوهنا صغرية، وجير

إّن الكرب والصغر قل يكون باختالف اجلاات، فغصب  :ويؤّيل ما نقول 

مام، واجلائع، والعطشان املرشفنی عىل مال اليتيم، واملؤمن، والعامل، واإل

ا ما ضاّدها، وليس کذلمم مال الكافر، املوت کبرية وإن قّل، وأهون منا

سباب العصبة، وهكذا أکثر أن اعتصم باجلزية أو غريها من إو

 املعايص.

بل عليه قاطبة  هذه کّلها هي األقوال يف املسألة، واملختار القول الثاين املشهور،

املتأّخرين، وبام أّن يف للمم القول حاجة إلی إثبات کون الذنوب علی قسبنی 

أّوّلً، وإلی بيان کون اإليعاد من اهلل تعالی عليه بالنار مناطًا ومعيارًا لكون 

 الذنب کبرية ثانيًا. فالكالم يقع يف مقامنی:

 املقام األّول: يف تقسیم الذنوب علی قسمنی

 فنقول: إّن الكتاب والسنّـة ظاهران يف التقسيم من وجوه : 

                                                           

 .113د  118: 1 . كشف الْطاء1

 .128د  127: 1. نفس املصدر 2
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ْم﴾ : قوله تعالی:أحدها ْم َسیَِّئاتِکأ ْر َعنْکأ َکفِّ نَْهْوَن َعنْهأ نأ َر َما تأ
َتنِبأوا َکَبائِ .﴿إِْن جَتْ

ْمِم َواْلَفَواِحَش إاِلَّ اللََّمَم﴾ : قوله تعالی أيیًا:مانیها َتنِبأوَن َکبَائَِر اإْلِ  .﴿الَِّذیَن َُيْ

ویعرف »... ففياا:  ،عبلاهلليعفور، عن أيب :صحيحة عبلاهلل بن أيب مالثها

باجتناب الکبائر التي أوعد اهلل علیها النار من رشب اخلمر، والزنا، والربا، وعقوق 

«.الزحف، وغري ذلك...الوالدین، والفرار من 

فإّن ظاهرها أّن الذنوب علی قسبنی: کبائر وصغائر، وأّن الكبائر ما أوعل 

 اهلل علياا النار. 

الکبائر من »... ففياا:  ،احلسن: صحيحة ابن حمبوب، عن أيب رابعها

.«اجتنب ما أوعد اهلل علیه النار کّفر عنه سّیئاته إذا کان مؤمناً...

الصحيحة کالصحيحة السابقة يف اللّللة علی أّن الذنوب علی وهذه 

 قسبنی: کبرية وصغرية.

﴿َوَمْن »قال: سبعته يقـول:  ،عبـلاهللبصري، عـن أيب : رواية أيب خامسها

ْؤَت  وِِتَ َخرْيًا َکثرِيًا﴾ یأ
ْکَمَة َفَقْد أأ معرفة اإلمام، واجتناب الکبائر التي »قال:  ،احْلِ

.«علیها النارأوجب اهلل 

يف  عبلاهلل : روايتی احللبي يف اآلية املتقّلمة، فقي أحلمها عن أيبسادسها

ْم قول اهلل عّزوجّل:  ْدِخْلکأ ْم َونأ ْم َسیَِّئاتِکأ ْر َعنْکأ َکفِّ نَْهْوَن َعنْهأ نأ َر َما تأ
َتنِبأوا َکَبائِ ﴿إِْن جَتْ

                                                           

 .11(:1. النساء)1

 .12(:11. النجم)2

 .1 ، احلديث11، كتاب الشهادات، الباب 131: 27. وسائل الشيعة 1

 .1، احلديث 16، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 118: 11. وسائل الشيعة 1

 .263(: 2. البقرة )1

 .1، احلديث 11، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 111: 11. وسائل الشيعة 6
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ْدَخالً َکِریاًم﴾ «.اهلل عّزوجّل علیها النارالکبائر التي أوجب »قال:  ،مأ

َتنِبأوا عن قول اهلل عّزوجّل:  ويف ُأخری مناا، قال: سألت أبا عبلاهلل ﴿إِْن جَتْ

ْم﴾ ْم َسیِّئَاتِکأ ْر َعنْکأ َکفِّ نَْهْوَن َعنْهأ نأ من اجتنب ما أوعد علیه النار إذا »؟ قال: َکبَائَِر َما تأ

 .«مدخالً کریاًم، والکبائر السبع املوجبات...کان مؤمناً کّفر عنه سّیئاته وأدخله 

 واّلستلّلل هبام ظاهر.

عن الكبائر؟  : رواية عّباد بن کثري النوا، قال: سألت أبا جعفرسابعها

.«کّل ما أوعد علیه النار»فقال: 

 وهذه الرواية کالسابقنی عليه متنًا واستلّلّلً.

نحوها يف اللّللة علی التقسيم وهي کثـرية : غري هذه الروايات ممّا تكون مامنها

 نقلاا الوسائل يف بايي مخس وأربعنی، وسّتـًا وأربعنی من أبواب جااد النفس.

: األخبار الواردة الكثرية يف بيان علد الكبائر من أهّنا مخس أو سبع أو تاسعها

ا فإهّن  تسع، املنقولة يف الوسائل يف باب سّت وأربعنی من أبواب جااد النفس.

ظاهرة يف التقسيم کام ّلخیفی، واختالفاا يف بيان العلد ليس ببرّض ومانع عن 

حّجّيتاا؛ ملا لکروا هلا يف حمّلاا حمامل  وافعة  للتعارض ونرتك لکرها وبياهنا، لكون 

 البحث هنا يف الكبرية علی اإلمجال، وبياهنم يف حمّله يعنينا عن تكراره يف املقام.

 يف الکبائر املقام الثاين: املنا 

؛ حيث إهّنا دّلت يف املقام الثاينإّنـه قل ظار من الروايات ما ينبغي بيانه مّم 

                                                           

 .11(:1. النساء )1

 .2، احلديث 11، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 111: 11. وسائل الشيعة 2

 .12، احلديث 16، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 123: 11. وسائل الشيعة 1

 .21، احلديث 16اجلهاد، أبواب جهاد النفس، الباب  ، كتاب127: 11. وسائل الشيعة 1
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علی کون املناط يف الكرب إيعاد اهلل عليه بالنار، کام أّنـه قل ظار علم متامّيـة 

األقوال الثالثة األُخری؛ ملا يف أدّلتاا من اّلجتااد يف مقابل النّص. هذا میافًا 

صالة اجلامعة من الكتب الفقاّيـة، اجلواب عناا علی التفصيل. إلی ما يف 

 فتأّمل.

وّل خیفی أّن املراد من إيعاد اهلل بالنار ليس الترصيح به يف القرآن، بل املراد 

منه ـ کام حّقق يف حمّله ـ اإليعاد بالنار يف کتاب  کان أو يف سنّـة؛ ألّن السنّـة أيیًا 

ق عن اهلوی إن هو إّّل وحي يوحی، وبلّللة وهي من اهلل کالكتاب وما ينط

 مطابقة کانت أو التزامّيـة. 

وبعل ما ثبت کون املعايص علی قسبنی، واملعصية الكبرية ما فياا اإليعاد من 

اهلل بالنار، يقع البحث يف أّن الغيبة من الكبائر أم ّل؟ ولکر الشيخ األعظم يف 

ا من الكبائر. لكن ما اّطلعت عن بعض من عارصه، الوسوسة يف کوهن مكاسبه

 .علی للمم البعض ممّن عارصه الشيخ

 الوجوه املستدّل هبا علی حرمة الغیبة من الکبائر

 وکيف کان، فقل استلّل ـ علی أهّنا من الكبائر ـ بوجوه :

: ما يف آية الغيبة يف الكتاب من شبه املقائسة بنی الغيبة وأکل حلم األخ أحدها

أّن »املّيت، فإّن املراد من اآلية؛ سواء کان هو جتّسم األعامل، مثل ما ورد من 

 «الفّقاع مخرٌ »أو تنزيلاا منزلة األکل، واّدعاء أهّنا هو مثل  ،«الغیبة إدام کالب النار

 لی العذاب علی الغيبة.تكون اآلية داّلة وظاهرة ع

أّما علی التجّسم فواضح؛ ألّن آکل األخ امليتة معّذب قطعًا، بل نفس األکل  

                                                           

 .113: 1. راجع: املكاسب 1
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. وأّما علی اّلّدعاء، فعلی علم العبوم يف التنزيل، فالقلر املتيّقن مناا  عذاب 

 العذاب، وأّما علی العبوم، فيشبله قطعًا.

: آية حّب الفاحشة وأّن عذابه، العذاب األليم، فإهّنا وإن مل تكن بنفساا مانیها

عبري، شاملة للغيبة کام مّر؛ لكنّـاا هلا بیبيبة بعض الروايات، کبرسلة ابن أيب 

من قال يف مؤمن ما رأته عیناه وسمعته أأذناه فهو من »، قال: عبلاهللعن أيب 

ْم ـالَِّذی﴿إِنَّ : الذین قـال اهلل عّزوجـّل  ِبُّوَن َأن َتِشیَع اْلَفاِحَشةأ يِف الَِّذیَن آَمنأوا ََلأ َن حيأ

.«َذاٌب َألِیٌم﴾ـعَ 

: األخبار الكثرية البالغة حّل التواتر إمجاّلً، املشتبلة علی اإليعاد علی مالثها

بناًء علی أّن .واألئّبة الطاهرين النار والعذاب؛ من رسول اهلل

، کام دّلت عليه الروايات، بل هو من عن رسـول اهلل إيعـادهم

بالعذاب والنار يكشف عن  الواضحات. وبناًء علی أّن إيعاد رسول اهلل

کون املعصية کبرية، کام يظار من صحيحة عبلالعظيم احلسني، حيث استلّل 

من ترك »: الصالة کبرية بقول رسول اهلل كفياا علی کون تر أبوعبلاهلل

:«متعّمدًا من غري عّلة، فقد بریء من ذّمة اهلل وذّمة رسولهالصالة 

الغیبة »: : قال رسول اهللقال ،اهللعبل موّثقة السكوين، عن أيب منها:

  .«أرسع يف دین الرجل املسلم من اآلکلة يف جوفه

                                                           

 .13(: 21. النور )1

، باب الْيبة والبهت، احلديث 117: 2؛ وراجع: الكايف 118د  116. مّرت الرواية يف الصفحة 2

 .6، احلديث 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 281: 12؛ ووسائل الشيعة 2

 .112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 278: 12. ُانظر: وسائل الشيعة 1

، كتاب اجلهاد، أبواب 121: 11؛ وسائل الشيعة 21، باب الكبائر، احلديث 287: 2. الكايف 1

 .2، احلديث 16جهاد النفس، الباب 

 ؛1لبهت، احلديث ، باب الْيبة وا117: 2؛ وراجع: الكايف 118. مّرت الرواية يف الصفحة 1
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، فال دّللة فياا علی کون الغيبة کبرية. ، بل منع   يف دّللتاا علی العذاب تأّمل 

عن احلسنی بن علوان، عن  ،(کتاب الزهلرواية احلسنی بن سعيل يف ) ومنها:

حترم اجلنّـة ع  »قال:  ،، عن آبائه، عن النبّي عبرو بن خالل، عن زيل بن عيلّ 

  «.مالمة: ع  املنّان، وع  املغتاب، وع  مدمن اخلمر

أّن حرمة اجلنّـة کناية عن دخول النار واجلحيم، وهذا يلّل عىل  بتقریب:

حيث إّن املغتاب عّل يف سياق ملمن  ؛کوهنا کبرية؛ هذا میافًا إىل وحلة السياق

 فیاًل عن ملمن اخلبر.  ،اخلبر، وّل شمّم يف أّن شارب اخلبر مرتكب للكبرية

وهو يف رحبة مسجل  : أتيت أمرياملؤمننیقال ،رواية نوف البّكايل ،اثلهوم

وعلیك »: : السالم عليمم يا أمرياملؤمننی ورمحة اهلل وبرکاته، فقالفقلت ،الكوفة

 یا»عظني، فقال:  !: يا أمرياملؤمننیفقلت له ،«ورَحة اهلل وبرکاته !السالم یا نوف

فإهّنا  ،اجتنب الغیبة»: زدين، قال: قلتـ : إىل أن قالـ  «أحسن حيسن إلیك !نوف

و ـن حالل وهـن زعم أّنـه ولد مـکذب م !یا نوف»: الـق ، ثمّ «إدام کالب النار

  .«و...، ةـاس بالغیبـیأکل حلوم الن

کذب من زعم أّنـه »أّنـه قال:  ما روي عن جامع األخبار عن النبّي  ومنها:

فإهّنا إدام کالب  ،ولد من حالل، وهو یأکل حلوم الناس بالغیبة، اجتنبوا الغیبة

 «.النار

                                                                                                                                        

 .7، احلديث 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 281: 12وسائل الشيعة 

، كتاب 281: 12؛ وسائل الشيعة 17، باب الصمت إاّل بخری و...، احلديث 3. كتاب الزهد: 1

 .11، احلديث 112احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 

، كتاب 281: 12؛ ووسائل الشيعة 3السابع والثالثون، احلديث ، املجلس 171. األمايل )للصدوق(: 2

 .16، احلديث 112احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 

، كتاب احلّج، 121: 3، الفصل التاسع واملائة يف الْيبة؛ مستدرك الوسائل 117. جامع األخبار: 1

 .11، احلديث 112أبواب أکكا  العرشة، الباب 



 2کتاب املكاسب /ج                                                                                                                                           121

 کام هو الظاهر ــ فيلّل  «ّن الغيبة إدام کالب النارأ» أحلمها: :وفيه احتامّلن

 .عىل کون املغتاب من أصحاب اجلحيم

أّنـه حیرش يف اجلانّم بصورة کالب النار ويؤکل من هذا اإلدام.  ثانياام: 

 أوضح من احتامل األّول.ودّللته علی النار علی الغيبة علی هذا اّلحتامل 

سباب »: : قال رسول اهللقال ،جعفربصري، عن أيب  رواية أيب ومنها:

  .«املؤمن فسوق، وقتاله کفر، وأکل حلمه معصیة، وحرمة ماله کحرمة دمه

 بناًء علی کون املراد من أکل اللحم، الغيبة وإّّل فاو أجنبّي من النار.

رواية شعيب بن واقل، عن احلسنی بن زيل، عن الصادق، عن  ومنها:

هنى عن الغیبة واالستامع إلیها  ّن رسول اهللإ» ـ ـ يف حليث املناهي: آبائه

: ، ـ يعني«ال یدخل اجلنّـة قّتات»: ، وقال«وهنى عن النمیمة واالستامع إلیها

، «اهلل عّزوجّل، وهنى عن الغیبةوهنى عن املحادمة التي تدعو إىل غري » ،... ـناّمماً 

من اغتاب امرءًا مسلاًم بطل صومه، ونقض وضوءه، وجاء یوم القیامة »: وقال

وب ـأّذى به أهل املوقف، فإن مات قبل أن یتـتفوح من فیه رائحة أنتن من اجلیفة یت

فیه  سمعها غیبة يف أخیه ع  تطّول ومن أال ،ّرم اهلل عّزوجّل...ـمات مستحاًل ملا ح

يف الدنیا واآلخرة، فإن هو مل  يف جملس فرّدها عنه رّد اهلل عنه ألف باب من الرّش 

 .«ةوزر من اغتابه سبعنی مرّ ـکان علیه ک ،یرّدها وهو قادر ع  رّدها

                                                           

وکرمة ماله كحرمة ». ليس فيه: 76اب عقاب من باهت مؤمنًا، احلديث ، ب112: 1. املحاسن 1

، باب 271/828: 1؛ من ال حيرضه الفقيه 2، باب السباب، احلديث 113: 2؛ والكايف «دمه

، كتاب احلّج، أبواب أکكا  281: 12، مع تفاوٍت يسری؛ وسائل الشيعة 8النوادر، احلديث 

 «.معصية  : ». وفيه12، احلديث 112العرشة، الباب 

؛ وسائل 1، احلديث ، باب ذكر مجل من املناهي النبّي 8/1د  1: 1. من ال حيرضه الفقيه 2

تقطع ». وفيه: 11، احلديث 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 282: 12الشيعة 

 «.الرواية
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أّن فوح رائحة أنتن من اجليفة يتأّلي به أهل املوقف کناية عن کون  یبلعو

املغتاب من أهل العذاب، وترّتب العـذاب عـىل الغيبـة يـلّل عـىل کوهنـا مـن 

 الكبائر.

 عن الصادق ،عن أبيه ،وعن العيون ومعاين األخبار بإسناده عن الرضا

: ، قال: فقيل له«السمنی واللحم ،یبغض البیت اللحموتعالی ل كتبارإّن اهلل »قال: 

لیس حیث تذهب، إّنام البیت اللحم »إّنا لنحّب اللحم، وما ختلو بيوتنا منه، فقال: 

 ؤکل فیه حلوم الناس بالغیبة، وأّما اللحم السمنی فهو املتبخرت املتکرّب یالبیت الذي 

 .«املختال يف مشیه

ؤکل فيـه حلـوم يأّن البيت الذي  اّلستلّلل هبذه الرواية إّنام هو بام فياا من

 ، فببغوضيّـة األکل؛ أي املغتاب )بالكّس( أولی.تعاىل الناس مبغوض هلل

ـ يف حليث ـ  لل، عن الصادق جعفر بن حمبّ رواية علقبة بن حمبّ  ومنها:

فهو من  ،فمن مل تره بعینك یرتکب ذنبًا ومل یشهد علیه عندك شاهدان»: أّنـه قال

أهل العدالة والسرت، وشهادته مقبولة، وإن کان يف نفسه مذنبًا، ومن اغتابه بام فیه 

، عن فهو خارج عن والیة اهلل تعاىل ذکره داخل يف والیة الشیطان، ولقد ّحّدمني أيب

قال: من اغتاب مؤمنًا بام فیه مل ُيمع اهلل  ،عن رسول اهلل ،هـأبیه، عن آبائ

ـة أبدًا، ومن اغتاب مؤمنًا بام لیس فیه فقد انقطعت العصمة بینهام، بینهام يف اجلنّ 

 .«وبئس املصري ،وکان املغتاب يف النار خالدًا فیها

                                                           

ن األخبار املتفّرقة، م ، باب فيام جاء عن اإلما  عّّل بن موسی281: 1 . عيون أخبار الرضا1

. وفيه أيضًا مع 21، باب نوادر املعاين، احلديث 118 ، مع التفاوت؛ معاين األخبار:87احلديث 

 .17، احلديث 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 281: 12التفاوت؛ وسائل الشيعة 

لتفاوت؛ وسائل الشيعة ، مع ا1، املجلس الثاين والعرشون، احلديث 31. األمايل )للصدوق(: 2

 .21، احلديث 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 281: 12
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 عىل کون الغيبة من الكبائر من جاات ثالث:يف الرواية  فإّن اللّللة

أّوهلا: خروج املغتاب عن وّلية اهلل تعاىل ودخوله يف وّليـة الشـيطان، ومـن 

فاو من أهـل العـذاب  ،يف وّلية الشيطان خارجًا عن وّلية اهلل تعاىل داخالً کان 

 والنار.

، ثانياام: أّن علم اجلبع بيناام يف اجلنّـة کناية عن علم دخول املغتـاب اجلنّــة

 فالبّل إّّل من أن يلخل يف جانّم؛ لعلم الثالث هلام.

 .«وبئس املصري ،لدًا فیهااملغتاب يف النار خا»: ثالثاا: الترصيح يف ليلاا بأنّ 

 ،ل، عن آبائه، عن عيلّ رواية حفص بن غياث، عن جعفر بن حمبّ  ومنها:

أربعة یؤذون أهل النار ع  ما هبم من األذى، یسقون »: قال رسول اهلل :قال

من احلمیم يف اجلحیم، ینادون بالویل والثبور، فیقول أهل النار بعضهم لبعض: ما 

بنا من األذى، فرجل معّلق يف تابوت من َجر،  آذونا ع  مابال هؤالء األربعة قد 

ورجل ُيّر أمعاؤه، ورجل یسیل فوه قیحًا ودمًا، ورجل یأکل حلمه، فیقال 

: إّن األبعد ؟ فیقولبنا من األذى لصاحب التابوت: ما بال األبعد قد آذانا ع  ما

وال وفاء، مّم یقال  (خملصاً وال )مات ويف عنقه أموال الناس مل ُيد َلا يف نفسه أداء 

: إّن األبعد کان ؟ فیقولبنا من األذى للذي ُيّر أمعاؤه: ما بال األبعد قد آذانا ع  ما

: ما بال یقال للذي یسیل فوه قیحًا ودماً  ال یبايل أین أصاب البول من جسده، ممّ 

فینظر إىل کّل  : إّن األبعد کان حياکيبنا من األذى؟ فیقول األبعد قد آذانا ع  ما

 نا: ما بال األبعد قد آذوکلمة خبیثة فیفسد هبا وحياکى هبا، مّم یقال للذي یأکل حلمه

: إّن األبعد کان یأکل حلوم الناس بالغیبة ویميش ؟ فیقولبنا من األذى ع  ما

 .«بالنمیمة

                                                           

، عقاب من مات ويف عنقه أموال الناس و...؛ واألمايل 231. ثواب األعامل وعقاب األعامل: 1

، كتاب 117: 12وسائل الشيعة  ؛ 21، املجلس اخلامس والثامنون، احلديث 161)للصدوق(: 
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 ،أشّل العذاب ؛، بل رصيح يف کون املغتاب من أهل العذابفإهّنا ظاهر  

 بحيث يتأّلي من عذابه أهل النار. 

، فإلا قوم يأکلون ما رواه القطب الراونلي يف اللباب: عن النبّي  ومنها:

 .«من هؤالء؟ قال: هؤالء الذین یأکلون حلم الناس !یا جربئیل»: اجليف، فقال

 ودّللته واضحة.

ممّا يبكن غري للمم من األخبار املامثله لتلمم األخبار التي نقلناها ومنها: 

 اّلستلّلل هبا علی کون الغيبة کبرية.

 املناقشة يف حّجّیـة الروایات علی کون الغیبة من الکبائر

بأمجعاا بأهّنا الروايات الواردة يف حرمة الغيبة وکوهنا من الكبائر، يف  املناقشةو

ببعنى أّنـه من  ؛ضعيفة سنلًا، وّل تكون حّجة علياا إّّل من باب التواتر اإلمجايل

والقاعلة فيه هو األخذ من غري تعينی،  املتيّقن صلور بعیاا عن املعصومنی

بام هو أخّص میبونًا، واألخّص میبونًا من هذه الروايـات مـا يـلّل عـىل أّن 

إدمان الغيبة واّلستبرار علياا من املعايص الكبرية، ّل مطلق جمّرد صلور الغيبة 

عـىل کـون مطلـق  دّل وإن  ،بعـض هـذه الروايـات وللمم ألنّ ؛ ولو مّرة واحلة

الغيبــة مــن الكبــائر، إّّل أّن بعیــاا األخــرى يــلّل عــىل أّن اّلســتبرار بالغيبــة 

 مدفوعـةٌ ، ملجيئاا بصيغة املیارع اللاّلة عىل اّلستبرار ؛واإلدمان هبا من الكبائر

ليسـت بـأدون مـن  عبـريومرسـلة ابـن أيب  بكون رواية هشام صـحيحة،

                                                                                                                                        

 .يف املصادر ، مع تفاوت1، احلديث 161واب أکكا  العرشة، الباب احلّج، أب

 .11 ، احلديث112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 121: 3مستدرك الوسائل  نعنقلناه . 1

 .111: 2ي ؛ تفسری القمّ 128: 1. الربهان يف تفسری القرآن 2

، كتاب احلّج، أبواب 281: 12وسائل الشيعة ؛ 2، باب الْيبة والبهت، احلديث 117: 2. الكايف 1

 .6، احلديث 112أکكا  العرشة، الباب 
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النوبة إلی البحث عن التـواتر اإلمجـايل. هـذا، مـع مـا  الصحيحة، ومعاام ّل تصل

 من دّللة آية الغيبة علی کوهنا کبرية.مرّ 

 ،من أّن الغيبة من اخليانة ما استلّل به الشيخ األعظم األنصاري:رابعها

  :حيث قال

من الكبائر اخليانـة، ويبكـن إرجـاع  من األخبار وعّل يف غري واحل  

خيانة أعظم من التفّكه بلحم األخ عـىل غفلـة منـه  فأّي  الغيبة إلياا،

 وعلم شعور؟

واستشكل عليه املحّقق اإليرواين تارة بعلم کون الغيبة من اخليانة، وأخرى 

 بعلم اللليل من الروايات عىل أّن اخليانة من املعايص الكبرية.

أشار إلی اّلستلّلل عليه بام يرجع  أّن الشيخ األّول مناامويرد عىل 

حاصله کون الغيبة من أفراد اخليانة، لكن باعتبار اخليانة يف العرض، فإّن اخليانة 

أعّم من اخليانة يف املال والعرض وّل اختصاص للخيانة باملال؛ لعلم اللليل 

، فكيف اّدعی اجلزم اخليانة: أّنـه مل يأت بلليل عىل علم کون الغيبة من عليه

 بعلم کوهنا مناا؟

 :وعىل الثاين مناام: بأّن الروايات يلّل عىل أّن اخليانة من الكبائر

                                                           

 .118د  117. مّر يف الصفحة 1

 .117التي مّر يف الصفحة  . من الوجوه املستدّل هبا علی کرمة الْيبة من الكبائر2

يناسبه، الباب ، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد النفس وما 111و 123: 11. راجع: وسائل الشيعة 1

 .16و 11، احلديث 16

. فإّن اخليانة مأخوٌذ يف مفهومها الْدر واخلديعة، ومن الواضح عد  التفات من َيان به باخليانة 1

وعد  شعوره والتفاته هبا، وهيه النكتة بعينها موجودة يف الْيبة كام أشار إليها الشيخ األعظم يف 

 (.عبارته. )منه 

 .113د  118: 1. املكاسب 1

 إلی اإليرواين. . مل نعثر علی اإلشكال اليي نسبه األُستاذ6
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: ابه إىل املأمون، قالـيف کت الان، عن الرضاـرواية فیل بن شک ا:ـمنه

واجتناب الکبائر، وهي قتل النفس التي حّرم اهلل تعاىل، والزنا، والّسقة...،  ...»

، واملحاربة ألولیاء اهلل، واالشتغال باملعايص، واخلیانة، واالستخفاف باحلّج 

  .«واإلرصار ع  الذنوب

يف حليث رشائع اللين، قال:  رواية األعبش، عن جعفر بن حمّبلو

واخلیانة،  ،والکبائر حمّرمة، وهي الرشك باهلل عّزوجّل، وقتل النفس التي حّرم اهلل...»

 ....«واالستخفاف باحلّج 

من  الغيبةيف أّن  ولكن يبكن املناقشة فيام أفاده الشيخ األعظمهذا، 

لتغايرمها مفاومًا ومصلاقًا، فإّن اخليانة ؛ أّوالً ليست من اخليانة اخليانة، بأهّنا 

والغيبة منوطة باّلنتقاص بظار الغيب، وعرض الغري ّل  ،منوطة بوجود األمانة

عرفًا وّل رشعًا، ّل حقيقة وّل اّدعاًء، ّل عنل املغتاب بالكّس يكون أمانة 

 موضوعًا وّل حكاًم.

 وأّن اخليانة يف بعض األخبار قل عّل قسياًم للغيبة، والقسيم ّل يكون قساًم هلا

  .مانیاً 

أال »: : قال رسول اهللقال ،جعفررواية سليامن بن خالل، عن أيب ک

ئکم باملسلم؟ من نبّ أئکم باملؤمن؟ من ائتمنه املؤمنون ع  أنفسهم وأمواَلم، أال أنبّ 

ئات وترك ما حّرم اهلل، سلم املسلمون من لسانه ویده، واملهاجر من هجر السیّ 

                                                           

للمأمون يف حمض اإلسال   ، باب ما كتبه الرضا111د 111: 1 . عيون أخبار الرضا1

، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد النفس وما 123: 11؛ وسائل الشيعة 1ورشائع الدين، احلديث 

 .11، احلديث 16، الباب يناسبه

، كتاب اجلهاد، 111: 11؛ وسائل الشيعة 3، احلديث ، أبواب الواکد إل املائة663ال: . اخلص2

 .16، احلديث 16أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 
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 «.ع  املؤمن أن یظلمه أو خيذله أو یغتابه أو یدفعه دفعة واملؤمن حرامٌ 

املسلم أخو املسلم، هو »: اهللعبل: قال أبوقال ،رواية احلرث بن املغريةو

 .«عینه ومرآته ودلیله، ال خيونه وال خيدعه وال یظلمه وال یکذبه وال یغتابه

ّن الغیبة إ»بعّلة طرق؛ مناا ما عن أيب لر:  ما روي عن النبّي  خامسها: 

إّیاك والغیبة، فإّن الغیبة  !ذریا أبا»: قال ،يف وصّيـة له ، عن النبّي «أشّد من الزنا

ألّن الرجل »: ي؟ قالوما لاك بأيب أنت وُامّ  !رسول اهلل : يا، قلت«أشّد من الزنا

 !ذرفیتوب اهلل علیه، والغیبة ال تغفر حتّى یغفرها صاحبها، یا أبا ،یزين فیتوب إىل اهلل

سباب املسلم فسوق، وقتاله کفر، وأکل حلمه من معايص اهلل، وحرمة ماله کحرمة 

: يا قلت ،«ذکرك أخاك بام یکرهه»: ما الغيبة؟ قال !، قلت: يا رسول اهلل«دمه

ه بام هو فیه فقد ـإعلم إذا ذکرت»: فإن کان فيه لاك الذي يذکر به، قال !رسول اهلل

 .«فقد هبّته هـاغتبته، وإذا ذکرته بام لیس فی

 .التي أشّل من الزنا والزنا معصية کبرية، فكذلمم الغيبة

حيث  ؛ يف نفس الرواية، أشّل من الزنا من جاة التوبةأّن الغيبة، کام بنّی  وفیه:

فيتوب اهلل عليه من غري احتياج إىل رضا أحل من  ،اهلل یإّن الرجل يزين فيتوب إل

ألهّنا من حقوق اهلل تعاىل، والغيبة بام أهّنا من حقوق الناس، ّل تغفر  ؛الناس

                                                           

، باب املؤمن وعالماته، احلديث 211: 2؛ وراجع أيضًا: الكايف 118تقّدمت الرواية يف الصفحة . 1

 .1، احلديث 112احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب ، كتاب 278: 12؛ ووسائل الشيعة 13

، باب إخوة املؤمننی بعضهم 166: 2؛ وراجع أيضًا: الكايف 118. تقّدمت الرواية يف الصفحة 2

، 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 273: 12؛ ووسائل الشيعة 1لبعض، احلديث 

 .1احلديث 

 رمة الْيبة من الكبائر.. من الوجوه املستدّل هبا علی ک1

، املجلس التاسع عرش، احلديث 117؛ وراجع: األمايل )للطويس(: 113. تقّدمت الرواية يف الصفحة 1

 .3، احلديث 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 281: 12؛ ووسائل الشيعة 1
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عىل کون الغيبة أشّل من الزنا من  وأين هذا من اللّللةحّتى يغفرها صاحباا، 

 ؟ جاة العذاب حّتى تلّل عىل کوهنا کبرية

ألهّنا تعّرض وتنقيص لعـرض اآلخـرين وهتـمم  ؛ظلم  ّن الغيبة أ ها:سادس

لقاعلة املالزمـة بـنی مـا حكـم بـه  ؛رشعاً  عقاًل، وحرام   حلرمتام، والظلم قبيح  

، والظلـم  ،العقل وما حكم به الرشع وبام أّن حرمتاا تكون مـن جاـة أهّنـا ظلـم 

 کبرية، فكذلمم الغيبة التي مصلاقًا له.

تلّل عىل أصل احلرمة، وأّما کون أنواع  وإن کان أّن قاعلة املالزمة وفیـه أّوالً:

الظلم کبرية فال تلّل عليه العقل وّل الرشع، فإّن العقل يفّرق بنی أنـواع الظلـم، 

فيحكم بكونه کبرية يف بعض املوارد، وعلم کونه من الكبائر يف بعیـاا اآلخـر، 

أخرى ّل عىل نحو يكون کبرية، وغيبة  (بالفتح)فرّب غيبة يوجب هتمم املغتاب 

 يوجب تلمم اللرجة من اهلتمم.

أّن الغيبة يف بعض األخبار قل عّل قسياًم للظلـم، والقسـيم ّل يكـون  ومانیاً:

: قـال رسـول قـال ،جعفـر قساًم له، مثل رواية سليامن بن خالـل، عـن أيب

ئکم ئکم باملؤمن من ائتمنه املؤمنون ع  أنفسهم وأمواَلم، أال أنبّ أال أنبّ »: اهلل

ئات وترك ما باملسلم؟ من سلم املسلمون من لسانه ویده، واملهاجر من هجر السیّ 

عــ  املــؤمن أن یظلمــه أو خيذلــه أو یغتابــه أو یدفعــه  حــّرم اهلل، واملــؤمن حــرامٌ 

 .«دفعة

املسلم أخو املسلم، هو »: اهللعبل: قال أبوقال ،ورواية احلرث بن املغرية

 .«خيونه وال خيدعه وال یظلمه وال یکذبه وال یغتابهعینه ومرآته ودلیله، ال 

                                                           

 . من الوجوه املستدّل هبا علی کرمة الْيبة من الكبائر.1

 .118ويف الصفحة  126نفًا يف الصفحة . تقّدمت آ2

 .126ويف الصفحة  118. تقّدمت آنفًا يف الصفحة 1
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َدهأ * حَيَْسبأ َأنَّ قوله تعاىل:  ها:سابع َزة ملََُّزة * الَِّذي ََجََع َماالً َوَعدَّ َ لِّ مهأ کأ
﴿َوْیٌل لِ

َطَمةأ * َنارأ اهللِ امْلأوَقَدةأ * الَّتِ  َطَمِة * َوَما َأْدَراَك َما احْلأ ي َماَلهأ َأْخَلَدهأ * َکالَّ َلیأنَبَذنَّ يِف احْلأ

 .ْفئَِدِة﴾األَتطَّلِعأ َعَ  

لّل عىل حرمة الغيبة، فیالً عن ـأّن اآليات الرشيفة ّل ترّ ـه قل مـأنّ  وفیه:

ألّن اهلبز واللبز ببعنى کثري الطعن عىل  ؛دّللتاا عىل کوهنا من املعايص الكبرية

الغري بغري حّق، والطعن مبائن للغيبة مفاومًا ومصلاقًا، وّل أقّل من أن يكون 

من وجه، فال تلّل حرمة اهلبز واللبز عىل حرمة  وخصوص   بنی العنواننی عبوم  

 الغيبة إّّل يف املصاديق التي صلق عليه عنوان اهلبز واللبز.

وثانيًا: أّن احلرمة يف اآلية الرشيفة تعّلقت بالطعن اخلاّص، وهو طعن األغنياء 

ه ـل عليـوحتقري الفقري ومتسخره، ويشا ان الغنّي ـع إىل طغيـللفقراء فيام يرج

 الالحقة علياا.  اتـاآلي

ِبُّوَن َأْن َتِشیَع اْلَفاِحَشةأ﴾هذا، ولكنّـه من آية  بیبيبة األخبار ﴿الَِّذیَن حيأ

 الواردة يف ليلاا، کون الغيبة من الكبائر. 

.  نعم، اّلستلّلل کذلمم، استلّلل  بالرواية ّل باآلية، لكّن األمر فيه سال 

علی علم کوهنا کبرية؛ ملا فياا مـن عـلم کوهنـا کـذلمم،  واالستدالل بروایة جابر

يف مسـري، فـأيت عـىل قـربين  : کنّا مـع رسـول اهلل، قالوإن کان يعّذب املغتاب

 .«إهّنام ال یعّذبان يف کبرية، أّما أحدمها فکان یغتاب الناس»يعّذب صاحباام، فقال: 

                                                           

 . من الوجوه املستدّل هبا علی کرمة الْيبة من الكبائر.1

 .7د 1(: 111. اهلمزة )2

 .111د  111. مّر يف الصفحة 1

 .13(: 21. النور )1

، كتاب احلّج، أبواب أکكا  121: 3، باب الْيبة؛ مستدرك الوسائل 116: 1. جمموعة وّرا  1

 . 26، احلديث 112العرشة، الباب 
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 .بالیعف يف السنلأّوّلً:  فمخدوٌش 

ومنظر املتأّخرين ومل  ءهّنا کان ببرآإوثانيًا: بإعراض األصحاب عناا، حيث 

 يصلر الفتوى من أحل منام عىل طبقاا.

وثالثًا: بعلم قابلّيتاا للبعارضة مع ما دّل من األخبار يف ليل آية حّب إشاعة 

 الفحشاء.

 ؟اإلنسان أم ملطلق املسلم أو عاّمة ملطلق الغیبة خمتّصة باملؤمناألمر الثاين: هل تکون 

عرشّيــة، فيجـوز  نـیأي الشيعة اإلث ؛باملؤمن خمتّصةحرمة الغيبة هل تكون 

املسلم، کـام لهـب  ـ، أو عاّمة ملطلقکام هو املعروف بنی الفقااء ـ غيبة املخالف 

اإلنسـان،  أم عاّمة ملطلق وتبعه صاحب الذخرية،،إليه املحّقق األردبييل

فيـه احـتامّلت  ؟غـريهمسلاًم، فیـاًل عـن مؤمنًا کان أو  ؛فال جيوز غيبة اإلنسان

غيبـة کـّل مـن کـان دمـه ومالـه ووجوه، واملختار األقوی هو األخـري، فيحـرم 

مؤمنًا کان أو مسـلاًم أو غـري مسـلم، ويبكـن اّلسـتلّلل عليـه  ؛وعرضه حمرتم  

 :بوجوه  

 من القول الثالث اإلنسان مطلق حرمة غیبة يف وجوهٌ 

ْم َأن  اَل وَ ﴿عبوم اآلية الرشيفة:  :الوجه األّول کأ ِبأ َأَحدأ م َبْعضًا َأحيأ کأ َیْغَتب َبْعضأ

وهأ  َم َأِخیِه َمْیتًا َفَکِرْهتأمأ َل حَلْ  وعلم ما يوجب اختصاصاا باملؤمننی. ،﴾َیْأکأ

يف علم  إّن اخلطاب يف صلر اآلية خاّص باملؤمننی، وهذا کاف   إن قلت:

 هبم. اختصاصااشبوهلا لغري املؤمننی و
                                                           

 .77د  76: 8. راجع: جممع الفائدة والربهان 1

 .116: 1. كفاية األکكا  2

 .12(: 13. احلجرات )1
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إّّل أّن للمم ّل يوجب  ،ّن اخلطاب يف صلر اآلية وإن کان للبؤمننیإ قلت:

حتريصًا أو  ،احلكم هبم، فإّن اخلطاب فياا صار متوّجاًا إىل املؤمننی اختصاص

للعبل بام حكم به  ألّن إيامن املؤمننی موجب   ؛عىل إجراء احلكم والعبل به ضامنةً 

َوَما ﴿وإّّل فأحكام اهلل تكون للناس واإلنسان وبني آدم کّلام مجيعًا:  ،اهلل تعاىل

ًة لِلنَّاِس﴾ إاِّل   َكَأْرَسْلنَا ْنَسانأ َما َغرَّ ﴿و:  ،َکافَّ َا اإْلِ وغريها  ،اْلَکِریِم﴾ َ ممب  بِرَ   َكَیا َأَيُّ

من اآليات الظاهرة يف عبومّيـة األحكام والتكاليف. أّل تری اّدعاء اإلمجاع علی 

 کون الكّفار مكّلفنی بالفروع، کام أهّنم مكّلفون باألصول، فتأّمل!

بسائر اآليات التـي أّوالً: وإن أبيت عن للمم کّله، فريد علی للمم، النفض  

ـا الَّـِذیَن آَمنأـْوا إَِذا ـَیـ﴿وله تعـاىل: ـاملؤمننی، مثل قـکان اخلطاب متوّجاًا إىل  َ ا َأَيُّ

...﴾أ َتَداَینْتأم بَِدْین إىَِل  َسّمًى َفاْکتأبأوهأ  .َجل مأ

ا الَِّذیَن آَمنأوا : وقوله تعاىل َ َبا...﴾ اَل ﴿َیاَأَيُّ لأوا الرِّ  .َتْأکأ

ا الَِّذیَن آَمنأوا ﴿: وقوله تعاىل َ ْم َأن َتِرمأوا النَِّساَء َکْرهًا وَ  اَل َیا َأَيُّ نَّ  اَل حَيِلُّ َلکأ لأوهأ َتْعضأ

﴾... نَّ وهأ  .لَِتْذَهبأوا بِبَْعِض َما آَتْیتأمأ

ا الَِّذیَن آَمنأْواوقوله تعالی:  َ قأودِ﴾ ﴿َیا َأَيُّ وا بِالْعأ للمم من اآليات وغري  َأْوفأ

علم اختصاص ما فياا من  ومن املعلوم .التي کان اخلطاب فياا للبؤمننی

 .األحكام باملؤمننی، فاجلواب اجلواب

                                                           

 .28(: 11. سبأ )1

 .6(: 82. االنفطار)2

 .282(: 2. البقرة )1

 .111(: 1. آل عمران )1

 .13(: 1. النساء )1

 .1(: 1. املائدة )6
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ْم : عبوم العّلة الواردة يف ليل اآلية، وهي قوله تعاىل بأنّ  ومانیًا: کأ ِبأ َأَحدأ ﴿َأحيأ

وهأ  َم َأِخیِه َمْیتًا َفَکِرْهتأمأ َل حَلْ احلكم  فياا اللّللة بحكم العّلّيـة؛ لعبوم ،﴾َأن َیْأکأ

 من أفراد اإلنسان.بالنسبة إىل غري املؤمننی 

هو األخ النسبي الذي ّل خیتلف  ،املراد من األخ يف اآلية الكريبة وللمم ألنّ  

املختّص بالؤمننی، وللمم من  ،فيه املؤمن واملخالف والكافر، ّل األخ اللينّي 

بل مناط  حيث إّن کراهة أکل حلم ميتة اإلنسان غري خمتّصة باملؤمننی منام،

األخ املؤمن  الكراهة هو أکل حلم ميتة اإلنسان، کام هو الواضح الظاهر، ولکر

ّل موضوعيّـة له يف الكراهة بالرضورة والبلاهة، فذکره من باب أحل املصاديق 

 مليتة اإلنسان؛ وفاقًا لصلر اآلية واخلطاب فياا.

 ؛عبيم احلكمفالعّلة يف ليل اآلية عاّم وعبوم العّلة يوجب توعلی هذا،  

احلكم يلور ملار عّلته، والعّلة تعّبم کام أّنـه ختّصص. هذا  قیاًء للعلّيـة، فإنّ 

 لو کان الذيل عّلة حلرمة الغيبة.

فال يلور احلكم ملاره، إّّل أّنـه يكون  ،وأّما لو قلنا بعلم کونه عّلة للحكم

أيیًا؛ لعلم  ؤمننیقرينة عىل أّن احلكم بحرمة الغيبة يف الصلر ّليكون خاّصًا بامل

 .املوضوعّيـة مليتة األخ وإّنام يكون لکره من باب النبولج واملصلاق، کام مرّ 

أّن مناسبة احلكم واملوضوع وإلغاء اخلصوصّيـة العرفّيـة يقتيض علم  ومالثًا:

اختصاص احلكم باملؤمننی، فإّن تنقيص الغري حسلًا وإضاعة عرضه وهتمم 

بنی املؤمن وغريه، واحلكم بتجويز  ن غري فرق  م ،عقالً  وظلم   حرمته قبيح  

 .؛ ملخالفته مع العقل، بل ممنوع  الظلم إىل غري املؤمننی بعيل   ،الشارع

أّن ختاطب املؤمننی مع کون احلكم عاّمًا إّنام يكون لیامنة اإلجراء  ورابعًا:

                                                           

 .12(: 13. احلجرات )1
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 .، کام مّر بيانهوحتريصًا يف العبل باّلستعانة من اإليامن

 :عبوم کثري من الروايات الواردة يف حرمة الغيبة :ينالثاالوجه 

من عامل الناس فلم »قال: قال:  ،اهلللعب عن أيب ،موّثقة سامعة منها:

کان ممّن حرمت غیبته،  ،ووعدهم فلم خيلفهم ،وحّدمهم فلم یکذهبم ،یظلمهم

 «.وکملت مرّوته، وظهر عدله، ووجبت أخّوته

الغیبة »: ، قال: قال رسول اهللاهللعبل عن أيب ،موّثقة السكوين ومنها:

 .«أرسع يف دین الرجل املسلم من اآلکلة يف جوفه

: قال: قال رسول اهلل ،اهللعبل عن أيب ،موّثقة أخرى له ومنها:

وما  !يا رسول اهلل :، قيل«اجللوس يف املسجد انتظار الصالة عبادة ما مل حيدث»

 .«االغتیاب»حیلث؟ قال: 

وهو يف رحبة مسجل  ،املؤمننی: أتيت أمريقال ،رواية نوف البّكايل ومنها:

وعلیك »: : السالم عليمم يا أمرياملؤمننی ورمحة اهلل وبرکاته، فقالفقلت ،الكوفة

یا »: عظني، فقال !: يا أمرياملؤمننیفقلت له ،«ورَحة اهلل وبرکاته !السالم یا نوف

فإهّنا  ،اجتنب الغیبة»: : زدين، قالقلت ـ: إىل أن قال ـ «أحسن حيسن إلیك !نوف

وهو یأکل  ،کذب من زعم أّنـه ولد من حالل !یا نوف»: قال ، ثمّ «إدام کالب النار

  .«و... ،حلوم الناس بالغیبة

                                                           

، كتاب 278: 12؛ وسائل الشيعة 28، باب املؤمن وعالماته وصفاته، احلديث 213: 2. الكايف 1

 .2، احلديث 112احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 

 ، باب الْيبة والبهت، احلديث116: 2وراجع: الكايف ؛ 118 و 118. مّرت الرواية يف الصفحة 2

 .7، احلديث 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 281: 12؛ ووسائل الشيعة 1

، كتاب احلّج، 281: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب الْيبة والبهت، ذيل احلديث 117: 2. الكايف 1

 .8، احلديث 112أبواب أکكا  العرشة، الباب 

، 281: 12؛ ووسائل الشيعة 3، املجلس السابع والثالثون، احلديث 171األمايل )للصدوق(: . 1
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کذب من زعم أّنـه » أّنـه قال: ما روي عن جامع األخبار عن النبّي  ومنها:

فإهّنا إدام کالب  ،ولد من حالل، وهو یأکل حلوم الناس بالغیبة، اجتنبوا الغیبة

 .«النار

 ،عن أبيه ،ما روي عن العيون ومعاين األخبار بإسناده عن الرضا ومنها:

، «یبغض البیت اللحم واللحم السمنیل وتعالی كتبار إّن اهلل»: قال ،عن الصادق

لیس حیث تذهب، إّنام »قال: فقيل له: إّنا لنحّب اللحم، وما ختلو بيوتنا منه، فقال: 

ؤکل فیه حلوم الناس بالغیبة، وأّما اللحم السمنی فهو یالبیت اللحم البیت الذي 

 .«املختال يف مشیه املتبخرت املتکرّب 

 أمحل، عن أيبل بن ل بن حیيى، عن حمبّ ما يف )العلل( عن أبيه، عن حمبّ  ومنها:

يرفعه إىل  ،لبن النعامن، عن أسباط بن حمبّ  عبلاهلل الرازي، عن احلسن بن عيلّ 

 !رسول اهلل : يا، فقيل«الغیبة أشّد من الزنا»: قال: قال رسول اهلل ،النبّي 

فیتوب فیتوب اهلل علیه، وصاحب الغیبة، یتوب فال  ،صاحب الزنا»: ومل لاك؟ قال

 «.هیکون صاحبه الذي اغتابه حيلّ  ىیتوب اهلل علیه حتّ 

قـال: قـال يل  ،األزرق یعـن رجـل ّل نعلبـه إّّل حیيـ ،مرسلة أبان ومنها:

من ذکر رجالً من خلفه بام هو فیه ممّا عرفه الناس مل یغتبه، ومن ذکره »أبواحلسن: 

                                                                                                                                        

 .16، احلديث 112كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 

 ، الفصل التاسع واملائة يف الْيبة؛117؛ وراجع: جامع األخبار: 113. مّرت الرواية يف الصفحة 1

 .11، احلديث 112ّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب ، كتاب احل121: 3ومستدرك الوسائل 

من األخبار  ، باب فيام جاء عن اإلما  عّّل بن موسی281: 1 عيون أخبار الرضا. 2

، مع التفاوت؛ 21، باب نوادر املعاين، احلديث 118؛ ومعاين األخبار: 87املتفّرقة، احلديث 

 .17، احلديث 112لعرشة، الباب ، كتاب احلّج، أبواب أکكا  ا281: 12ووسائل الشيعة 

، باب العّلة التي من أجلها صارت الْيبة أشّد من الزنا، 111، الباب 121: 2. علل الرشائع 1

، احلديث 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 281: 12؛ وسائل الشيعة 1احلديث

 ، مع تفاوٍت يسری.18
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 .«من خلفه بام هو فیه ممّا ال یعرفه الناس اغتابه، ومن ذکره بام لیس فیه فقد هبته

ـ  ومنها:  نـّرة، عــقـ ل بـن أيبـايش يف )تفسـريه( عـن الفیــمـا رواه العيّ

لَِم﴾ اَل ﴿ول اهلل: ـيف ق لاهللـعب أيب وِء ِمَن اْلَقْوِل إاّل َمن ظأ ْهَر بِالسُّ ِبُّ اهللأ اجْلَ  ،حيأ

من أضاف قوماً فأساء ضیافتهم فهو ممّن ظلم، فال جناح علیهم فیام قـالوا »: الـق

 .«فیه

ِـبُّ اهللأ  اَل ﴿: الفیل بن احلسن الطربيس يف )جمبـع البيـان( يف قولـه ومنها: حيأ

لَِم﴾ وِء ِمَن الَْقْوِل إاّل َمن ظأ ْهَر بِالسُّ إّنـه الضیف ینزل »: عبلاهلل عن أيب ،اجْلَ

 .«بالرجل فال حيسن ضیافته، فال جناح علیه يف أن یذکره بسوء ما فعله

( عـن السـنلي ما رواه عبلاهلل بن جعفر احلبريي يف )قرب اإلسناد ومنها:

مالمة لیس »: قال، ل، عن أبيهالبخرتي، عن جعفر بن حمبّ  ل، عن أيببن حمبّ 

 .«َلم حرمة، صاحب هوى مبتدع، واإلمام اجلائر، والفاسق املعلن بالفسق

فإهّنا إدام من یأکل  اکم والغیبة،إیّ »بن احلسنی، قال:  ما روي عن عيلّ  ومنها:

 .«حلوم الناس

                                                           

، كتاب احلّج، أبواب 283: 12؛ وسائل الشيعة 6ديث ، باب الْيبة والبهت، احل118: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 111أکكا  العرشة، الباب 

 .118(: 1. النساء )2

، كتاب احلّج، أبواب أکكا  283: 12؛ وسائل الشيعة 236، احلديث 281: 1. تفسری العّيايش 1

 .6، احلديث 111العرشة، الباب 

 .118(: 1. النساء )1

، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 231: 12؛ وسائل الشيعة 212 :1د  1. جممع البيان 1

 ، مع تفاوٍت يسری.7، احلديث 111

، كتاب 283: 12؛ وسائل الشيعة 612، باب أکاديث متفّرقة، احلديث 112. قرب اإلسناد: 6

 .1، احلديث 111احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 

، كتاب احلّج، أبواب 111: 3. كتاب األخالق )أليب القاسم الكويف(، خمطوط؛ مستدرك الوسائل 7
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: ، أّنـه قالعن رسول اهلل ما رواه الشيخ املفيل يف اّلختصاص ومنها:

صاحب الزنا »: فقال ،، فقيل: ومل للمم يا رسول اهلل«الغیبة أشّد من الزنا»

ى یکون صاحبه یتوب فیتوب اهلل علیه، وصاحب الغیبة یتوب فالیتوب اهلل علیه حتّ 

 .«حيّللهالذي 

أّنـه نظر  املؤمننیما رواه أيیًا الشيخ املفيل يف اّلختصاص، عن أمري ومنها:

نّزه سمعك عن مثل هذا،  !یا بنيّ »: ابنه، فقال ىل رجل يغتاب رجاًل عنل احلسنإ

 .«فافرغه يف وعائك ،نظر إىل أخبث ما يف وعائه فإّنـه

، أّنـه رواية ثالثة عن الشيخ املفيل يف اّلختصاص، عن رسول اهلل ومنها:

 .«الغیبة أرسع يف جسد املؤمن من اآلکلة يف حلمه»: قال

ّن إ: الصادق اهللعبل رواية إسامعيل بن مسلم السكوين، عن أيب ومنها:

 النبّي  ّن قومًا من علامء العاّمة يروون: أنّ إ: يا بن رسول اهلل، رجاًل قال له

«. یوم اللحم اهلل یبغض اللّحامنی، ویمقت أهل البیت الذي یؤکل فیه کّل  إنّ »قال: 

: إّن اهلل یبغض أهل بیت یأکلون يف غلطوا غلطًا بّینًا، إّنام قال رسول اهلل»فقال: 

یرَحهم اهلل! عمدوا إىل الکالم فحّرفوه  أي یغتابوهنم، ما َلم ال ؛بیوهتم حلم الناس

 «.روایتهمبکثرة 
                                                                                                                                        

 . 1، احلديث 112أکكا  العرشة، الباب 

، طائفة من أخبار األئّمة يف أبواب متنّوعة، کديث يف زيارة...؛ مستدرك 226. االختصاص: 1

 .8، احلديث 112اب ، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الب111: 3الوسائل 

، طائفة من أخبار األئّمة يف أبواب متنّوعة، کديث يف زيارة...؛ مستدرك 221. االختصاص: 2

 .3، احلديث 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 111: 3الوسائل 

و...؛ ، طائفة من أخبار األئّمة يف أبواب متنّوعة، يف بيان مجلة من احلكم 228. االختصاص: 1

 .11، احلديث 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 111: 3مستدرك الوسائل 

، كتاب احلّج، أبواب أکكا  116: 3، يف اللحم؛ مستدرك الوسائل 113د  118. طّب األئّمدة: 1

 .11، احلديث 112العرشة، الباب 
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اکم والغیبة، فإّن إیّ »: سعيل، قاّل: قال رسول اهللرواية جابر وأيب  ومنها:

فیتوب اهلل علیه، وأّن صاحب الغیبة  ،الغیبة أشّد من الزنا، إّن الرجل یزين ویتوب

 «.یغفر له صاحبه یالیغفر له حتّ 

، ع  قوم يب یمررت لیلة أرس»: : قال رسول اهللرواية أنس، قال ومنها:

: هؤالء الذین : یا جربئیل من هؤالء؟ فقالخيمشون وجوههم بأظفارهم، فقلت

  .«یغتابون الناس ویقعون يف أعراضهم

: عّلبني خريًا فقلت ،: أتيت رسول اهللرواية سليم بن جابر، قال ومنها:

يف إناء  حتقرّن من املعروف شیئًا ولو أن تصّب دلوك ال»: ينفعني اهلل به، قال

 .«تغتابه املستسقى، وأن تلقى أخاك ببرش حسن، وإذا أدبر فال

 ،عن سعيل بن جبري، عن النبّي أيیًا ما رواه يف جامع األخبار  ومنها:

یؤتى بأحد یوم القیامة یوقف بنی یدي اهلل ویدفع إلیه کتابه فالیرى حسناته، »قال: 

: إّن رّبك الیضّل فیها طاعتي، فقالأرى  فإيّن ال ،فیقول: إَلي لیس هذا کتايب

والینسى، ذهب عملك باغتیاب الناس، مّم یؤتى بآخر ویدفع إلیه کتابه فريى فیها 

: إّن فإيّن ما عملت هذه الطاعات، فیقول ؟: إَلي ما هذا کتايبطاعات کثرية، فیقول

  .«فالنًا اغتابك، فدفعت حسناته إلیك

                                                           

كتاب احلّج، أبواب أکكا   ،118: 3، باب الْيبة؛ مستدرك الوسائل 111: 1. جمموعة وّرا  1

 .21، احلديث 112العرشة، الباب 

، كتاب احلّج، أبواب أکكا  113: 3، باب الْيبة؛ مستدرك الوسائل 111: 1. جمموعة وّرا  2

 .22، احلديث 112العرشة، الباب 

، كتاب احلّج، أبواب أکكا  113: 3، باب الْيبة؛ مستدرك الوسائل 111: 1. جمموعة وّرا  1

 «.املستسقى»بدل « املستقى». وفيه: 21، احلديث 112ة، الباب العرش

، كتاب احلّج، 121: 3، الفصل التاسع واملائة يف الْيبة؛ مستدرك الوسائل 117. جامع األخبار: 1

 .11، احلديث 112أبواب أکكا  العرشة، الباب 
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کذب »أّنـه قال:  عن رسول اهلل أيیاً  خباريف جامع األ ما رواه ومنها:

فإهّنا  ،من زعم أّنـه ولد من حالل، وهو یأکل حلوم الناس بالغیبة، اجتنبوا الغیبة

  «.إدام کالب النار

ما عّمر جملس : »أّنـه قالأيیًا  عن رسول اهلل ما يف جامع األخبار ومنها:

من استامع الغیبة، فإّن القائل بالغیبة إاّل خرب من الدین، فنّزهوا أسامعکم 

 .«واملستمع َلا رشیکان يف اإلمم

إّن عذاب »أيیًا أّنـه قال:  ما يف جامع األخبار عن رسول اهلل ومنها:

 .«القرب من النمیمة، والغیبة، والکذب

ل بام دّل إّن العبومات واملطلقات من الكتاب والسنّـة خمّصص ومقيّ  إن قلت:

 املؤمن فقط.عىل حرمة غيبة 

ملا  غري مناف   ، فاوعىل خصوص حرمة غيبة املؤمن علی تسليم ما يلّل  قلت:

ألهّنام مثبتان، واملثبتان  ؛دّل عىل حرمة غيبة کّل إنسان حمرتم دمه وماله وعرضه

فإهّنام تلّّلن علی إثبات حكم واحل، تارة  لعلم التنايف بيناام، ؛غري متعارضينی

إل  ؛لهاوّل مطلقاا عىل مقيّ  ،اااا عىل خاّص  حیبل عامّ فال للعاّم وتارة للخاّص،

 من قواعل باب املتعارضنی. ّن تقييل املطلق وختصيص العامّ أمن املعلوم 

ِبأ َأَح  ﴿أَ ريفة: ـة الشـإّن اآلي یقال: ال کأ ـحيأ َل لَ ـْم َأن یَ ـدأ تاً ـِْه َمیـْحَم َأِخیـأْکأ

                                                           

 التاسع واملائة ، الفصل117؛ وراجع: جامع األخبار: 111 و 113. مّرت الرواية يف الصفحة 1

، 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 121: 3يف الْيبة؛ ومستدرك الوسائل 

 .11احلديث 

، كتاب احلّج، 121: 3، الفصل التاسع واملائة يف الْيبة؛ مستدرك الوسائل 117. جامع األخبار: 2

 .12، احلديث 112أبواب أکكا  العرشة، الباب 

، كتاب احلّج، 121: 3، الفصل التاسع واملائة يف الْيبة؛ مستدرك الوسائل 117. جامع األخبار: 1

 .11، احلديث 112أبواب أکكا  العرشة، الباب 
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وهأ﴾  اّلشتامهل ؛وکذا الروايات اللاّلة عىل خصوص حرمة غيبة األخ ،َفَکِرْهتأمأ

وغري املؤمن ّل بأخ املؤمن، عىل اختصاص احلرمة فياا اللّللة عىل کلبة األخ، 

 .يكون أخًا للبؤمن

ـ میافًا إلی ما مّر علی التفصيل من العبومّيـة يف اآلية وعلم  ألّنـه یقال:

املحتبل کون املراد من األخ يف اآلية دّللة کلبة األخ علی اّلختصاص ـ من 

 اً بعیام أخلكون  ؛اإلنسان والروايات، اإلخوة املقابلة للعلاوة، ترغيبًا ألفراد

، من دون فرق بنی املؤمن بينام العلاوة والبغیاء وهنيًا عن ،لبعض آخر

واملخالف وغري املسلم، ما مل يكن بينام العلاوة والبغیاء، فاملخالف وغري 

 إّّل املعانلين منام. ،بل الناس مجيعًا، إخوة للبؤمننیاملسلم، 

ة بنی خوّ تلّل عىل علم األ ة﴾خوَ إِ ون نأ ؤمِ  املأ اَم ﴿إنَّ إّن اآلية الرشيفة:  إن قلت:

ة خوّ التي تلّل عىل انحصار األ ،«إّنام»ّلشتامله عىل کلبة  ؛املؤمن وغري املؤمن

 بنی املؤمننی.

أي  ؛يف اخلربـ أي املؤمننی ـ إّن اآلية الرشيفة تلّل عىل حرص املبتلأ  قلت:

ة، ّل عىل حرص خوّ ة، فيكون مفاده انحصار املؤمننی بام يكون بينام األخوّ األ

 ة باملؤمننی.خوّ ى تلّل عىل انحصار األاخلرب يف املبتلاء حتّ 

يف وصّيـة  النبّي لر عن أيب  الروايات املفّّسة للغيبة، کروايةإّن  ال یقال:

یا أباذر، سباب املسلم فسوق، وقتاله کفر، وأکل حلمه من »له، وفياا: قال: 

: يا رسول اهلل، ما الغيبة؟ قال: قلت ،«معايص اهلل، وحرمة ماله کحرمة دمه

 .«ذکرك أخاك بام یکرهه»

                                                           

 .12(: 13. احلجرات )1

 .11(: 13. احلجرات )2

، 281: 12؛ وسائل الشيعة 1162، املجلس التاسع عرش، احلديث 117. األمايل )للطويس(: 1
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أخیك ما الغیبة أن تقول يف »: لاهللبعاهلل بن سنان، قال: قال أبورواية عبلو

 .«قد سرته اهلل علیه

الغیبة أن »يقول:  اهللعبل قال: سبعت أبا ،ةـورواية عبلالرمحن بن سياب

تقول يف أخیك ما سرته اهلل علیه، وأّما األمر الظاهر فیه مثل احلّدة والعجلة فال، 

 .«والبهتان أن تقول فیه ما لیس فیه

فإّن القلر حاکبة عىل سائر الروايات،  من الروايات املفّّسة، تكونوغريها 

املتيّقنی من احلكومة ما کانت بلسان التفسري ـ علی ما بّينه سّيلنا األستال ـ ملّا 

ة فياا، فغرينا ليسوا بإخواننا وإن کانوا مسلبنی، فتكون تلمم خوّ اعتربت األ

سلم له حرمة الغيبة خمصوصة بب وأنّ  ،الروايات مفّّسة للبسلم املأخول يف سائرها

من  ،ة إسالميّـة إيامنيّـة مع اآلخر، واللليل احلاکم مقّلم عىل اللليل املحكومخوّ أ

 نی واملختلفنی، ومن دون مالحظة األظارّيـة بيناام.دون فرق بنی املثبتنی واملنفيّ 

الروايات الثالثة متقاربة، وهي رواية عبلالرمحن فاي  ممتل ألّنـه یقال أّوالً:

ورواية ابن سنان  لر ضعيفة،صحيحة والباقيتان فاام ضعيفتان، فرواية أيب 

                                                                                                                                        

 .3، احلديث 112العرشة، الباب  كتاب احلّج، أبواب أکكا 

، كتاب احلّج، أبواب أکكا  286: 12؛ وسائل الشيعة 271، احلديث 271: 1. تفسری العّيايش 1

 .22، احلديث 112العرشة، باب 

، كتاب احلّج، أبواب 288: 12؛ وسائل الشيعة 7، باب الْيبة والبهت، احلديث 118: 2. الكايف 2

 . 2ديث ، احل111أکكا  العرشة، الباب 

 .173: 1. راجع: املكاسب املحّرمة 1

. بمحّمد بن عبدا  بن حمّمد بن عبيدا  بن البهلول... أبواملفّضل ضّعفه النجايش بقوله: رأيت 1

( ورجاء بن حييی 1113، الرقم 136فيه جّل األصحابنا يْمزونه ويضّعفونه. )رجال النجايش: 

د  روی عن أيب احلسن عّّل بن حمّمد صاکب العسكربن سلامن أبواحلسنی العربتائي الكاتب، 

(. وحمّمد بن احلسن بن شّمون 113، الرقم 166وكان إمامّيًا فحظيت منزلته. )رجال النجايش: 

، الرقم 111أبوجعفر بْدادي واقف ثّم غال وكان ضعيفًا فاسد امليهب. )رجال النجايش 
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کوهنا مرسلة، فإهّنا يف تفسري العّيايش، میافًا إلی علم السنل لنا إلی تفسري 

 العّيايش.

وحتكيم رواية واحلة ـ وإن کانت صحيحة ـ علی تلمم الروايات الكثرية، 

ية الرشيفة والروايات الكثرية املطلقة أو العاّمة ببثل تقييل اآلمستبعل  جّلًا، بل 

 .جّلاً  مشكل   ،یعيفةهذه الصحيحة وال

إّن کلبة األخ، کامّدة اإليامن الواردة يف اآلية الرشيفة وبعض  ومانیًا:

کام ، إّنام أتى هبا حتريصًا عىل اإلجراء وضامنة هلا، ّل قيلًا يف املوضوع، الروايات

ختصيصًا بطلقات وّل لل مّر مرارًا، فتلمم الكلبة علی هذا، ّلوجه لكوهنا تقييلاً 

 .للعبومات

لکر اإليامن يف اآلية الرشيفة والروايات الواردة يف  من املحتبل کون ومالثًا:

لللّللة عىل حرمة غيبة املؤمن  إّنام هو ،ذّلنه وخيانتهحرمة غيبة األخ املؤمن وخ

أي تكون حرمته حلرمة خذّلن اإليامن واخليانة فيه، من حيث  ؛بام هو مؤمن

کونه جريانًا مذهبّيًا ودينّيًا، فإّن لکر الوصف مشعر  بالعّلّيـة، فإيامن املؤمن صار 

لبؤمن املغتاب )بالفتح( سببًا لغيبة املغتاب )بالكّس(؛ لعناده وبغیه وعلاوته ل

، فاغتنابه عنه ليس مربوطًا بشخص املؤمن بام هو آحاد من أفراد  بام هو مؤمن 

البرش، بل إليامنه واعتقاده بإمامة األئّبة اإلثنی عرش ـ أّوهلم عيّل بن أيب طالب 

وآخرهم املالّي القائم)صلوات اهلل وصلوات مجيع مالئكته وأنبيائه عليام 

ِبُّوَن َأن َتِشیَع اْلَفاِحَشةأ يِف ﴿: احتبل للمم يف قوله تعاىلکام أمجعنی( ـ  إِنَّ الَِّذیَن حيأ

ْنَیا َواالِْخَرِة﴾ ْم َعَذاٌب َألِیٌم يِف الدُّ ْؤِمنًا : ويف قوله تعاىل ،الَِّذیَن آَمنأوا ََلأ ﴿َوَمن َیْقتأْل مأ

                                                                                                                                        

( وعبدا  بن عبدالرمحن األصّم املسمعي برصي ضعيف غال، ليس بيشء. )رجال 833

 (.166م ، الرق217النجايش 

 .13(: 21. النور )1
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هأ َجَهنَّمأ َخالِدًا فِیَها﴾ دًا َفَجَزاؤأ َتَعمِّ  .مأ

علی هذا اّلحتامل، فال دّللة يف اآلية علی حرمة الغيبة املتعارفة واملبحوثة و

رواية داود بن عناا يف املقام. ويؤّيل هذا اّلحتامل ـ إن مل نقل يشال عليه ـ 

هو أن تقول ألخیك يف دینه »قال:  ؟عن الغيبة اهللعبل قال: سألت أبا ،رسحان

 .«سرته اهلل علیه ما مل یقم علیه فیه حّد ما مل یفعل، وتبّث علیه أمرًا قد 

ع  مؤمن روایة  یمن رو»: اهللعبلقال: قال يل أبو، ورواية مفّیل بن عبر

والیة  ییرید هبا شینه وهدم مرّوته لیسقط من أعنی الناس، أخرجه اهلل من والیته إل

 .«فال یقبله الشیطان، الشیطان

عىل املؤمن  وّلية الشيطان يناسب الروايةفإّن خروجه من وّلية اهلل إىل 

مناسبة بنی الرواية  إليامنه، فإّن تناسب اجلرم واجلزاء يقتيض ما لکرناه، وإّّل فأّي 

 ؟عىل املؤمن واخلروج من وّلية اهلل تعاىل

إذا قال الرجل ألخیه »يقول:  اهللعبل محزة، قال: سبعت أباورواية أيب 

خرج من والیته، وإذا قال: أنت عدّوي کفر أحدمها وال یقبل اهلل من  املؤمن أف  

 .«مؤمن عماًل وهو مضمر ع  أخیه املؤمن سوءاً 

سباب املؤمن : »قال: قال رسول اهلل ،جعفرعن أيب  ،بصري ورواية أيب

                                                           

 .31(: 1. النساء )1

، كتاب احلّج، أبواب 288: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب الْيبة والبهت، احلديث 117: 2. الكايف 2

 .1، احلديث 111أکكا  العرشة، الباب 

، كتاب احلّج، 231: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب الرواية عىل املؤمن، احلديث 118: 2. الكايف 1

 .2، احلديث 117أبواب أکكا  العرشة، الباب 

 . الرواية هنا بمعنی الكال .1

، كتاب احلّج، أبواب 233: 12؛ وسائل الشيعة 8، باب السباب، احلديث 161: 2. الكايف 1

 .2، احلديث 113أکكا  العرشة، الباب 
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 .«فسوق، وقتاله کفر، وأکل حلمه معصیة، وحرمة ماله کحرمة دمه

 بالروايتنی کتقريب اّلستشااد بسابقياام.وتقريب اّلستشااد 

فإّنـه بعل استظااره من  ،وممّا لکرنا انقلح ما يرد عىل ما يف مصباح الفقاهة

األخبار الواردة يف تفسري الغيبة هو  من أّن الظاهر اآلية حرمة الغيبة، لکر

  اختصاص حرمتاا باملؤمن فقط.

کان لکره من جاة التحريص وللمم ملا مّر من علم قيلّيـة اإليامن، بل 

 والرتغيب علی ترکاا؛ لعلم اإليامن يف کراهة أکل حلم امليتة.

ببعناه ة ليس ـيف روايات باب الغيباملؤمن إّن  :الـه يبكن أن يقـنّ أ ورابعًا:

املراد عرشّيـة، بل  یالشيعة اإلثناحلقيقي املقابل املنحرص لإلسالم مصلاقه يف 

بشاادة من ائتبنه الناس عىل أنفسام وأمواهلم، منه املعنی املجازي، وهو 

 .وقرينة

ال: قال رسول ـق، جعفر ة سليامن بن خالل، عن أيبـويلّل عليه رواي

من ائتمنه املؤمنون ع  أنفسهم وأمواَلم، أال أنّبئکم  ؟أال أنّبئکم باملؤمن» :اهلل

ئات وترك ما یّ باملسلم؟ من سلم املسلمون من لسانه ویده، واملهاجر من هجر الس

 .«حّرم اهلل، واملؤمن حرام ع  املؤمن أن یظلمه أو خيذله أو یغتابه أو یدفعه دفعة

املسلم من سلم الناس »أّنـه قال:  اهللعبلعن أيب  ،عبريومرسلة ابن أيب 

                                                           

 باب السباب،، 113: 2؛ وراجع: الكايف 121 و 113 و 212 و 133. مّرت الرواية يف الصفحة 1

، 118، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 237: 12؛ ووسائل الشيعة 2احلديث 

 .1احلديث 

 .111: 1. راجع: مصباح الفقاهة 2

 ، باب املؤمن211: 2؛ وراجع أيضًا: الكايف 127و 126و 118. تقّدمت الرواية يف الصفحة 1

، كتاب احلّج، أبواب أکكا  278 :12؛ ووسائل الشيعة 13وعالماته وصفاته، احلديث 

 .1، احلديث 112العرشة، الباب 
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 .«من یده ولسانه، واملؤمن من ائتمنه الناس ع  أمواَلم وأنفسهم

إّن هذه الروايات يف مقام تفسري الغيبة من حيث تفاوته مع الباتان،  وخامسًا:

ّل حیتاج  ،ألّن معنى الغيبة واضح عنل العارف باللسان ؛ّل تفسري مطلق الغيبة

 إىل البيان والتفسري.

واملستفاد من الكتاب  ،الصناعة الفقاّيـة یأّن مقتی ،فتحّصل ممّا ذکرناه

من کان دمه وماله وعرضه حمّرمًا، من دون فرق مطلق والسنّـة هو حرمة غيبة 

کحرمة  بنی کونه مسلاًم أو غري مسلم؛ من الفرق املختلفة، اإلهلّيون أو املادّيون،

 غيبة املؤمن.

 يؤّيل هذا الوجه ـ الذي هو املقتیی للصناعة الفقاّيـة ـ وجوهًا:و

ات الواردة ـوالروايع الناس،ـن اخللق مـات الواردة يف حسـالرواي أحدهـا: 

واء کان ـس ؛نصاف الناس من نفسممإوالروايات الواردة يف  ،الناس ةملارا يف

املراد من الناس عاّمة الناس أو خصوص املخالفنی، فإّن غيبة الناس تنايف حسن 

 نصاف معام. واإل ةاخللق وامللارا

اآليات والروايات الواردة يف تساوي الناس يف احلقوق والفیائل  مانیها:

ا : ، مثل قوله تعاىلیوأّنـه ّل فیل ألحل عىل أحل إّّل بالتقو ا النَّاسأ إِنَّ َ ﴿َیاَأَيُّ

ْم ِعنَد ا وبًا َوَقَبائَِل لِتََعاَرفأوا إِنَّ َأْکَرَمکأ عأ ْم شأ م ِمن َذَکر َوأأنَثى َوَجَعْلنَاکأ هلل َخَلْقنَاکأ

ْم﴾  .َأْتَقاکأ

                                                           

 .1، باب معنی املسلم واملؤمن واملهاجر و...، احلديث 118. معاين األخبار: 1

 .111، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 118: 12. راجع: وسائل الشيعة 2

 .121أکكا  العرشة، الباب ، كتاب احلّج، أبواب 211: 12. راجع: وسائل الشيعة 1

 .11، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 281: 11راجع: وسائل الشيعة  1

 .11(: 13. احلجرات )1
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ألّن  ؛إّن غيبة املخالفنی وغري املسلبنی ّل تنايف التساوي يف احلقوق یقال: ال

تساوي احلقوق إّنام تكون بالنسبة إىل األمور الغري اّلختيارّيـة، وأّما األمور 

واألعامل األختيارّيـة فربام توجب اّلختالف يف احلقوق والفیائل، واملخالف 

وغري املسلم باختياره اختار املذهب الفاسل، فال مانع من اختالف حكم الغيبة 

 ـة.ألهّنا اختياريّ  ؛باختالف املذاهب

ًا، دون أو جاله جااًل تقصرييّ  ،هذا متام بالنسبة إىل من عانل احلّق  ألّنـه یقال:

ًا، والكالم يف هذا القسم األخري الذي هو الغالب يف من جاله جااًل قصوريّ 

 عرشّيـة. یثناملعتقلين بغري املذهب الشيعة اإل

 عيشام وحياهتم حكبة حتريم الغيبة، فإهّنا حّرمت ألّن أبناء البرش يف مالثها:

يف األمور اللنيوّيـة واألخروّيـة حیتاجون إىل اّلحّتاد والتعاضل واّلئتالف يف 

القلوب، والغيبة خمّل هلا وموجب لزوال األلفة واّلحّتاد والتعاضل، وهذا 

ة إىل املجتبع ـة بالنسبـة بالنسبة إىل املؤمننی، کذلمم جاريـکام هي جاري ،احلكبة

 املؤمننی وغري املؤمننی. نـاملختلط م

 حرمة غیبة املسلم مطلقاً 

وهو خمتار املحّقق املسلم مطلقًا؛ خمالفًا کان أم مؤمنًا، حرمة غيبة  الثاين: لوقال

 کام بيّنه صاحب احللائق، يف جمبع الفائلة وظاهر الكفاية، األردبييل

 نّص عبارة جمبع الفائلة والربهان، قال: ممإلي

عبوم أدّلة حتريم الغيبة من الكتاب والسنّـة يشبل املؤمننی والظاهر أّن 

م َبْعضًا﴾ اَل ﴿وَ : وغريهم، فإّن قوله تعاىل کأ إّما للبكّلفنی  َیْغَتب َبْعضأ

                                                           

 .116: 1. كفاية األکكا  1

 .116: 18دائق الناةة احل. 2

 .12(: 13. احلجرات )1
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ْحَم ـَ ﴿ل: جلواز غيبة الكافر، ولقوله تعاىل بعله ؛کّلام، أو املسلبنی فقط

 ، وکذا األخبار، فإّن أکثرها بلفظ الناس أو املسلم. َأِخیِه َمْیتًا﴾

 :يف الفقيه يمثل ما رو

ه، وجاء يوم القيامة ءمن اغتاب امرًء مسلاًم بطل صومه، ونقض وضو»

يفوح من فيه رائحة أنتن من اجليفة يتأّلى به أهل املوقف، وإن مات قبل 

ملا حّرم اهلل تعاىل، أّل من سبع فاحشة فأفشاها  مات مستحالً  ،أن يتوب

أحبط اهلل  ،فامتّن به فاو کالذي أتاها، ومن اصطنع إىل أخيه معروفاً 

 «.ومل يشكر له سعيه ،وأثبت وزره ،عبله

 يف رسالة الغيبة: وقال

، والغيبة «دمه وماله وعرضه کّل املسلم عىل املسلم حرام  : »قال النبّي 

ّل حتاسلوا : »تناول العرض، وقل مجع بيناا وبنی اللم واملال؛ وقال

 «. اهلل إخواناً   ، وکونوا عبادوّل تباغیوا وّل يغتب بعیكم بعیاً 

ى اسبع العواتق حتّ  اء: خطبنا رسول اهللقال: قال الربّ  ،نسأوعن 

ّل تغتابوا  ،ومل يؤمن بقلبهيا معرش من آمن بلسانه »يف بيوهتا، فقال: 

املسلبنی وّل تّتبعوا عوراهتم، فإّنـه من تّتبع عورة أخيه تّتبع اهلل عورته، 

 وغري للمم.«.ومن يّتبع اهلل عورته يفیحه يف جوف بيته

عبوم أدّلة الغيبة وخصوص لکر املسلم يلّل عىل التحريم  ،وباجلبلة

 ّلجيوز أخذ مال املخالف مطلقًا، وأّن عرض املسلم کلمه وماله، فكام

                                                           

  ، ذكره1، احلديث مناهي النبّي ، باب ذكر مجلة من 11/1د  8: 1. من ال حيرضه الفقيه 1

  .11، احلديث 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، باب 282: 12مقّطعة؛ وسائل الشيعة 

عن »ليس فيه: « قال الرّباء»، بعض األخبار الواردة يف کرمة الْيبة. وفيه: 7د 6. كشف الريبة: 2

 بينهام مقطوع.« أنس
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ّل جيوز تناول عرضه الذي هو الغيبة، وللمم ّليلّل عىل کونه  ،وقتله

 کام يف الكافر.  ،مقبوّلً عنل اهلل، کعلم جواز أخذ ماله وقتله

بأن يقول:  ؛عىل جواز الغيبة مع تلمم األدّلة وّل يلّل جواز لعنه بنّص 

 للمم، وهو ظاهر. وأجذم وأبرص وغري  یإّنـه طويل أو قصري وأعب

أنه جيوز غيبة املخالف من حيث  وأظّن أيّن رأيت يف قواعل الشايل

من تلمم اجلاة ّل غري، مثل أن يقال:  مذهبه ودينه الباطل وکونه فاسقاً 

 جتناب أحوط.أّن اّل اهلل يعلم، وّل شمّم  .أعبى، ونحوه

 غیبة املخالفنیحرمة ع   شکالاإل

 :وجوهٍ ب (3)البحراينواستشکل علیه املحّدث 

من احلكم بإسالمام مردود  لألخبار املستفيیة  أّن ما اّدعاه أحدها:

 :واآليات الطويلة العريیة، اللاّلة علی کفرهم

إّن اهلل عّزوجـّل نصـب »، قال: جعفرعن أيب رواية فیيل بن يسار  منها:

کان کافرًا، ومـن  نکرهأعلاًم بینه وبنی خلقه، فمن عرفه کان مؤمناً، ومن  علیّاً 

رکاً ومـن جـاء بوالیتـه دخـل ـ، ومن نصب معه شیئاً کـان مشـجهله کان ضاالً 

 .«اجلنّـة

 ،باب فتحه اهلل إّن علّیاً »، قال: جعفرعن أيب  رواية أيب محزة،ومنها: 

فمن دخله کان مؤمنًا، ومن خرج منه کان کافرًا، ومن مل یدخل فیه ومل خيرج منه 

                                                           

 .216ة ، قاعد118: 2. القواعد والفوائد 1

 .78د    76: 8. جممع الفائدة والربهان 2

 .118: 18. احلدائق الناةة 1

: 28؛ وسائل الشيعة 7، باب فيه نتف وجوامع من الرواية يف الوالية، احلديث 117: 1. الكايف 1

 .18، احلديث 11، كتاب احلدود والتعزيرات، أبواب کّد املرتّد، الباب 111
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 .«الذین قال اهلل تبارك وتعاىل: يل فیهم املشیئةکان يف الطبقة 

من عرفنا کان مؤمنًا، ومن »... قال:  ،عن الصادقرواية أيب سلبة  :منهاو

، حّتى یرجع إىل اَلدى الذي أنکرنا کان کافرًا، ومن مل یعرفنا ومل ینکرنا کان ضاالً 

 .«یفعل اهلل به ما یشاءافرتض اهلل علیه من طاعتنا الواجبة، فإن یمت ع  ضاللته 

 . وهبذا املیبون أخبار عليلة

متعّلدة باختالف متعّلقه، فإّن الكفر ببعنى  ّن للكفر معاينّ أ ویرد علیه أّوالً:

السرت، وهو تارة يقع مقاباًل لإلسالم، وأخرى مقاباًل لإليامن، وثالثة مقاباًل 

ْم إِنَّ َعَذايِب لََشِدیٌد﴾اَل َلِئن َشَکْرتأْم ﴿لألعامل، کقوله تعاىل:  ْم َوَلئِن َکَفْرتأ  ،ِزیَدنَّکأ

َوهللِ ِ َعَ  النَّاِس ِحجُّ اْلَبیِْت َمِن اْسَتطَاَع إِلَیِْه َسبِیالً َوَمن َکَفَر َفإِنَّ اهللَ ﴿وکقوله تعاىل: 

 .َغنِيٌّ َعِن اْلَعاملنََِی﴾

اإلسالم، بل ببعنى اخلارج والكفر يف هذه الروايات ليس ببعنى اخلارج عن 

ومن أنکره  ،فمن عرفه کان مؤمناً » :عن اإليامن، بلليل تقابله لإليامن ّل لإلسالم

 وهذا ّل يلّل عىل أّن منكر اإلمامة غري مسلم. .«کان کافراً 

أّن هذه الروايات حاکبة بكفر من أنكر اإلمامة، واإلنكار خمتّص  ومانیًا:

جاهلون ـ لوّل کّلام ـ ، وغالب املخالفنی وعبل   باجلاحل لليشء عن علم  

                                                           

: 28؛ وسائل الشيعة 8نتف وجوامع من الرواية يف الوالية، احلديث ، باب فيه 117: 1. الكايف 1

 .13، احلديث 11، كتاب احلدود والتعزيرات، أبواب کّد املرتّد، الباب 111

، كتاب احلدود 112: 28؛ وسائل الشيعة 11، باب فرض طاعة األئّمة، احلديث 187: 1. الكايف 2

 ، مع التفاوت.11احلديث ، 11والتعزيرات، أبواب کّد املرتّد، الباب 

 .11، كتاب احلدود والتعزيرات، أبواب کّد املرتّد، الباب 113: 28. راجع: وسائل الشيعة 1

 .118د  113: 18دائق الناةة احل. راجع: 1

 .7(: 11. إبراهيم )1

 .37(: 1. آل عمران )6

 . تقّد  آنفًا. 7
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 ًا، فال تشبلام هذه الروايات.جااًل قصوريّ  ،باإلمامة

، «ومن جاله کان ضاّلً »ما يف ليل الرواية األوىل:  ويشال عليه قوله

 حيث جعل األقسام ثالثة: املؤمن باإلمامة، واملنكر هلا، واجلاهل هلا.

أهل الشام رّش من أهل »قال:  ،إىل الصادقرواية سليامن بن خالل ومنها: 

  .«الروم، وأهل املدینة رّش من أهل مکة، وأهل مّکة یکفرون باهلل جهرة

إّن أهل مّکة لیکفرون باهلل »قال: ، عن أحلمهارواية أيب بصري منها: و

 .«ضعفاً جهرة، وإّن أهل املدینة أخبث من أهل مّکة، أخبث منهم سبعنی 

ألّن  ؛ن عىل کفر أهل امللينه وأهل الشامّن الروايتنی ّل تلّّل أ ویرد علیه أّوالً:

 غري کوهنم کافرين. ،کوهنم رّشاً 

لعلم إمكان احلكم بكفرهم  ؛خاّص  ام خمتّصان ببقطع تارخیّي أهّن  ومانیًا:

 تام دائاًم.ورّشيّ 

 ّلستلزاماام غيبة اإلمام ؛أو يرجع علباام إىل أهله ،أهّنام مطروحان ومالثًا:

 . ةأهل الشام وامللين

: ، عن قوله عّزوجّل عبلاهلل قال: سألت أبا ،الصّحافرواية  ومنها:

ْؤِمٌن﴾﴿ م مأ ْم َکافٌِر َوِمنکأ عرف اهلل إیامهنم بوالیتنا وکفرهم هبا، یوم »قال:  ؟َفِمنکأ

 .«وهم ذرّ  أخذ علیهم املیثاق يف صلب آدم

                                                           

، باب يف 213: 11؛ مرآة العقول 1احلديث ، باب يف صنوف أهل اخلالف و...، 113: 2. الكايف 1

 .1صنوف أهل اخلالف و...، احلديث 

، باب يف 221: 11؛ مرآة العقول 1، باب يف صنوف أهل اخلالف و...، احلديث 111: 2. الكايف 2

 .1صنوف أهل اخلالف و...، احلديث 

 .113: 18. راجع: احلدائق الناةة 1

 .1(: 61. التْابن )1

، 11: 1؛ مرآة العقول 1، باب فيه نكت ونتف من التنزيل يف الوالية، احلديث 111: 1. الكايف 1
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ما أوردناه عىل األوىل من الروايات، فإّن الكفر فياا مقابل لإليامن  ویرد علیه

 ّل لإلسالم. 

مالمة ال »يقول:  اهللعبل ال: سبعت أباـمالمم اجلاني، قرواية أيب ومنها: 

لیم، من اّدعى أیکّلمهم اهلل یوم القیامة، وال ینظر إلیهم، وال یزّکیهم، وَلم عذاب 

، ومن زعم إمامًا لیست إمامته من اهلل، ومن جحد إمامًا إمامته من عند اهلل عّزوجّل 

 «.أّن َلام يف اإلسالم نصیباً 

شعري، عن جعفر ن عبران األـيف الصحيح ع ورواه النعامين يف کتاب الغيبة

 ل مثله.حمبّ  بن

قالم، ونسأله سبحانه املساحمة لنا فاام وطغيان األنعول باهلل من زيغ األ»ثّم قال: 

 «.مثال هذا املقامأوهلم يف 

 عذاب األليم للجاحل للوّلية، وهذا أّن الرواية ّل تلّل إّّل  ویرد علیه أّوالً:

 غري احلكم بكفره.

، فال تشبل اجلاهل بالوّلية، وعبل   أّن اجلحل هو اإلنكار عن علم  ف ومانیًا:

 بل جّلام جاهلون هبا.  ،واملخالفون غالبام

، أو جال تقصريّي  ،وعبل   ويشال عليه: أّن العذاب خمتّص باجلاحل عن علم  

والً﴾ ؛اً فال تعّم اجلاهل جااًل قصوريّ  بنَِی َحتَّى َنبَْعَث َرسأ َعذِّ نَّا مأ  .﴿َوَما کأ
 

                                                                                                                                        

 .113: 18دائق الناةة احلراجع: ؛ و1 باب فيه نكت ونتف من التنزيل يف الوالية، احلديث

، مع تفاوٍت يسری؛ وسائل 1، باب من اّدعی اإلمامة وليس هلا بأهل...، احلديث 171: 1. الكايف 1

 .8، احلديث 11، كتاب احلدود والتعزيرات، أبواب کّد املرتّد، الباب 111: 28الشيعة 

 ، مع التفاوت.1، فيمن شّك يف واکد من األئّمة، احلديث 7، الباب 123. الْيبة )للنعامين(: 2

 .111: 18. نقلها عنه املحّدث البحراين يف احلدائق الناةة 1

 .11(: 17. اإلرساء )1
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 االستدالل ع  کون املخالفنی من النواصب 

قال  املخالفنی من النواصب، فيجوز غيبتام.األخبار الواردة عىل کون  مانیها:

 :، ما لفظهاملحّلث البحراين بعل نقل مجلة من األخبار الواردة يف النواصب

 ـ رفإن قيل: إّن أکثر هذه األخبار، إّنام تیّبن الناصب، وهو ـ عىل املشاو

 .أخّص من مطلق املخالف، فال تقوم األخبار حّجة عىل ما لکرتم

رين، فرارًا من هؤّلء املتأّخ  التخصيص قل وقع اصطالحاً قلنا: إّن هذا  

من الوقوع يف میيق اإللزام، کام يف هذا املوضع وأمثاله، وإّّل فالناصب 

حيثام أطلق يف األخبار وکالم القلماء فإّنام يراد به املخالف علا 

ة يثار هذه العبارة لللّللة عىل بعض املخالفنی لالئبّ إاملستیعف. و

 الطاهرين. 

مسائل »اب ـن کتـات الّسائر مـعىل للمم ما رواه يف مستطرف ويلّل 

ل يف مجلة مسائل حمبّ  ل اهلاديبن حمبّ  ومكاتباهتم ملوّلنا عيلّ  الرجال

بن عيسى، قال: کتبت إليه: أسأله عن الناصب، هل احتاج يف  بن عيلّ 

 مامتاام؟ فرجعإامتحانه إىل أکثر من تقليبه اجلبت والطاغوت، واعتقاد 

 «.من کان عىل هذا فاو ناصب»اجلواب: 

 وهو رصيح يف أّن مظار النصب والعلاوة، هو القول بإمامة األّولنی.

ليس »، قال: بن سنان، عن الصادق اهللوروى يف العلل عن عبل

ألّنمم ّل جتل رجاًل يقول إيّن أبغض ـ أهل البيت ـ الناصب من نصب لنا 

ولكّن الناصب من نصب لكم، وهو يعلم أّنكم  حمّبلًا وآل حمّبل

                                                           

، كتاب القصاص، أبواب القصاص يف النفس، 111: 23ئل الشيعة ؛ وسا181: 1. الرسائر 1

 .1، احلديث 68الباب 
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 .«تتوّلونا وأّنكم من شيعتنا

 ،الناصب من نصب لكم ولكنّ » بن خنيس، وفياا: ونحوه رواية معىّل 

  .«ون من أعلائنا و...ؤوهو يعلم أّنكم تتوّلونا وتتربّ 

فاذا تفسري الناصب يف أخبارهم الذي تعّلقت به األحكام من النجاسة، 

وعلم جواز املناکحة، وحّل املال واللم ونحوه، وهو عبارة عن املخالف 

 مطلقًا علا املستیعف، کام دّل عليه استثناؤه يف األخبار. 

من املخالفنی جمّرد اصطالح منام،  رد خاّص ـوما لکروه من التخصيص بف

 ه واضحة السبيل.يلّل عليه دليل من األخبار، بل األخبار يف ردّ   مل

لعلم شبوهلا جلبيع  ی؛أّن الروايات أخّص من املّلع ویرد علیه أّوالً:

املخالفنی، فإّن رواية العلل ومعاين األخبار خمتّص ببن يبغض وينصب الشيعة 

لكوهنم شيعة وحمبّي أهل البيت، فال تلّل عىل نصب املخالف الغري الناصب 

والرواية األوىل أيیًا خمتّص ببن نصب  .للشيعة أو الناصب هلا جلاة أخرى

ياا عن أّن األحكام املرتّتبة عىل الناصب هل ألّن السؤال ف ؛وأبغض أهل البيت

يرتّتب عليه ببجّرد نصبه أم حیتاج إىل امتحانه بأکثر من تقليبه اجلبت 

وهذا ّل يشبل املخالف الغري الناصب  ؟والطاغوت بعل فرض کونه ناصباً 

 ألهل البيت.

 ّل معنى للسؤال عن الناصب بعل فرض کونه ناصبًا. إن قلت:

                                                           

، 111: 23؛ وسائل الشيعة 61، باب نوادر العلل، احلديث 181، الباب 181: 2. علل الرشائع 1

 .1، احلديث 68كتاب القصاص، أبواب قصاص النفس، الباب 

، كتاب 112: 23؛ وسائل الشيعة 1، باب معنی الناصب، احلديث181. معاين األخبار: 2

 .2، احلديث 68القصاص، أبواب القصاص يف النفس، الباب 

 .118د 117: 18. احلدائق الناةة 1
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ه، إل السؤال يكون عن أّنـه هل يكفي يف ترّتب األحكام ّل إشكال في قلت:

 جمّرد نصبه أم حیتاج إىل امتحانه، إل لعّل نصبه کان عن تقّيـة.

من کان ع  هذا فهو » :يف الرواية األوىل يف مجلة« هو»أّن املرجع لیبري  ومانیاً:

کام حیتبل أن يكون هو التقليم حیتبل أن يكون هو النصب، بل هو  ،«ناصب

 األظار.

أّن رواية العلل ومعاين األخبار ضعيفة سنلًا، فال يبقى إّّل رواية  ومالثًا:

 واحلة معتربة.

أهّنا غري کافية للحكم عىل طبقاا، لقّلتاا، وعلم فتوى األصحاب  ورابعًا:

 عىل طبقاا، وعلم وجودها يف الكتب األربعة. 

وکيف يبكن القول بتحكيم هذه الروايات عىل روايات الناصب وإرساء حكـم 

نقل عـن الفقاـاء   الناصب إىل مطلق املخالفنی مع أّن الشيخ األعظم األنصاري

 :قال، وإليمم نّص عبارته ؟انحصار الناصب باملبغینی ألهل البيت

قال  .اً جلّ  مع أّن صلق هذا العنوان عىل القسم الثاين ممنوع   ،هذا 

ّن اجلّاال يتومّهون أّن کّل خمالف إالصلوق يف باب النكاح من الفقيه: 

 انتاى. .ناصب، وليس کذلمم

ن يقلحون يف ـّلسآر: أهّنم الذيااب ـوهي يف ب واملنتاى املعترب ويف

  أهل البيت. ف: أّنـه الذي يتظاهر بعلاوة. وعن تذکرة املصنّ عيلّ 

وعن السعيل املحّلث املتقّلم: أّنـه من نصب العلاوة ألهل البيت 
                                                           

، باب ما أکّل ا  عّزوجّل من النكاح وما کر  منه، ذيل 218/1221: 1. من ال حيرضه الفقيه 1

 .11احلديث 

 .38: 1. املعترب 2

 .112: 1. منتهى املطلب 1

 .68: 1تيكرة الفقهاء  .1
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  ونسب للمم إىل أکثر األصحاب. ،وتظاهر بغیام

ألهّنم  ؛املستلينون ببغض عيلّ وعن القاموس: أّن النواصب هم 

 نصبوا للذي عادوه.

  وعن الصحاح: النصب: العلاوة.

ل: القادح يف وّ وعن رشح املقلاد: أّن الناصب يطلق عىل مخسة أوجه: األ

من ينسب إىل أحلهم ما يسقط العلالة. الثالث: من  :. الثاينعيلّ 

. غري عيلّ ينكر فیيلتام لو سبعاا. الرابع: من يعتقل فیيلة 

بعل سامعه ودخوله إليه بوجه  عىل عيلّ  نكر النّص أاخلامس: من 

 يصلقه.

وملّا کان  ،من يبغض أهل البيت وّل خیفى أّن الظاهر من األخبار هو

اقترص يف املعترب  املنشأ يف للمم غالبًا بغض سّيلهم أمرياملؤمننی

واملنتاى عىل للمم، وکذا صاحب القاموس. وينطبق عليه ما حكاه 

  صحاب.السّيل املحّلث عن أکثر األ

والذي يسّال فال خیفى ضعف تعبيم الناصب للبخالف.  ،وکيف کان

ّنـه ّل خالف منّا يف أّن الناصب إ :اخلطب أّنـه قل اعرتف يف احللائق وقال

، والنصب لغة: العلاوة، ورشعًا بل لغة أيیًا هو العلّو ألهل البيت

وإّنام اخلالف يف  ،هو العلاوة ألهل البيت ،عىل ما يفام من القاموس

 يأّن هؤّلء املخالفنی هل يلخلون حتت هذا العنوان أم ّل؟ فنحن نّلع

                                                           

 . األنوار النعامنّيدة، هو من مصنّفات املحّدث اخلبری السّيد نعمت ا  اجلزائري اليي ال يوجد لدينا.1

 «.نصب»، ماّدة: 127. القاموس املحيط: 2

 «.ونصبت لفالن نصبًا، إذا عاديته»وفيه: «. نصب»، ماّدة: 221: 1. الصحاح 1

 .121: 2. التنقيح الرائع 1
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 .دخوهلم وهم يبنعون، واللليل عىل ما لکرنا هو األخبار املذکورة

إلا تأّملت عبلة ما لکره من األخبار وجلته غري داّل وأنت  انتاى کالمه

 . عىل أّن الناصب للشيعة ناصب لنا أهل البيت

فالظاهر أّن العاّمة منام ناصب، ومنام مستیعف، ومنام  ،وباجلبلة

الواسطة بيناام، واملحكوم بنجاسته باألخبار واإلمجاع هو األّول دون 

  الثانينی.

 اآلیة للمخالفنی  االستدالل ع  عدم شمول

َا الَِّذیَن آَمنأْوا﴾ّن اخلطاب يف صلر اآلية إ مالثها: للبؤمننی خاّصة،  ﴿َیا َأَيُّ

ن أو ـإّن اخلطاب للبكّلفي :املخالفنی، فكيف يقول املقّلس األردبييل مّ ـفال تع

 .للبسلبنی

بالنقض بغري واحل من األحكام التكليفّيـة والوضعّيـة الغري  ویرد علیه أّوالً:

َا ﴿مع أّن اخلطاب فياا خاّص باملؤمننی، مثل قوله تعاىل:  ،املختّص باملؤمننی َیا َأَيُّ

﴾ َسّمًى َفاْکتأبأوهأ   .الَِّذیَن آَمنأْوا إَِذا َتَداَینْتأم بَِدْین إىَِل اَ ََجل مأ

ا : وقوله تعاىل َ َبا اَل الَِّذیَن آَمنأوا ﴿َیاَأَيُّ لأوا الرِّ وا اهللَ َتْأکأ قأ ضاَعَفًة َواتَّ ْم  َأْضعافًا مأ َلَعلَّکأ

ونَ  ْفلِحأ  .﴾تأ

                                                           

 .186: 1. احلدائق الناةة 1

 .117د 116: 1. كتاب الطهارة )للشيخ األعظم( 2

 .12(: 13. احلجرات )1

 .77د  76: 8: جممع الفائدة والربهان ُانظر. 1

 .111: 18: احلدائق الناةة ُانظر. 1

 .282(: 2. البقرة )6

 .111(: 1. آل عمران )7



 111                                                        املسألة الرابعة عرش: الغيبة                                                    النوع الرابع/

ا الَِّذیَن آَمنأوا : وقوله تعاىل َ ْم َأن َتِرمأوا النَِّساَء َکْرهًا وَ  اَل ﴿َیا َأَيُّ نَّ  اَل حَيِلُّ َلکأ لأوهأ َتْعضأ

﴾... نَّ وهأ  .لَِتْذَهبأوا بِبَْعِض َما آَتْیتأمأ

اَلةِ﴾: وقوله تعاىل ا الَِّذیَن آَمنأوا اْستَِعینأوا بِالَصرْبِ َوالصَّ َ  .﴿َیا َأَيُّ

لأوا ِمن َطیَِّباِت َما َرَزْقنَاکأْم﴾: وقوله تعاىل ا الَِّذیَن آَمنأوا کأ َ  .﴿َیا َأَيُّ

تَِب َعَ  الَِّذیَن ِمن : تعاىلوقوله  َیامأ َکاَم کأ مأ الصِّ تَِب َعَلیْکأ ا الَِّذیَن آَمنأوا کأ َ ﴿َیا َأَيُّ

ْم َتتَّقأوَن﴾ ْم لََعلَّکأ  .َقْبلِکأ

ْلِم َکافًَّة﴾﴿: وقوله تعاىل لأوا يِف السِّ ا الَِّذیَن آَمنأوا اْدخأ َ  .َیا أَيُّ

ا الَّ : وقوله تعاىل َ م بِامْلَنِّ وَ  اَل ِذیَن آَمنأوا ﴿َیا َأَيُّ بْطِلأوا َصَدَقاتِکأ  .َذى﴾األتأ

ا الَِّذیَن آَمنأوا : وقوله تعاىل َ َضاَعَفًة﴾ اَل ﴿َیاَأَيُّ َبا َأْضَعافًا مأ لأوا الرِّ  .َتْأکأ

وا : وقوله تعاىل قأ وا َوَرابِطأوا َواتَّ وا َوَصابِرأ ا الَِّذیَن آَمنأوا اْصرِبأ َ ْم ﴿َیا َأَيُّ اهللَ لََعلَّکأ

وَن﴾ ْفلِحأ  .تأ

وا ِمن َطیَِّباِت َما َکَسْبتأْم﴾: وقوله تعاىل ا الَِّذیَن آَمنأوا َأْنِفقأ َ   .﴿َیا َأَيُّ

ا الَِّذیَن آَمنأوا ﴿: وقوله تعاىل َ ْم َأن َتِرمأوا النَِّساَء َکْرهًا﴾ اَل َیا َأَيُّ  .حَيِلُّ َلکأ

ا الَِّذیَن آَمنأوا : وقوله تعاىل َ وَن  اَل ﴿َیا َأَيُّ م بِاْلَباطِِل إاّل َأن َتکأ م َبْینَکأ لأوا َأْمَواَلکأ َتْأکأ
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اَرًة َعن َتَراض﴾  .جِتَ

وَل َوأأويِل : وقوله تعاىل سأ وا الرَّ وا اهللَ َوَأطِیعأ ا الَِّذیَن آَمنأوا َأطِیعأ َ ْمِر األ﴿َیاَأَيُّ

مْ   .﴾ِمنْکأ

ا الَِّذیَن آَمنأوا : وقوله تعاىل َ یَْطاِن﴾ اَل ﴿َیا َأَيُّ طأَواِت الشَّ وا خأ  .َتتَّبِعأ

ا الَِّذیَن آَمنأوا : وقوله تعاىل َ ْم﴾ اَل ﴿َیا َأَيُّ یأوتِکأ یأوتًا َغرْيَ بأ لأوا بأ  .َتْدخأ

ا الَِّذیَن آَمنأوا وقوله تعاىل: َ ولِِه﴾ اَل ﴿َیا َأَيُّ وا َبنْیَ َیَدِي اهللِ َورسأ مأ َقدِّ  .تأ

ومن املعلوم علم  .وغري للمم من اآليات التي کان اخلطاب فياا للبؤمننی

 احلكم املوجود فياا خاّصًا هبم.

ْم : أّن عبوم العّلة الواردة يف ليل اآلية، وهي قوله تعاىل ومانیًا: کأ ِبأ َأَحدأ ﴿َأحيأ

َم  َل حَلْ وهأ﴾َأن َیْأکأ يوجب تعبيم احلكم بالنسبة إىل غري املؤمننی َأِخیِه َمْیتًا َفَکِرْهتأمأ

حيث إّن  کام مّر؛ أيیًا، فإّن املراد من األخ يف اآلية الكريبة هو األخ النسبي

الذي ّل خیتلف فيه املؤمن واملخالف کراهة أکل اللحم ميتًا موضوعه النسبي 

لعلم وجه اختصاص الكراهة به أصاًل، وعلم دخالة  ؛والكافر، ّل األخ الليني

الذي ّل تشبل غري املؤمننی، فالعّلة يف ليل اإليامن فياا، کام هو املعلوم الواضح 

ألّن احلكم يلور ملار عّلته،  ؛اآلية عاّم وعبوم العّلة يوجب تعبيم احلكم

 بة.والعّلة تعّبم کام أهّنا ختّصص. هذا لو کان الذيل عّلة حلرمة الغي

وأّما لو قلنا بعلم کونه عّلة للحكم فال يلور احلكم ملاره، إّّل أّنـه يكون 
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، کام يف قرينة عىل أّن احلكم بحرمة الغيبة يف الصلر ّل يكون خاّصًا باملؤمننی

 موضوع احلكم، وهو کراهة األکل من العبومّيـة، فاألخ حمبول  علی النسبي.

وإلغاء اخلصوصّيـة العرفّيـة يقتيض علم أّن مناسبة احلكم واملوضوع  ومالثًا:

اختصاص احلكم باملؤمننی، فإّن تنقيص الغري حسلًا وإضاعة عرضه وهتمم 

من غري فرق بنی املؤمن وغريه، واحلكم بتجويز  ،عقالً  وظلم   حرمته قبيح  

 .حمال، بل الشارع الظلم إىل غري املؤمننی بعيل  

عاّمًا إّنام يكون لیامنة اإلجراء  أّن ختاطب املؤمننی مع کون احلكم ورابعًا:

وهذا هو اجلواب حاًل ملوارد النقض  وحتريصًا يف العبل باّلستعانة من اإليامن.

 مّر.  ممّا

إّن اخلطاب للبكّلفنی أو املسلبنی  :مل يقل أّن املقّلس األردبييل وخامسًا:

اآلية ى يرد عليه ما قاله املحّلث املذکور، بل استظار تعبيم احلكم يف حتّ 

الرشيفة للبسلبنی أيیًا، وهذا غري ما نسبه إليه املحّلث املذکور من أّن اخلطاب 

هذا کّله يف املناقشة علی ما أورده احللائق علی املحّقق  للبكّلفنی أو املسلبنی.

 امللّقق املقّلس األردبييل.

 ﴿َیاأّنـه علی تسليم کالمه مبنّيًا علی اختصاص الصلر باملؤمننی  سادسًا:و

وا  سأ سَّ َا الَِّذیَن آَمنأوا اْجَتنِبأوا َکثرًِيا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْمٌم َواَل جَتَ َواَل َیْغتَْب َأَيُّ

ْم َبْعض کأ  اآلية. ،﴾اً َبْعضأ

يلزم منه علم حرمة غيبة غري املؤمن بعیام لبعض، بل وللبؤمننی، وبطالن 

وکيف يبكن أن يقال: إّن املخالفنی  هذا الالزم رضورّي وّل يبكن القول به،

 والعاّمة فیاًل عن غريهم جيوز هلم تنقيص عرض الشيعة بغيبتام بأّي أمر کان.

بأّن اآلية الرشيفة تشبل املخالفنی ولو کان علی احلدائق وأّما اإلشکال 

 طالببن أيب  ألّن اّلعتقاد بوّلية أمرياملؤمننی عيلّ  ؛اخلطاب خمتّصًا باملؤمننی
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وإمامته مل يكن يف زمان صلور اآلية الرشيفة من أرکان اإليامن، لعلم املوضوع 

من ـ أيیًا ـ صارت الوّلية واإلمامة  له، وأّما بعل نصبه أو بعل وفاة النبّي 

 أرکانه، فاآلية تشبل املخالفنی ولو کانت خمتّصة باملؤمننی.

بأّن احلكم يف اآلية الرشيفة لو اختّص باملؤمننی ّلختّص باملؤمن  خمدوٌش 

ألّن اإليامن  ؛خیتلف مصلاقه بحسب األزمنة املختلفة ، واملؤمن الواقعّي الواقعّي 

، وما جاء به الرسول يّتسع عبارة عن اّلعتقاد بكّل ما جاء به اهلل ورسوله

بالوّلية  ؤمن قبل نصب عيلّ دائرته باّتساع ما أمر به الرسول، فإّن مصلاق امل

کان منحرصًا باإليامن بالتوحيل والنبّوة واملعاد، وبعل للمم اّتسع دائرته وصار 

 قاا أيیًا.يصلتمن قبل الوّلية واإلمامة و املؤمن الواقعّي 

 ناستدالل املحّدث البحراين ع  عدم کون املخالف أخ املؤم

 باملؤمننی. قال املحّلث البحراين:اختصاص ليل آية حتريم الغيبة  رابعها:

دّلت عىل حتريم الغيبة، وإن کان صلرها جمباًل، إّّل أّن  يّن اآلية التإ

َم َأِخیِه َمیْتًا﴾ :قوله فياا َل حَلْ ْم َأن َیْأکأ کأ ِبأ َأَحدأ ممّا يعنّی احلبل عىل ﴿َأحيأ

يكاد  املؤمننی، فإّن إثبات األخّوة بنی املؤمن واملخالف له يف دينه ّل

 ؛يّلعيه من شّم رائحة اإليامن، وّل من أحاط خربًا بأخبار السادة األعيان

 ّلستفاضتاا بوجوب معاداهتم والرباءة منام.

: ما رواه الصلوق يف معاين األخبار، والعيون واملجالس، وصفات مناا

ل بن القاسم األسرتابادي، عن يونس بن حمّبل الشيعة والعلل، عن حمبّ 

 عن احلسن بن عيلّ  ،بن حمّبل بن سّيار، عن أبوهيام وعيلّ  بن زياد،
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قال لبعض أصحابه لات  أّن رسول اهلل عن آبائه ،العسكري

يف اهلل،  يف اهلل وعاد   أحّب يف اهلل وأبغض يف اهلل، ووال   اهلل!يا عبل»يوم: 

فإّنـه لن تنال وّلية اهلل إّّل بذلمم، وّل جيل الرجل طعم اإليامن وإن 

خاة الناس ؤآکثرت صالته وصيامه حّتى يكون کذلمم، وقل صارت م

وعلياا يتباغیون، وللمم  ،ونيومكم هذا أکثرها يف اللنيا، علياا يتوادّ 

 أن أعلم أيّن : يا رسول اهلل، فكيف يل، فقال الرجل«من اهلل شيئاً  يّل يغن

؟ ومن علّوه واليهاهلل حتّى أُ  قل واليت يف اهلل وعاديت يف اهلل؟ ومن ويلّ 

: : بىل. قالقال« أترى هذا؟: »فقال إىل عيلّ  ؟ فأشارعاديهحّتى أُ 

وال ويّل هذا، : »قال ثمّ «. اهلل هذا فواله، وعلّو هذا علّو اهلل، فعاده ويلّ »

 «.ووللك، وعاد علّو هذا ولو أّنـه أبوك ووللكولو أّنـه قاتل أبيمم 

فتجب  أقول: فليخرت هذا القائل أّن املخالف هل هو من أولياء عيلّ 

ته وجيب احلكم بلخوله اجلنّـة لذلمم؟ أو أّنـه علّو مواّلته وتثبت أخوّ 

فتجب معاداته وبغیه بنّص هذا اخلرب الصحيح الرصيح  له

واألخبار  ،ة، فكيفاخلرب، لكفى به حجّ ؟ ولو مل يكن إّّل هذا عنه

  !هبذا املیبون مستفيیة متكاثرة

، اهللعبـلعـن أيب  ،ومناا: ما رواه أيیًا يف الكايف عن عبرو بن مـلرك

فقـالوا: « ؟رى اإليامن أوثقأّي عُ : »ألصحابه قال: قال رسول اهلل

                                                           

، باب ما 261: 1 ؛ عيون أخبار الرضا3، باب معنی الرصاط، احلديث 123. معاين األخبار: 1

، 13؛ األمايل )للصدوق(: 11من األخبار املتفّرقة، احلديث  جاء عن اإلما  عّّل بن موسى

، الباب 183: 1؛ علل الرشائع 61، احلديث 16؛ وصفات الشيعة: 7ث املجلس الثالث، احلدي

، كتاب األمر 178: 16؛ وسائل الشيعة 1، باب عّلة وجوب احلّب يف ا ...، احلديث 113

، ويف كّل املصادر مع 7، احلديث 17باملعروف والنهي عن املنكر، أبواب األمر والنهي، الباب 

 تفاوٍت يسری.
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وقال علم. وقال بعیام: الصالة، وقال بعیام: الزکاة، أاهلل ورسوله 

: اجلااد. والعبرة. وقال بعیام بعیام: الصيام. وقال بعیام: احلّج 

رى وليس به، ولكن أوثق عُ  ،لكّل ما قلتم فیل: »فقال رسول اهلل

مـن  يأوليـاء اهلل، والتـربّ  اإليامن احلّب يف اهلل والبغض يف اهلل، وتـوايل

  «.أعلاء اهلل

ال: ـق ،اهللعبلن أيب ـما رواه يف الكايف عن إسحاق بن عاّمر، ع :ومناا

  «.من مل حیّب عىل اللين ومل يبغض عىل اللين فال دين له کّل »

أحّبوا يف اهلل »يف رسالته إىل أصحابه، قال:  اهللعبلوباإلسناد عن أيب 

من وصف صفتكم، وأبغیوا يف اهلل من خالفكم، وابذلوا موّدتكم 

  «.ونصيحتكم ملن وصف صفتكم، وّل تبذلوها ملن رغب عن صفتكم

ال، عن فات الشيعة للصلوق بسنله عن ابن فّی ـيف کتاب ص يورو

عادى أولياء اهلل، ومن عادى من واىل أعلاء اهلل فقل »، قال: الرضا

  «.أولياء اهلل فقل عاد اهلل، وحّق عىل اهلل أن يلخله نار جانّم

يف کتاب ثواب األعامل وکتاب صفات الشيعة عن صالح بن  يورو

من أحّبنا وأبغض علّونا يف اهلل من غري »، قال: اهللعبلعن أيب  ،سال

                                                           

، كتاب 177: 16؛ وسائل الشيعة 6باب احلّب يف ا  والبْض يف ا ، احلديث  ،121: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 17األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أبواب األمر والنهي، الباب 

، 177: 16؛ وسائل الشيعة 16، باب احلّب يف ا  والبْض يف ا ، احلديث 127: 2. الكايف 2

 .1، احلديث 17عن املنكر، أبواب األمر والنهي، الباب  كتاب األمر باملعروف والنهي

، كتاب 177: 16، مع تفاوٍت يسری؛ وسائل الشيعة 1، كتاب الروضة، احلديث 12: 8. الكايف 1

 .6، احلديث 17األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أبواب األمر والنهي، الباب 

، كتاب األمر 173: 16ائل الشيعة ، مع تفاوٍت يسری؛ وس11، احلديث 7. صفات الشيعة: 1

 .11، احلديث 17باملعروف والنهي عن املنكر، أبواب األمر والنهي، الباب 
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اهلل وعليه  يفلق ،مات عىل للمم ترة وترها إّياه يف يشء من أمر اللنيا، ثمّ 

  «.من الذنوب مثل زبل البحر غفرها اهلل له

 إىل غريللمم من األخبار التي يیيق عن نقلاا املقام. 

﴿َیا : ّزوجّل ـه عـذه األخبار العلّيـة املنار الساطعة األنوار قولـويعیل ه

َا یَاَء﴾ اَل الَِّذیَن آَمنأوا  َأَيُّ
ْم َأْولِ کأ وَّ ي َوَعدأ وِّ وا َعدأ  .َتتَِّخذأ

ــْومًا یأ ـجَتِدأ قَ  اَل ﴿: وجّل زّ ـه عـوقول وَن َمـنْ ـْؤِمنأوَن بِاهللِ َواْلَیْوِم اآلِخـِر یأ  َوادُّ

  .اهللَ﴾ َحادَّ 

هنى أهل اإليامن عن وّليتام وحمّبتام، فكيف  وجّل وإلا کان اهلل عزّ 

جيوز احلكم يف اآلية املشار إلياا بأخّوهتم!؟ ما هذا إّّل ساو واضح من 

 هذا النحرير.

ألهّنا إّما  ؛بام نحن فيه ةغري مربوط ،ما لکره من الرواياتأّن ویرد علیه أّوالً: 

احلّب واملوّدة ألهل ، وإّما بوجوب بالترّبي من أعلاء أهل البيت ةمربوط

 ، فال ربط هلا بام نحن فيه.البيت

بعلم ظاـور اخلـرب  :أّوّلً  خملوش   بالصّحة،أّن توصيفه اخلرب األّول  ومانیـاً:

املذکور فيام رامه، فیالً عن کونه رصحیًا يف للمم. وثانيـًا: أّن الروايـة ضـعيفة 

ل بـن زيـاد، فـإهّن  الرجـال کتـب ام يف سنلًا بيونس بن حمّبل بن زياد وأبيه حمّبـ

 .مابالن

                                                           

وأبْض عدّوهم...؛  ، باب ثواب من أکّب آل حمّمد211. ثواب األعامل وعقاب األعامل: 1

ي، الباب ، كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أبواب األمر والنه181: 16وسائل الشيعة 

 .11، احلديث 17

 .1(: 61. املمتحنة )2

 .22(: 18. املجادلة )1

 .112د 111: 18. احلدائق الناةة 1
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 الروایات ب نیاملخالف غیبةد اخلوئي ع  جواز استدالل السیّ 

ـ بعل بيان املراد من املؤمن وأّنـه هنا عبارة ممّن آمن باهلل  ل اخلوئيثّم إّن السيّ 

وآخـرهم  طالـببن أيب  هلم عيلّ وّ أ وبرسوله وباملعاد وباألئّبة اإلثنى عرش

، ومـن أنكـر (ل اهلل فرجه وجعلنا من أعوانـه وأنصـارهعجّ )ة املنتظر القائم احلجّ 

 :واحلًا منام جازت غيبته ـ استلّل جلواز غيبة املخالف بوجوه  

دعية والزيارات جواز لعن املخالفنی، ّنـه ثبت يف الروايات واألأحلها: أ

 ؛ة فـيامـامام، والوقيععليام واهّت  کثار السّب إووجوب الرباءة منام، و

 نّ أل ؛هل البلع والريب. بل ّل شـباة يف کفـرهمأم من هّن أل ؛غيبتام يأ

حّتى الواحل منام واّلعتقاد بخالفـة غـريهم  ةئبّ نكار الوّلية واألإ

عليـه  وتـلّل  .يوجب الكفر والزنلقة ،وبالعقائل اخلرافّيـة کاجلرب ونحوه

العقائـل خبار املتواترة الظاهرة يف کفر منكـر الوّليـة وکفـر املعتقـل باأل

يف الزيارة  قوله يیاً أعليه  املذکورة وما يشبااا من الیالّلت. ويلّل 

ه قبـل ومن وحـلّ : »يیاً أفياا  ، وقوله«ومن جحلکم کافر: »اجلامعة

بـل  ،همن مل يقبل عنكم مل يوحـلّ  نّ أ :، فإّنـه ينتج بعكس النقيض«عنكم

عـلم وجـوب حاديث الـواردة يف باهلل العظيم. ويف بعض األ هو مرشك  

عظم مـن تـرك أاحلال التي کنت علياا  نّ أ: »قیاء الصالة عىل املستبرص

 «.ما ترکت من الصالة

من الياود  هل البيت رش  أالناصب لنا »ويف مجلة من الروايات:

أنجس من  ّنـه تعاىل مل خیلق خلقاً أوالنصارى وأهون من الكلب، و
                                                           

 .1، احلديث 11، أبواب مقّدمة العبادات، الباب 127: 1. وسائل الشيعة 1

 .11، كتاب الطهارة، أبواب املاء املضاف واملستعمل، الباب 218: 1. راجع: وسائل الشيعة 2
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 نّ أ . ومن البلهيّي «نجس منههل البيت ألأالناصب لنا  نّ أو ،الكلب

مور املذکورة، بل قل عرفت جواز الوقيعة يف جواز غيبتام أهون من األ

سالم قل ثبت حكم اإل ،هل البلع والیالل، والوقيعة هي الغيبة. نعمأ

  لللماء. مر وحقناً لأل تسايالً  ،حكام فقطعىل بعیام يف بعض األ

أّن ما قاله يف معنى املؤمن مستلزم جلواز غيبة غري الشيعة  ویرد علیه أّوالً:

من الفطحّيـة واإلسامعيلّيـة والزيلّيـة  ؛عرشّيـة من سائر فرق الشيعة یاإلثن

 وغريهم، وهو کام ترى. 

أّنـه مل نجل يف رواية أو دعاء أو زيارة جواز لعن املخالفنی ووجوب  ومانیًا:

 للمم يف کالمه وّل يف ام بام هم خمالفون، ومل يبنّی علي کثار السّب إالرباءة منام، و

ورد يف الروايات وجوب الترّبي من مبغيض األئّبة  ،نعم .کالم مقّرر بحثه

وأعلائام، ويف الزيارات اللعن عىل ظاملي حّق حمّبل وآل حمّبل والغاصبنی 

وآخر تابع له ع   ،اللهّم اللعن أّول ظامل ظلم حّق حمّمد وآل حمّمد»: حلّقام، مثل

إّّل أّن هذه الروايات والزيارات ّل تشبل إّّل الظاملنی  ،«اللهّم العنهم َجیعاً  ،ذلك

)عليام صلوات اهلل وصلوات مالئكته  منام والناصبنی ملحّبل وآل حمّبل

بل جّلام يف هذه األزمنة من القرون يف غيبة  ،، وغالب املخالفنیوأوليائه(

وأرواح  صاحب الزمان املالي احلّجة بن احلسن )روحي الكربی موّلنا وولّينا

 ليسوا من النواصب وّل من الظلبة.العاملنی لرتاب مقلمه الفلاء( 

أّن » علم متامّيـة استلّلله بام ورد يف النواصب من ،وقل انقلح ممّا لکر

وأّنـه تعاىل مل  ،من الیهود والنصاري وأهون من الکلب الناصب لنا أهل البیت رشٌّ 

 . «وأّن الناصب لنا أهل البیت ألنجس منه ،خيلق خلقًا أنجس من الکلب

                                                           

 .111د  111: 1مصباح الفقاهة . 1
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أّن عوام املخالفنی وبعض علامئام ليسوا من أهل البلع والريب حّتى  ومالثًا:

عن  ،تشبلام أحكام أهل البلع والريب املوجودة يف صحيحة داود بن رسحان

إذا رأیتم أهل الریب والبدع من بعدي » :قال رسول اهلل :، قالاهللعبلأيب 

فأظهروا الرباءة منهم وأکثروا من سّبهم والقول فیهم والوقیعة وباهتوهم کیال 

یطمعوا يف الفساد يف اإلسالم وحيذرهم الناس وال یتعّلمون من بدعهم، یکتب اهلل 

  .«ویرفع لکم به الدرجات يف اآلخرة ،لکم بذلك احلسنات

 ة أهل الريب والبلع إّنام جاز وجعل من مستثنيات الغيبة لئـاّل أّن غيب ورابعًا:

يطبعوا يف الفساد يف اإلسالم وحیذرهم الناس وّل يتعّلبون من بلعام، وأين 

هذا من جواز غيبة املخالفنی بام هم خمالفنی وفيام ّليرتّتب عىل غيبتام هذه 

 ؟املصالح العظيبة

  :أّن ما قاله منوخامسًا: 

حّتى الواحل منام واّلعتقاد بخالفة  الوّلية واألئّبةنكار إأّن 

 .يوجب الكفر والزنلقة ،کاجلرب ونحوه ،غريهم، وبالعقائل اخلرافيّـة

خبار املتواترة الظاهرة يف کفر منكر الوّلية وکفر املعتقل عليه األ وتلّل 

 .بالعقائل املذکورة وما يشبااا من الیالّلت

ومن جحلکم : »امعة الكبرية بقولهوما استلّل من مجالت زيارة اجل

ه ينتج بعكس ـنّ إ، ف«ه قبل عنكمومن وحلّ : »يیاً أفياا  ولهـ، وق«کافر

  باهلل العظيم. بل هو مرشك   ،همن مل يقبل عنكم مل يوحلّ  نّ أ :النقيض

لنسبة الكفر والزنلقة إىل الفطحّيـة  بأّن ما قاله مستلزم   أّوالً: خمدوٌش 

                                                           

، كتاب األمر 267: 16؛ وسائل الشيعة 1، باب جمالسة أهل املعايص، احلديث 171: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 13باملعروف، أبواب األمر والنهي، الباب 

 . 111: 1. مصباح الفقاهة 2
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 والواقفّيـة والزيلّيـة واإلسامعيلّيـة وغريهم من فرق الشيعة، وهو کام ترى. 

أعّم من اإلنكار، فإّن علم القبول تارة تكون عن اإلقبال أّن علم  ومانیًا:

، واملحكومنی بالكفر هم املنكرين وقصور   وأخرى عن جال   ،وإنكار   جحل  

، ّل «ومن جحدکم کافر»لكبرية: للوّلية واجلاحلين هلم، کام يف زيارة اجلامعة ا

 ؛غري مّتصفنی باجلحل واإلنكارـ لوّل کّلام ـ املخالفنی، فإّن املخالفنی غالبام 

 ًا.ألهّنم جاهلون بالوّلية جااًل قصوريّ 

 . «ومن جحدکم کافر»: بقوله فانقلح بذلمم علم متاميّـة استلّلله

ألّنـه جعلت  ؛أّن الكفر هنا ببعنى علم اإليامن ببعض مراتباا الكاملة ومالثاً:

يف مقابل اإليامن، ّل اإلسالم، فالكفر يف هذه الروايات والزيارات من قبيل الكفر 

ْم إِنَّ َعَذايِب لََشِدیٌد﴾يف اآلية الرشيقة:  ْم َوَلئِن َکَفْرتأ وقوله ،﴿َلئِن َشَکْرتأْم الَ َِزیَدنَّکأ

﴿َوهللِ ِ َعَ  النَّاِس ِحجُّ اْلَبیِْت َمِن اْسَتطَاَع إَِلیِْه َسبِیاًل َوَمن َکَفَر َفإِنَّ اهللَ َغنِيٌّ َعِن تعاىل: 

 .اْلَعاملنََِی﴾

ومن وّحده قبل  ،ومن أراد اهلل بدء بکم»ويشال عليه ما يف زيارة اجلامعة: 

 ؛فإّن معناه من أراد اهلل باإلرادة الكاملة بلء بكم ،«ومن قصده توّجه بکم ،عنکم

 :ومثله قوله .إل من املعلوم أّن أصل إرادة اهلل تعاىل غري مستلزم بالبلّو هبم

، فإّن معناه من وّحله بالتوحيل «ومن قصده توّجه بکم ،ومن وّحده قبل عنکم»

 ومن قصله بالقصل الكامل توّجه بكم.  ،الكامل قبل عنكم

وعلم التوحيل « من مل يقبل منكم مل يوّحله»أّن عكس النقيض هو:  :ورابعاً 

غري ما اّدعاه من الرشك باهلل العظيم حّتى يرتّتب عليه أحكام الرشك من النجاسة 

 وعلم الغفران وغريمها من اآلثار. 

                                                           

 .7(: 11. إبراهيم )1

 .37(: 1. آل عمران )2
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أّن استلّلله ببعض األحاديث الواردة يف علم وجوب قیاء  :وخامساً 

عظم من ترك ما ترکت من أاحلال التي کنت علیها  نّ أ»: الصالة عىل املستبرص

إل ليس فيه ما يشري إىل کفر  ؛أهون ما استلّل به عىل کفر املخالفنی ،«الصالة

 .املخالفنی، فیاًل عن دّللته عىل للمم

 االستدالل علی کون املخالفنی متجاهرین بالفسق

ات ـکام يف الرواي ،متجاهرون بالفسق لبطالن عبلام رأساً أهّنم  :خامسها

 يءبل التزموا بام هو أعظم من الفسق )إنكار الوّلية( کام عرفت، وسيج املتظافرة،

  أّن املتجاهر بالفسق جتوز غيبته.

، ّل يوجب أّن بطالن عبل املخالفنی، إلا کان عن جال قصورّي  ویرد علیه:

فسقام، فیاًل عن أن يكون موجبًا للتجاهر بالفسق، فإّن الفسق عبارة عن 

وإّّل ارتكاهبا مع اجلال باحلرمة وکونه معصيته  وتعّبل   عن علم  ارتكاب املعايص 

 . ليست حمّرمًا موجبًا للفسق، لرفع احلرمة مع اجلال وقبح العقاب من دون البيان

ة بنی عوام الشيعة وعلامئام عىل غيبة قيام السرية املستبرّ ثالثاا: 

املخالفنی، بل سّبام ولعنام يف مجيع األعصار واألمصار، بل يف 

 .اتاجلواهر: أّن جواز للمم من الرضوريّ 

 ،علم ثبوت السرية من املترّشعة عىل لعنام وسّبام، کيف ویرد علیه أّوالً:

                                                           

 .1، احلديث 11أبواب مقّدمة العبادات، الباب ، 127: 1. وسائل الشيعة 1

 املستدّل هبا جلواز غيبة املخالف. من الوجوهخلامس . الوجه ا2

 .111: 1. راجع: مصباح الفقاهة 1

 .62: 22. جواهر الكال  1

 .116: 1. مصباح الفقاهة 1
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 ی؟العروة الوثقمل يأت باللعن يف خطبة کتابه   وأّن صاحب العروة

يلّل عىل جواز غيبتام، فإّن اللعن دعاء عليام،  أّن جواز لعنام ّل ومانیاً:

والغيبة تنقيص هلم وتعّرض لعرضام، وجواز اللعاء عليام ّليستلزم جواز 

 تنقيصام والتعّرض لعرضام.

 إّنـه يلّل علی حرمة غيبة غري املؤمن الكتاب والسنّـة والعقل: ممّ 

ْجَس ِمَن : فقوله تعاىل الکتاب،أّما  ْوَماِن َواْجَتنِبأوا َقْوَل األ﴿َفاْجَتنِبأوا الرِّ

وِر﴾ وِر﴾فإّن  ؛الزُّ الذي جيب اّلجتناب عنه هو القول الباطل، وّل  ﴿َقْوَل الزُّ

من دون فرق بنی  من قول الباطل هي ، بلمن احلّق  تيف أّن الغيبة ليس شمّم 

 .کوهنا علی املؤمن أو غريه

فام ورد يف تفسري اآلية بالغيبة وما يكون موضوع احلرمة فيه  أّما السنّـة،و

 فإّنـه شامل للبؤمن وغريه.« الناس»

، وهذا احلكم من العقل غري خمتّص ه حاکم بأّن الظلم قبيح  ـفألنّ  وأّما العقل،

بالظلم باملؤمن، بل يعّم الناس کّلام، وّلشمّم يف أّن تنقيص الغري والتعّرض 

 يف للمم بنی املؤمن وغري املؤمن. عليه، من غري فرق   لعرضه ظلم  

إّن اآلية الرشيفة والروايات اللاّلة عىل حرمة غيبة املؤمننی تلّل  إن قلت:

 ببفاوماا عىل جواز غيبة غري املؤمننی.

ّن ظاور اآلية ـ إقب لعلم املفاوم للّ  ؛اممیافًا إىل علم املفاوم هلـ  قلت:

وِر﴾﴿َواْج الرشيفة:  يف حرمة کّل ما کان باطاًل ومناا الغيبة،  َتنِبأوا َقْوَل الزُّ

عىل اختصاص احلرمة من الكتاب والسنّـة أقوى من ظاور ما دّل ظاورها 
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 للّللة اهليئة واملاّدة عىل شّلة احلكم. ؛باملؤمننی

 حرمة غیبة الصبيّ 

ز املبيّ  وبنی الصبّي  ،الظاهر علم الفرق يف حرمة الغيبة بنی املكّلف البالغ

ز وغري املبيّ  فكذلمم غيبة الصبّي  ،ز، فكام أّن غيبة املكّلف البالغ حرام  وغري املبيّ 

 وللمم لوجانی: ؛ز حرام  املبيّ 

اللاّلة عىل حرمة غيبة الناس، مثل ما  ،الروايات املذکورة سابقاً  الوجه األّول:

أّنـه نظر يف النار ليلة : عن النبّي  ،اللباب رواه القطب الراونلي يف لّب 

من هؤالء؟ قال: هؤالء الذین  !یا جربئیل»: اإلرساء، فإلا قوم يأکلون اجليف، فقال

 .«یأکلون حلم الناس

کذب من زعم أّنـه ولد من »أّنـه قال:  عن النبّي  ،وما رواه جامع األخبار

  .«فإهّنا إدام کالب النار ،حالل، وهو یأکل حلوم الناس بالغیبة، اجتنبوا الغیبة

تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصّيـة من اآلية الرشيفة والروايات  الوجه الثاين:

کام يظار ـ اللاّلة عىل حرمة غيبة املكّلف البالغ، فإّن املناط يف حرمة غيبة املكّلفنی 

َم َأِخیِه من قوله تعاىل:  َل حَلْ ْم َأن َیأْکأ کأ ِبأ َأَحدأ وهأ﴾﴿َأحيأ ومن الروايات ،َمْیتًا َفَکِرْهتأمأ

الربا  یإّن أرب»: ، مثل قولهمن دون لکر املوضوع فيه الواردة يف حرمة الغيبة

  .«رض األخ املسلمعِ 
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إّن لفظة الربا موضوعة لغًة للربح والزيادة، يقال: ربا املال؛  توضیح احلدیث:

أي زاد ونامء، ويقال: أربی الرجل؛ أي أخذ أکثر ممّا أعطی زيلًا عنل امللاينة، حيث 

 إّن اللائن يأخذ من امللين أکثر ممّا أعطاه فينقص من مال امللين.

حلبه ويأکله، فباذا وملـّا کان املغتاب بالكّس بغيبته أخاه کأّنام يأخذ من 

 األخذ واألکل يربو هو وينقص من أخيه، فباذه املشاهبة شّبه الرسول

إّن من أربی الربا استطالة املرء يف عرض »قول:  ممعرض املسلم بالربا ويشبه لل

وهذه استعارة؛ ألّنـه )عليه الصالة والسالم( شّبه تناول اإلنسان  ،«أخیه املسلم

 ممـ أکثر ممّا تناوله منه لل يعة والطعن والعیياةمن عرض غريه بالذّم والوق

الذي قلح يف عرضه وأغرق يف لّمة ـ بالربا يف األموال، وهو أن يعطي اإلنسان 

الفعل؛ أي يطلب نامئه وزيادته،  ممالقليل ليجّر الكثري، فإّنـه يسرتبی املال بذل

إلا انفتح « ربا اليشء يف املال»وأصل الربا عنلهم مأخول  من الزيادة، يقولون: 

 مم، وهي ما عال من األرض وارتفع، ومن لل«الرباوة، والربوة»وزاد، ومنه 

ْت َوَرَبْت﴾اَمَء اـاأْلَْرَض َهاِمَدًة َفإَِذا َأْنَزْلنَا َعَلْیَها الْ َو َتَری ﴿قوله تعالی:  أي  ؛ْهَتزَّ

رضام، هو تنقيصام وتیييع عِ  رطب رشاها وبّل وکثر نبتاا واّتصل.

من دون  ،عقالً  رشعًا وممنوع   رضه وتیييعه حرام  وتنقيص الغري والتعّرض لعِ 

 ز.ز وغري املبيّ بنی املكّلف البالغ والصبّي املبيّ  فرق  

، لكن ّل من جاة ممّا ّل يكون عيبًا له غري حمّرم   ض لصفات الصبّي نعم، التعرّ 

، بل من باب خروجه عن الغيبة ختّصصًا وموضوعًا، فإّن علم حرمة غيبة الصبّي 

                                                                                                                                        

 «. وأربى الربا ِعرض الرجل املسلم». وفيهام: 21، احلديث 112العرشة، الباب 
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 الغيبة املبحوث عنه هو عبارة عن تنقيص الغري وتیييع عرضه.

 حلرمة غیبة الصبيّ استدالل الشیخ األعظم 

روايات اللاّلة عىل حرمة میافًا إىل بعض الـ  واستلّل الشيخ األعظم

يف ّن اخلطاب بأ ؛باآلية الرشيفةـ  اغتياب الناس وإىل صلق األخ عىل الصبّي 

أيیًا، بناًء عىل عّل  شبل الصبّي يوإن کان للبكّلفنی، إّّل أّنـه اآلية الرشيفة 

عليه مطلقًا أو يف اجلبلة، « املؤمن»صلق  یأطفاهلم منام تغليبًا، وإمكان دعو

 لکرنا رّصح يف کشف الريبة بعلم الفرق بنی الصغري والكبري،ولعّله ملا 

 .ز أيیاً وظاهره الشبول لغري املبيّ 

 رّد ما أشکل علی الشیخ

أورد عليه بأّن شبول اخلطاب يف اآلية الرشيفة للصبيان مستلزم حلرمة 

، فإّن املناّي يف اآلية هو لشبول الناي هلم أيیًا عىل هذا املبنى اغتياهبم الناس؛

ْم َبْعًضا﴾غيبة بعیام بعیًا  کأ  .﴿َواَل َیْغتَْب َبْعضأ

کان مستلزمًا بأّن شبول اخلطاب للصبيان وإن  :ویمکن اجلواب عنه أّوالً 

 عن الصبّي حّتى حیتلم. إّّل أهّنا مرتفعة بحليث رفع القلمحلرمته اغتياهبم 

ألّن حليث رفع وّل رافع له؛  ،زبأّن الغيبة حمّرمة أيیًا عىل الصبّي املبيّ  :ومانیاً 

 ،للقرينة العقلّيـة احلاّفة باحلليث ،ماتالقلم خمتّص بالواجبات وّل تعّم املحرّ 

 فيوجب اختصاصاا بالواجبات.
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ه من إّما لنفسه أو لغري ؛إّن اهلل تعاىل مل حیّرم شيئًا إّّل وفيه مفسلة أومرّضة بیانه:

األشخاص أو للبجتبع أو لسائر اخلالئق، فإّن التكاليف الرشعّيـة ألطاف يف 

ببعنى أّن التكاليف إّنام  ؛األحكام العقلّيـة، کام عليه العللّيـة من املتكّلبون

رّشعت بغرض وصول اإلنسان إىل املصالح امللزمة وترکه املفاسل واملیاّر امللزمة 

 املنع عن املفاسل واملیارّ  ،اىل من باب قاعلة اللطفعليه ترکاا، وجيب عىل اهلل تع

ل ـاء العقـاء وإنزال الكتب وجعل القواننی والتكاليف وإعطـببعث األنبي

حّجة لاتّيـة عىل اإلنسان حّتى ّل يرتكب اإلنسان ما يوجب  هـلإلنسان وجعل

 .املفسلة واملرّضة عليه، فإّن لطف الباري تعاىل يقتىض للمم کّله

األمور التي يوجب منع اإلنسان من ارتكاب املعايص واملفاسل حتريم ومن 

هذه األمور وإيعاد العذاب عىل فعلاا من غري فرق بنی البالغ والصبّي، فإّن 

 ،التحريم وتوعيل العذاب کام يوجب منع البالغ عن ارتكاب املفاسل واملعايص

اىل عىل البالغ يقتيض ز أيیًا، فكام أّن لطفه تعفكذلمم يوجب منع الصبّي املبيّ 

 فكذلمم لطفه عىل الصبّي أيیًا مقتض   ،جعل التحريم عليه والتوعيل بالعذاب

 رتكابه.اوللتوعيل بالعذاب عىل  ،لتحريم ما يوجب املفسلة واملرّضة

حلكبته  ز خمالف  املبيّ  أّن رفع التحريم بالنسبة إىل صبّي  ،فتحّصل ممّا ذکرناه

عن املحّرمات هبذه القرينة  تعاىل ولطفه عىل اإلنسان، فحليث الرفع منرصف  

 العقلّيـة القطعّيـة.

املرتكب  التعزيرات الواردة يف الرشيعة املقّلسة للصبّي  ،ل ما لکرناويؤيّ 

 لبعض املعايص، کالزنا والّسقة. 

عىل الصبّي صلق األخ  یمن إمكان دعو عاه الشيخ األعظمما ادّ نعم، 

                                                           

 .121: 1. راجع: املكاسب 1
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بأّن إحلاق  لكونه ملحقًا بوالليه، فبخلوش   ؛سواء اختار اإليامن أم ّل ؛مطلقاً 

حّتى يرتّتب عليه أحكام اإلسالم من  الصبّي بوالليه املؤمننی إحلاق حكبّي 

 حّتى يصلق عليه املؤمن مطلقًا.  الطاارة وغريها، ّل إحلاق موضوعّي 

 حرمة غیبة املجنون

ة عىل حرمة ـة اللالّ ـإلطالق األدلّ  ؛ة املجنون أيیاً ـحرمة غيبثّم إّن الظاهر 

عنه  عىل ما حكاه الشيخ األعظم الناس، خالفًا لبعض األساطنی، ةـغيب

يف دخوله حتت أدّلة  معلاًل بالشمّم  ؛من الغيبة املحّرمة من ّل عقل لهباستثنائه 

اإلطالقات منرصفة إىل من ولعّله من جهة أّن »بقوله:  احلرمة، ثّم عّللة الشيخ

 .«یتأّمر لو سمع

؛ لإلطالق، کام لکرناه. وأّما ما عّلله مّم أّن الظاهر الشبول وعلم الشفیه: و

: أّن الغيبة حمّرمة ولو مل يتأّثر املغتاب مناا لو سبعاا، کام أّن القذف الشيخ ففيه

؛ ألّن مقتیی إطالق أدّلة احلرمة مطلقًا، وإن مل يتأّثر لو سبعاام والسّب حرام  

  .سواء ريض املغتاب بغيبته أم ّلمن الكتاب والسنّـة حرمتاا مطلقًا؛ 

 رافـلعلم وجه هلـذا اّلنصـ ؛ودعوى اّلنرصاف إىل من يتأّثر لو سبع ممنوع  

 كذکـر»: وقل سأله أبولر عـن الغيبـة أهّنـا وما يف بعض األخبار، مثل قوله

: أ تـلرون مـا الغيبـة؟ قـالوا: اهلل ويف نبوّي آخـر قـال ،«بام یکرهه كأخا

وکذا ما يف بعـض کتـب اللغـة  «.بام یکرهه كأخا كذکر»ورسوله أعلم، قال: 
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 والفقه يأتی الكالم فيه.

 مقتىض األصل يف الغیبة

قبل اخلوض يف تعريف الغيبة ولکر ما يعترب يف حرمتاا ّلبّل من بيان مقتىض 

ات املعتربة يف اخلصوصيّ  حّتى يكون هو املرجع عنل الشمّم األصل يف املسألة 

 ـ کام يف غريها ـ هو الرباءة؛ ملثل حليث الرفع وغريه.األصل ، وفياا

 تعریف الغیبة يف 

املوّحلة،  ءبكّس الغنی املعجبة وسكون الياء املثناة التحتانّيـة وفتح الباالغيبة: 

أوقع فيه يف غيبته، واملصلر: اّلغتياب،  إلا« اغتاب فالن فالناً : »مماسم  لقول

 يقال: اغتابه اغتيابًا، واّلسم: الغيبة.

، اغتابه اغتيابًا، إلا لکره بام يكرهه من العيوب وهو حّق : »املنري يف مصباحو

 «.سم: الغيبةواّل

  .«ولکره بام فيه من السوء ،[ عابه:غابه، ]أي»وعن القاموس: 

  .«ن کان فيهإيذکر اإلنسان يف غيبته بسوء ووهو أن »وعن النااية: 

املشاور،  أحدها:، فلاا تعريفان: هذا بحسب اللغة وأّما بحسب االصطالح

وهو لکر اإلنسان حال غيبته بام يكره نسبته إليه ممّا يعّل نقصانًا يف العرف بقصل 

اّلنتقاص والذّم، فاحرتر املشاور بقيل األخري، وهو قصل اّلنتقاص عن لکر 
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العيب للطبيب مثاًل أو ّلستلعاء الرمحة من السلطان يف حّق الزمن واألعبی 

 يذکر نقصاهنا.

التنبيه علی ما يكره نسبته إلی آخر ما لکر من القيود يف تعريف  مانیها:

  األّول.

کالم کالم ينبغي لکره للتنّبه عليه، فإّنـه بعل نقله  Mلنا األستالسيّ ول

نی يف تعريف ّن کلامت الفقااء واللغويّ َلکر أ تعريف الغيبةنی والفقااء يف اللغويّ 

ستناد إىل يشء مناا يف مر واحل، ولذا ّل يبكن اّلأالغيبة خمتلفة ّل ترجع إىل 

 تشخيص القيود املعتربة يف املوضوع. 

مشوبة ببیامنی األخبار  ـ نی غالباً بل اللغويّ ـ الظاهر أّن کلامت الفقااء وأّن 

قال:  فإّنـه بعل تعريفه بام يف الصحاح ،ويشال له ما يف املجبعومستفادة مناا، 

تدرون ما  أ»: هـ، ثّم حكى قول«وتصدیق ذلك ما روى عن النبيّ »

مع  ،فيشكل اّلستناد إلياا يف تشخيص اللغة والعرف السالج لخ،إ «الغیبة...

مناا، فاألوىل عطف النظر إىل ما  ءأّن اختالفاا بام ترى يبنع عن اّلستناد إىل يش

ق املورد لتعلّ  ،ة الباب من تشخيص القيود املعتربة يف املوضوعدلّ أيستفاد من 

 احلرمة عليه، أو ما يبكن اّلستناد إليه من فام العرف والعقالء يف مفاوماا. 

أّن القيود املعتربة يف الغيبة عىل قسبنی، فإّن بعیاا معتربة يف حقيقة الغيبة و

 فًا وبعیاا اآلخر معتربة فياا رشعًا زائلًا عىل ما اعترب يف حقيقتاا عرفًا.عر

 :Mقال ثّم 
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وّل شباة يف أّن بعض القيود املأخولة يف األخبار رشعّيـة، کاعتبار  

ة بنی املغتابنی، کام هو املذکور يف مجيع الروايات التي ـاألخّوة اإليامنيّ 

 بصلد بيان حّلها وحقيقتاا.

 بّينه واستفاده من األمور متام  ويف حمّله. وما

 والقول يف الرشوط املعتربة يف صلق الغيبة رشعًا أو عرفًا يتّم يف ضبن أمور:

 يعترب يف صلق الغيبة أمران:  األمر األّول:

أن يكون املنقول نقصًا وسوًء يف املقول نقصًا يف دين املقول فيه أو بلنه  أحدمها:

أو شبه أو أخالقه أو فیله أو قوله أو عشريته أو ثوبه أو داره أو داّبته أو خادمه أو 

تعّيشه أو يف أّي شأن من شئونه، إّّل أّن الظاهر من رواية داود بن رسحان کام فياا 

أّن الغيبة لکر اإلنسان بام  «يف دینه ما مل یفعل كأن تقول ألخی»: من قوله

 يكون نقصًا يف دينه فقط.

؛ ملا يف رواية ابن سّيابة يف البحث عن  مملكّن اّلستلّلل بذل الظاور غري متام 

، وهذا «ما سرته اهلل علیه كيف أخی كقول»: بأّن الغيبة میی الغيبة بقوله

 دينّيـًا أو غري ديني.اإلطالق يشبل ما إلا کان املقول نقصًا 

؛ لعلم التنايف بيناام، ألهّنام مثبتنی،  وتوّهم محل املطلق علی املقّيل هنا فاسل 

علی أّن رواية ابن سّيابة فّصلت بنی لکر األمور املستورة واألمور الظاهرة، 

وأّما األمر الظاهر فیه مثل » :ورّصحت بخروج الثابتة عن حلود الغيبة بقوله

  «.َجلة فالاحلّدة والعَ 
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ومن الواضح أّن مقتیی التفصيل القاطع للرشکة هو عبوم مفاوم الغيبة 

 بذکر مطلق العيوب غري األمور الظاهرة.

الغيبة عرفًا ّل يصلق إّّل يف لکر مساوي أّن  ممثّم إّن الوجه يف اعتبار لل

أهّنا الناس وعيوهبم، فإّن لکر حماسن األشخاص يكون ملحًا هلم ّلغيبة هلم، مع 

 ع الرجل يف عرض أخيه وأکله حلم أخيه ميتًا.رشعًا أيیًا عبارة عن وقّ 

فال يكون لکره غيبة له، فإّن  ،وأّما إلا مل يكن سوًء ّل َخلقًا وّل ُخلقًا وّل فعالً 

، کون لکره تنقيصًا للغريـ میافًا إىل کون املذکور عيبًا ونقصًا ـ يعترب فياا  الغيبة

 يتصّور التنقيص.ومع علم فرض السوء ّل

 يكون من الغيبة أيیًا إلا لکر بقصل ،لکر ما ّل يكون عيبًا وّل نقصاً  إن قلت:

 اّلنتقاص.

، ومع علم اّلنتقاص ّل يوجل إّّل بوجود مباديه الذکر بقصلّن أ قلت:

  .واقعًا أو باعتقاد القاصل ومن مباديه کونه نقصاً وجودها يكون القصل حماّلً، 

يف صــلق الغيبــة بــنی کــون التنقــيص بلّللــة املطابقــة أو ثــّم إّنـــه ّل فــرق 

: يقـول بالكنايـةکأن  اّللتزامّيـة أو بالكناية؛ حيث إّن کّلاا من ظواهر األلفاظ،

 من أهل التقوى والورع وأراد التعريض بأّنــه لـيس مـن أهـل العلـم، أو فالن  

متخّصص يف األصول وأراد التعريض بأّنـه ليس متخّصصًا يف الفقه  يقال: فالن  

 .مثالً 

فـإّن  کام رّصح بـه الشـايل الثـاين يف کشـف الريبـة،قصل اّلنتقاص،  :مانیهام

الغيبة، کاهلتمم والتوهنی والتعظـيم، يكـون مـن األمـور القصلّيــة وقـوام األمـور 

 :حيث قال ،الثاين يف جامع املقاصلالقصلّيـة بالقصل، کام رّصح بذلمم املحّقق 
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کّل فعل يقصل به هتمم عرض املؤمن والتفّكه  [املحّرمة]وضابط الغيبة 

 به أو إضحاك الناس منه. فأّما ما کان لغرض صحيح فال حیرم، کنصح

نسبًا ليس  یاملستشري، والتظّلم وسامعه، واجلرح والتعليل، ورّد من اّدع

 .باطلةأو دعوی  ،له، والقلح يف مقالة

بعل نقله تعريف  أيیًا الشايل الثاين يف کشف الريبة، حيث قالورّصح به 

 املشاور:

 يف وهو لکر اإلنسان حال غيبته بام يكره نسبته إليه ممّا يعّل نقصاناً ، ةـإّن الغيب

فاحرتز بقيل األخري، وهو قصل اّلنتقاص  العرف بقصل اّلنتقاص والذمّ 

 عن لکر العيب للطبيب.

فاـم العـرف، فـإّن العـرف ّل يعـّل لکـر عيـوب  :وجوه؛ أحدهاویدّل علیه 

ود بغرض ـة له، کام ّل يعّل أيیًا جرح الشاـاملريض للطبيب بغرض العالج غيب

 ة.ـغيب اق احلّق ـإحق

[ عابه ولکره بام فيه من :]أي، وغابه»اللغة، ففي القاموس:  ا:همانی

واغتاب اغتيابًا: عابه ولکره بام فيه من غاب غيبة »ويف املنجل:  ،«السوء

، فإّن معنى «ع فيهغتابه اغتيابًا: إلا وقّ ا»واملجبع: ويف الصحاح ،«السوء

 .«ع يف فالن: سبّه وعابه واغتابهوقّ »ع فيه أن يذکره بسوء، ففي املنجل: وقّ 
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مثل آية التحريم، فإّن الظاهر من أکل حلم  ،ةـبعض األدّلة الرشعيّ  ا:همالث

 األخ هو لکره عىل سبيل اّلنتقاص.

لَِم﴾ اَل ﴿: ومثل قوله تعاىل وِء ِمَن اْلَقْوِل إاّل َمن ظأ ْهَر بِالسُّ ِبُّ اهللأ اجْلَ فإّن  ،حيأ

 ظلم.عّبن  مع استثنائه لکر السوء واجلار به عبارة أخرى عن التعيب سياّم 

َزة ملََُّزة﴾: وقوله تعاىل َ لِّ مهأ ِبُّوَن َأن َتِشیَع : وقوله تعاىل ،﴿َوْیٌل لِکأ ﴿إِنَّ الَِّذیَن حيأ

ْنیَا َواالِْخَرِة﴾ ْم َعَذاٌب َألِیٌم يِف الدُّ  .اْلَفاِحَشةأ يِف الَِّذیَن آَمنأوا ََلأ

 وقل انقلح ممّا لکرناه علم متامّيـة ما يف مصباح الفقاهة، حيث قال:

وقل يتوّهم اعتبار قصل اّلنتقاص يف موضوع الغيبة، ولكنّـه توّهم  

ّل  فاسل؛ إل ّل دليل عليه، فإّن صلق عنوان العيب عىل املقول أمر عريفّ 

 يرتبط بالقصل، وّل يقاس هذا بالتعظيم واهلتمم املتقّومنی بالقصل.

قصل اّلنتقاص عرفًا ولغة، وهذا هو  ووجه اّلنقلاح أّنـه قل ظار من اعتبار

 ؟املستفاد من األدّلة الرشعّيـة أيیًا، فكيف يقول بعلم اللليل عليه

أّن  فريد علیه:، من أّن صلق عنوان العيب عىل املقول أمر عريفّ  وأّما ما ذکره

الكالم ليس يف صلق العيب عىل املقول، بل يف صلق الغيبة، فإّن العيب اسم 

لعيب من دون اعتبار قصل اّلنتقاص، إّّل أّن الكالم يف صلق لات يصلق عىل ا

الغيبة التي هي اسم مصلر أو مصلر، وأّنـه هل يصلق عىل جمّرد لکر العيب أم 

ّل يصلق إّّل عىل لکر العيب بقصل اّلنتقاص، فتعليل علم اعتبار قصل 

 .جّلاً  ل  ـعلي ،اّلنتقاص بأّن صلق عنوان العيب عىل املقول أمر عريفّ 
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 : هل یعترب يف الغیبة وجود العیب يف املغتاب أم ال؟ألمر الثالثا

 ، کام هو ظاهر کالم مصباحوالعريفّ  ّي الظاهر علم اعتباره يف معناه اللغو

وهذا هو املحتبل رشعًا، بل هو  ،«ن کان باطاًل فهو الغیبةفإ»، حيث قال: املنري

عن الشايل الذي  ّي والتعريف املحكظاهر کالم الطربيس، الظاهر فيه؛ لكونه 

ظاهر منه حرص معنى وال، ، کام مّر کالمهانسبه إىل املشاور، وکذا تعريفه اآلخر

عنه للهيم، بل للى غريهم،  الغيبة للى الفقااء هبام، وأّن علم هذا القيل مفرو   

باب حتریم »وظاهر معقل اإلمجاع املتقّلم وظاهر عنوان الوسائل، حيث قال: 

مثل  ّي بل لعّله ظاهر مجلة من کلامت اللغو ،«ب املؤمن ولو کان صدقاً اغتیا

واالسم الغیبة، وهو أن یتکّلم خلف إنسان مستور »والطرحیي، فإّن قوله:  ياجلوهر

يف کونه بصلد بيان ماهيّـة الغيبة، فبعل بيان ماهّيتاا  ظاهر   ،«بام یغّمه لو سمعه

 :يقال له قّسباا إىل قسبنی، قسم   ،ع فيه، إلا وقّ اغتابه اغتياباً  :بذلمم وبقوله قبله

الباتان، فاملقسم غيبة، والقسم کذلمم، فالغيبة عىل ما هو  :يقال له الغيبة، وقسم  

ن عرّب ببثله هلا معنى عام مشرتك بنی الباتان والغيبة ظاهر کالمه وکالم مَ 

إىل کالم صاحب املصباح الذي فريجع کالمام بل هذا املعنی،  ،باملعنى اخلاّص 

کالرصيح يف للمم، بل يبكن اّلستظاار من کالم اجلامعة أّن هذا التقسيم للغيبة 

، من اّلحتامل القريب قّل أ، فلو نوقش يف الظاور فال اصطالحّي  حادث   أمر  

؛ أي لکر فيه العيب، وإطالقه شامل  ملا ليس «عابه»فأحل معنياا ما لکره بقوله: 

 تأّمل.فيه أيیًا. ف
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حيث کان من دأبه لکر املعاين املتعّلدة ليشء  ،وحمتبل القاموس أيیاً 

ّل يبعل أن يكون من قبيل  ،«من السوء وذکره بام فیه ،عابه :غابه»متعاقبًا، فقوله: 

 .تعلاد املعاين، ّل العطف التفسريّي 

 لعلم جعل عالمة التعلاد بيناام.  ّي؛أّن العطف تفسريظاهر املنجل ،نعم

م َبْعضاً﴾ اَل ﴿وَ هو الظاهر من شأن نزول: ما ما لکرناه يؤّيل و کأ  َیْغتَب َبْعضأ

 عىل ما يف جمبع البيان، قال:

م َبْعضًا﴾ اَل ﴿وَ وقوله:   کأ نزل يف رجلنی من أصحاب رسول  َیْغَتب َبْعضأ

 بعثاه إىل رسول اهلل، [سامةأو]اغتابا رفيقاام، وهو سلامن  اهلل

عىل رحله  ليأيت هلام بطعام، فبعثه إىل أسامة بن زيل خازن رسول اهلل

وقاّل لسلامن: « بخل أسامة»، فعاد إلياام، فقاّل: ءفقال: ما عنلي يش

انطلقا يتجّسسان عنل أسامة ما  ثمّ  ،«لو بعثناه إىل بئر سبيحة لغارمائاا»

ماىل أرى خرضة اللحم يف » ، فقال هلام:أمر هلام به رسول اهلل

ما تناولنا يومنا هذا حلاًم، قال:  !قاّل: يا رسول اهلل« أفواهكام

 انتاى. .فنزلت اآلية ،«سامةأظللتم تأکلون حلم سلامن و»

أّن سلامن وأسامة مل يكونا عىل ما وصفامها، فقل نزلت اآلية حسب  ومعلوم  

هذا النقل يف مورد التابة. وظاهر الطربيس اجلزم بكون النزول لذلمم، وّل خیلو 

 هذا النحو من اإلرسال من مثله من نحو اعتبار. 

فاي ببعنی األعّم من  هذا کّله بحسب اللغة، وأّما بحسب اصطالح املترّشعة،
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 ن، کام تلّل عليه الروايات الكثرية:الباتا

من قال يف »: اهللعبلعبري عن أيب صحيحة هشام، ومرسلة ابن أيب  منها:

 .«مؤمن ما رأته عیناه وسمعته أذناه فهو من الذین قال اهلل...

فإّن إطالق ما سبعته ألناه يشبل غري املوافق للواقع، کام أّن اآلية الكريبة 

ن کان إطالقاا إاإلفمم ومربوطة هبا، فراجع الكتاب العزيز، وواردة يف قیّيـة 

 يشبل البات وغريه. 

ه ـعن آبائولقل حلثني أيب »وفياا:  اهللعبلن أيب ـاملجالس بسنله ع ومنها:

بام فیه، مل ُيمع اهلل بینهام يف اجلنّـة أبدًا،  من اغتاب مؤمناً »قال:  ،رسول اهلل عن

بام لیس فیه فقد انقطعت العصمة بینهام وکان املغتاب يف النار  ومن اغتاب مؤمناً 

 .«وبئس املصري ،فیها خالداً 

 قال: سألت أبا ،رواية داود بن رسحان التي ّل يبعل اّلعتامد علياا منها:و

هو أن تقول ألخیك يف دینه ما مل یفعل وتبّث علیه »قال:  ؟عن الغيبة اهللعبل

  .«علیه، مل یقم علیه فیه حّد أمرًا قد سرته اهلل 

بناًء عىل أّن املراد من صلرها أن تنسب إليه ما مل يفعل ممّا کان مقتىض الليانة 

 ، مع أّنـه مل يفعل للمم کام هو ظاهره. ينسب إليه الظلمترکه، کأن 

من »عن سعيل بن جبري، وفياا:  ،الرواية املحكّيـة عن جامع األخبار منها:و

 . کام يف رواية املجالس املتقّلمة آنفاً  ،ثّم ساق ،«بام فیه اغتاب مؤمناً 

                                                           

 .111: 2ي ؛ تفسری القمّ 7181، کديث 16: 1. الربهان يف تفسری القرآن 1

، 281: 12؛ وسائل الشيعة 1، املجلس الثاين والعرشون، احلديث 31. األمايل )للصدوق(: 2

 .21، احلديث 112، أبواب أکكا  العرشة، الباب كتاب احلّج 

، كتاب احلّج، أبواب 288: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب الْيبة والبهت، احلديث 117: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 111أکكا  العرشة، الباب 

، كتاب احلّج، 122: 3، الفصل التاسع واملائة يف الْيبة؛ مستدرك الوسائل 117. جامع األخبار: 1
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وما  !قلت: يا رسول اهلللر قال: أيب ،خالق يف روايةعن مكارم األ منها:و

  .«ذکرك أخاك بام یکره»الغيبة؟ قال: 

 تلرون ما قال: أ ،عن النبّي  ،هريرةعن أيب  ،عن سنن البياقي منها:و

  .«ذکرك أخاك بام یکره»قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال:  ؟الغيبة

فإّن مقتىض کونه يف مقام التحليل أن يكون مطلق لکر األخ باملكروه غيبة، 

 کان فيه أم ّل. 

الرشط؛ أي الوجود  مملللعّلاا صارت منشأ توّهم اعتبار  هنا روايات   ،نعم

 : لغةحّتى عنل بعض أهل الاملنقول يف املغتاب بالفتح، 

 !یا أباذر»لر يف وصّيـة له، وفياا: رواية جمالس الشيخ وأخباره عن أيب منها:

: وما الغيبة؟ قال !قلت: يا رسول اهلل : ـإىل أن قالـ  «سباب املسلم فسوق

فإن کان فيه الذي يذکر به، قال:  !قلت: يا رسول اهلل ،«ذکرك أخاك بام یکره»

  .«فقد اغتبته، وإذا ذکرته بام لیس فیه فقد هبّتهفیه هو علم أّنك إذا ذکرته بام إ»

 بلعوى أّن مقتىض املقابلة بيناام أن يكونا عنواننی متبايننی. 

أّن مقتىض جوابه عن السؤال عن ماهّيـة الغيبة بأهّنا لکرك أخاك بام  وفیه:

کان فيه أم ّل، وکان سكوته  ؛يكره يف مقام التحليل: أّن ماهّيتاا عبارة عاّم لکر

لر أيیًا کان عنل أيبوالظاهر أّنـه عن لکر القيل دلياًل عىل علم دخالته فياا، 

                                                                                                                                        

 .16، احلديث 122بواب أکكا  العرشة، الباب أ

؛ وسائل ذر الْفاريأليب  ؛ الباب اخلامس، يف وصّيدة رسول ا 161. مكار  األخالق: 1

 .3، احلديث 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 281: 12الشيعة 

نسب...، احلديث  ، باب من عّضه غریه بحّد أو نفي181: 11. السنن الكربی )للبيهقي( 2

21767. 

 ، املجلس التاسع عرش،117؛ وراجع: األمايل )للطويس(: 111و  116تقّدمت الرواية يف الصفحة . 1

 .3، احلديث 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 281: 12؛ ووسائل الشيعة 1احلديث 
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مفروغًا عنه أّن لکره بام ليس فيه غيبة، وإّنام سئل عن القسم األخر هل هو غيبة 

وهو شاهل عىل أّن لکر ما ّل يكون فيه داخل فياا عرفًا، بل يكون دخوله  ؟أو ّل

ممّا يكون مقاباًل ّل يبقى ظاور لذيلاا  ر ومل حیتج إىل السؤال، فحينئذ  أظا

تقابل التباين لو سّلم ظاوره يف نفسه، بل الظاهر من الصلر والذيل أّن للصلر، 

ماهّيـة الغيبة مطلق لکر السوء، وإلا مل يكن فيه يكون معذلمم هبتانًا، فريجع إىل 

 الغيبة يف هبت.  قول صاحب املصباح، فإن کان باطاًل فاو

ن ظاور التقابل يف ـإّن ظاور التحليل يف اإلطالق أقوى م ن شئت قلت:إو

 عىل نحو التباين مع أّنـه ليس بظاور، بل إشعار لوّل اّلحتفاف بام لکر.  هـکون

أّما عبلالرمحن ّل والسنل إليه صحيح،  ،رواية عبلالرمحن بن سّيابة :ومنها

الغیبة أن تقول »يقول:  اهللعبـل ال: سبعت أباـ، قأقّل من أّنـه مملوح  وحسن

يف أخیك ما سرته اهلل علیه، وأّما األمر الظاهر مثل احلّدة والعجلة فال، والبهتان أن 

  .«تقول فیه ما لیس فیه

إّن »قال:  ،ن تكون هي عنی روايته األخرى عنهأإىل احتامل  میافاً  وفیه:

سرته اهلل علیه، وإّن من البهتان أن تقول يف أخیـك من الغیبة أن تقول يف أخیك ما 

أو أقسام أخـر،  الظاهرة يف أّن التعريف لقسم مناام، وهلام قسم   ،«لیس فیه ما

تاا: أّن الظاهر مناا أّنـه بصلد بيـان أمـر آخـر، وهـو فتشعر أو تلّل عىل أعّبيّ 

کاحلـّلة، ّل بصـلد ا سرته اهلل عليه مقابل األمـر الظـاهر اعتبار کون ما يكره ممّ 

بيان ماهيّـة الغيبة مطلقًا، ومعه ّل يستفاد مناا اعتبار کونه فيه، ولکـر الباتـان 

                                                           

، كتاب احلّج، أبواب 288: 12 ؛ وسائل الشيعة7، باب الْيبة والبهت، احلديث 118: 2. الكايف 1

 .2، احلديث 111أکكا  العرشة، الباب 

، 282: 12؛ وسائل الشيعة 17، املجلس الثالث واخلمسون، احلديث 276. األمايل )للصدوق(: 2

 .11، احلديث 112كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 
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بام لکر ّل يلّل عىل مقابلتاام بنحو التباين، بل يصّح للـمم ولـو ّلشـتامله عـىل 

 زيادة هي اّلفرتاء. 

 ـ عرفاً ـ الغيبة  نّ إمن وجه، ف بل التحقيق أّن بنی عنواين الغيبة والباتان عبوم  

کان حـارضًا أم  ؛کان فيه أم ّل، والباتان اّلفرتاء عليه ؛لکر السوء خلف املغتاب

غائبًا، فال تقابل بيناام بالتباين، ويصّح التقابل بيناام ملا لکر، فال تـلّل الروايـات 

عىل أّن التقابل بالتباين فال معارضة بيناا وبنی ما تقّلمت ممّا هي يف مقـام حتليـل 

 کام ّل خیفى. الغيبة، 

وبه يلفع توّهم علم إمكان تعّلق حكبنی وإرادتنی عىل عنواين األخّص 

املطلق، ّل من وجه، بل وّل  ، فإّنـه عىل فرض صّحته إّنام هو يف األخّص واألعمّ 

، کالرقبة والرقبة يف األخّص  مطلق األخّص املطلق، بل فيام إلا أخذ عنوان األعمّ 

 بحسب اّلنطباق. املؤمنة، ّل فيام کانا کذلمم 

نسـوبة إىل حیيـى األزرق، املکرواية  ،وبام لکر يظار حال غريها ممّا تشعر بذلمم

من ذکر رجاًل من خلفه بام هـو فیـه ممّـا عرفـه النـاس مل »: احلسنقال: قال يل أبو

یغتبه، ومن ذکره من خلفه بام هو فیه ممّا ال یعرفه الناس اغتابه، ومن ذکره بام لیس فیـه 

وهـو مـن  ،ن کان الراوي عنـه أبـانإالرواية ضعيفة وف، وهو جماول   .«هفقد هبتّ 

ملا قّررناه يف حمّله من علم تصحيح نقل أصـحاب اإلمجـاع مـن  ؛أصحاب اإلمجاع

 بعلهم.

دون غريه ودون  ،عبريرّجحنا العبل بخصوص مرسالت ابن أيب  ،نعم

 مسنلاته. 

قد الغیبة أن تقول يف أخیك ما : »اهللعبلقال: قال أبو ،ورواية ابن سنان

                                                           

، كتاب احلّج، أبواب 283: 12الشيعة ؛ وسائل 6، باب الْيبة والبهت، احلديث 118: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 111أکكا  العرشة، الباب 
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﴿َفَقِد اْحتََمَل  :وجّل أّما إذا قلت ما لیس فیه، فذلك قول اهلل عزّ فسرته اهلل علیه، 

بِینًا﴾ َتانًا َوإِْماًم مأ ْ   .«هبأ

 من قال يف مؤمن ما»أّنـه قال:  اهللعبلعن أيب  ،بل مرسلة احلسنی بن سعيل

إّنام الغیبة أن تقول »، وقال: «ى خيرج ممّا قال فیهخبال حتّ لیس فیه حبسه اهلل يف طینة 

يف أخیك ما هو فیه ممّا سرته اهلل عّزوجّل، فإذا قلت فیه ما لیس فیه فذلك قول اهلل 

بِینًا﴾ يف کتابه: وجّل عزّ  َتانًا َوإِْماًم مأ ْ   .﴿َفَقِد اْحَتَمَل هبأ

ولو مجعًا بيناا وبنی ما يف مقام التحليل عىل ما هو  فإهّنا مع إرساهلا حمبولة  

مع للمم  رصف غيبته بال انطباق عنوان آخر عليه، وأّما إلا مل يكن فيه فبشبول  

َتاناً ﴿لقوله تعاىل:  ْ ، میافًا إىل احتامل أن يكون فياا بصلد بيان قسم ﴾اْحَتَمَل هبأ

 ّيـة. لد بيان ماهّيتاا الكلّ من الغيبة، وهو الذي سرته اهلل عليه وکان فيه، ّل بص

، خاص   فاألظار علم اعتبار هذا القيل يف عنوان الغيبة، فلو کان لعنواهنا أثر  

أو  ،کام لو قلنا بوجوب اّلستحالل منه ،يرتّتب عىل من اغتاب مؤمنًا بام ليس فيه

 اّلستغفار له. 

 وعدمه اعتبار کراهة املغتاب يف حرمة الغیبةيف : ألمر الرابعا

بحيث لو ريض  ،رضا بهالهل يعترب يف حرمة الغيبة کراهة املغتاب وعلم 

 املغتاب هبا ارتفع حرمتاا أم ّل؟ فيه وجاان، بل قوّلن:

                                                           

 .112(: 1. النساء )1

، كتاب احلّج، أبواب أکكا  286: 12؛ وسائل الشيعة 271، احلديث 271:1. تفسری العّيايش 2

 .22، احلديث 112العرشة، الباب 

، 131املؤمن من کرمة أخيه املؤمن، احلديث ، باب ما کّرمه ا  عّزوجّل علی 71. كتاب املؤمن: 1

، 111، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 127: 3مع التفاوت؛ مستدرك الوسائل 

 .2احلديث 
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من أّن الظاهر اعتباره يف  ما لهب إليه الشيخ األعظم األنصاري أحدمها:

 :قال. حرمة الغيبة بام هي غيبة

اهة وجوده، ولكنّـه غري والظاهر من الكراهة يف عبارة املصباح کر 

، فاملراد إّما کراهة ظاوره ولو مل يكره وجوده ـ کامليل إىل مقصود قطعاً 

 وإّما کراهة لکره بذلمم العيب.  ،القبائح ـ

ـ وقل سأله  ن األخبار، مثل قولهـوعىل هذا التعريف دّلت مجلة م

  .«لکرك أخاك بام يكرهه» إهّنا ـ ؟:ن الغيبةـع أبولر

: اهلل ورسوله أعلم، قالوا «تلرون ما الغيبة؟ أ: »آخر، قال نبوّي ويف 

  .«لکرك أخاك بام يكره»: قال

أن ـ عىل ما يف األخبار ـ وحّلها الغيبة : »ولذا قال يف جامع املقاصل

 .«فيهلو سبعه ما يكرهه ممّا يقول املرء يف أخيه 

 ؛مـا يكـره ظاـورهـ :املصباحـ کام تقّلم يف عبارة « يكرهه امب» :واملراد

وحیتبـل  .کالربص واجلذام أم ّل، کامليل إىل القبـائح ،سواء کره وجوده

أن يراد باملوصول نفس الكالم الذي يذکر الشخص به ويكـون کراهتـه 

ــ ــه إظاــاراً إّم ــ ا لكون ــب، وإّم ــه صــادراً للعي ــة  ا لكون عــىل جاــة املذّم

لكونـه  ؛ا يكـره إظاـارهوإن مل يكن العيب ممّ  ،واّلستخفاف واّلستازاء

بـه،  وإن مل يقصـل املـتكّلم الـذمّ  ،بالذمّ  ا لكونه مشعراً بنفسه، وإمّ  ظاهراً 

                                                           

، كتاب 281: 12؛ وسائل الشيعة 1، املجلس التاسع عرش، احلديث 117. األمايل )للطويس(: 1

 .3، احلديث 112احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 

، باب من عضه غریه بحّد أو نفي نسب...، احلديث 181: 11. السنن الكربى )للبيهقي( 2

21767. 

 .27: 1. جامع املقاصد 1

 «.غيب»، ماّدة: 118: 2. املصباح املنری 1
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الغيبـة أن يـتكّلم خلـف » :. قـال يف الصـحاحکاأللقاب املشعرة بالـذمّ 

  .«إنسان مستور بام يغّبه لو سبعه

 ه لو سبعه.م بكالم يغبّ وظاهره التكلّ 

کالم بعض من قارب عرصنا: أّن اإلمجاع واألخبار متطابقان عـىل بل يف 

سواء کـان بـنقص يف  ؛ة أن يذکر الغري بام يكره لو سبعهـأّن حقيقة الغيب

 ق به من األشياء.بلنه أو دينه أو دنياه أو فيام يتعلّ   ه أوـنفس

 إرادة الكالم املكروه.  وظاهره أيیاً 

إّن الغيبة لکر اإلنسـان يف حـال غيبتـه » :بةوقال الشايل الثاين يف کشف الري

  . يف العرف بقصل اّلنتقاص والذمّ  بام يكره نسبته إليه ممّا يعّل نقصاً 

 :من Mلنا األستال ما لهب إليه سيّ  مانیهام:

ـــام هـــو ظـــاهر  ـــة، ک ــــة الغيب ـــاره يف ماهّي ـــوى عـــلم اعتب أّن األق

 وجمبـعواملنجـل،رب،ومنتاـى اإلأثـري، وهناية ابنالقاموس،

   وعن بعض أهل اللغة، وهو رصيح النراقي يف املستنل.البيان،

لصلقاا عىل لکر السوء ولـو مل  ؛، وهو واضحمفاوماا العريفّ  يف وّل

                                                           

 «.غيب»، ماّدة: 211: 1. الصحاح 1

 .111: 2. راجع: جامع السعادات 2

 طالکًا، مع التفاوت.، تعريف الْيبة لًْة واص1د  1. كشف الريبة: 1

 .121د  121: 1. املكاسب 1

 «.غيب»، ماّدة: 112: 1. القاموس املحيط 1

 «. غيب»، ماّدة: 133: 1. النهاية يف غريب احلديث واألثر 6

 «. غيب»، ماّدة: 317: 1. منتهى األرب 7

 «.غيب»، ماّدة: 161. املنجد: 8

 . 211: 11د 3. جممع البيان 3

 .161 :11. مستند الشيعة 11
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بـه مـن  أو راض   ،يكرهه صاحبه، وهلذا يقال: إّنـه غري کاره ّلغتيابه

 تأّول.  غري

کرواية داود بن ، فإّن مقتىض إطالقاا علم اعتباره ؛بحسب األخبار وّل

 ورواية حیيى األزرق،وروايتي عبلالرمحن بن سّيابة، رسحان،

 واملستلرك، وغريها ممّا يف الوسائلاملتقّلمات،بن سنان، اهللوعبل

قال:  ،اهلل عبلعبري، وصحيحة هشام عن أيب بل ومرسلة ابن أيب 

﴿إِنَّ من قال يف مؤمن: ما رأته عيناه وسبعته ألناه فاو من الذين قال اهلل:»

  .«الَِّذیَن...﴾

ومن مشى يف عيب أخيه وکشف : »بل ورواية عقاب األعامل، وفياا

عورته کانت أّول خطوة خطاها وضعاا يف جانّم، وکشف اهلل عورته 

  .«س اخلالئقوعىل رؤ

                                                           

، كتاب احلّج، أبواب 288: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب الْيبة والبهت، احلديث 117: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 111أکكا  العرشة، الباب 

، كتاب احلّج، أبواب 288: 12؛ وسائل الشيعة 7، باب الْيبة والبهت، احلديث 118: 2. الكايف 2

 . 2، احلديث 111أکكا  العرشة، الباب 

، كتاب احلّج، أبواب 283: 12؛ وسائل الشيعة 6، باب الْيبة والبهت، احلديث 118: 2كايف . ال1

 .1، احلديث 111أکكا  العرشة، الباب 

، كتاب احلّج، أبواب أکكا  286: 12؛ وسائل الشيعة 271، احلديث 271: 1. تفسری العّيايش 1

 .22، احلديث 112العرشة، باب 

 .111و 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 287د 278: 12. راجع: وسائل الشيعة 1

 .111و 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 127و 111: 3راجع: مستدرك الوسائل . 6

 .13(: 21. النور )7

، كتاب احلّج، أبواب 281: 12؛ وسائل الشيعة 2، باب الْيبة والبهت، احلديث 117: 2. الكايف 8

 .6، احلديث 112العرشة، الباب أکكا  

، 281: 12، باب جیمع عقوبات األعامل؛ وسائل الشيعة 117. ثواب األعامل وعقاب األعامل: 3
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أّن املراد بام لکر فياام هو الغيبة، ّلعنوان آخر غريها، کام فإّن الظاهر 

  متّسمم هبام الفقااء يف حرمتاا.

التي  نی الذين استلّل هبام الشيخ عىل اّلعتبار بأّن النسخثّم أجاب عن النبويّ 

حاکينی عن مكارم األخـالق، ويف  واملستنل والوايف عنلنا من الوسائل

: وقـل جـاء عـىل املشـاور قـول وکشف الريبة للشايل قائالً  جمبع البحرين

وعن  ،عن جامع السعادات للنراقي ّي اق احلليث، واملحكفّس ،النبّي 

 ، کام يف نقل الشيخ.«بام يكرهه»ّل  ،«ذکرك أخاك بام یکره» ي:سنن البياق

وهو من غلط النسخة أو ساو قلبه الرشيف، ولعّله روامها عن اجلواهر،

 والنسخة الصحيحة ما نقلناه. 

واملظنون أن يكون لفظة يكره عىل صيغة املجاول، فتساوق مع ما يف منتاى 

  .األرب

 مفعوهلا.  ولو قيل باحتامل کوهنا عىل صيغة املعلوم حمذوفاً 

                                                                                                                                        

 .21، احلديث 112كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 

 .132د  131: 1. املكاسب املحّرمة 1

 .16، احلديث 112الباب  ، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة،281: 12. وسائل الشيعة 2

 ذر. أليب يف وصايا النبّي  ، أبواب مواعظ النبّي 181: 26. الوايف 1

 .161: 11. مستند الشيعة 1

 «.غيب»، ماّدة: 111: 2. جممع البحرين 1

 ، تعريف الْيبة لْة واصطالکًا.1. كشف الريبة: 6

 .121: 1ب ، کكاه عنه الشيخ األنصاري يف املكاس111: 2. جامع السعادات 7

، باب من َعّضه غریه بحّد أو نفي نسب...، احلديث 181: 11. السنن الكربى )للبيهقي( 8

21767. 

 .121: 1. املكاسب 3

 .61: 22. جواهر الكال  11

 «.غيب»، ماّدة: 317. منتهى األرب: 11
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لح لتقييل املطلقات قلنا مع بعله يف اجلبلة: إّن غاية األمر تكون جمبلة ّل تص

 املتقّلمة. 

ام أّن ترك الغيبة املغتاب أو مل يكرهه، سيّ  واحتامل انرصاف األدّلة عاّم إلا ريض

خّوة، ومع علم الكراهة أو الرضا هبا يكون ببنزلة اإلسقاط، يف حقوق اإل من

غاية الوهن والیعف؛ رضورة أّن إفشاء ما سرته اهلل تعاىل عىل عباده من نحو 

ى عىل الفاعل أو املوصوف إلا أوجب  والقبائح واألعراض ّل جيوز حتّ املعايص

جاز إسقاطاا،  يعن غريه، وهو ليس من احلقوق الت هتكه وهتمم عرضه، فیالً 

وليس کّل ما سّبى حّقًا بنی األخوين جائز اإلسقاط، فإّن علم اخليانة أيیًا عّل 

 م ّل. أبه  ريض ؛طلقاً ولعّل الشارع ّل يرىض بكشف سرت املؤمن ممن احلقوق. 

  .«عراضکمأصونوا »: ويف احلليث

وظنّي ورود ما دّلت عىل علم جواز هتمم املؤمن عرضه، وأّن عرضه ليس 

ّن اهلل تبارك وتعاىل فّوض إىل املؤمن کّل أو»بيله، ويف احلليث ليس أن يذّل نفسه، 

 تأّمل. ،«يشء إاّل إذالل نفسه

وقّلة الوجود ّل توجب اّلنرصاف،  ،وجه هلا دعوى اّلنرصاف ّل ،وباجلبلة 

 بل املناسبات تقتيض قّوة اإلطالق. 

واّلنصاف أّن رفع اليل عن إطالق اآليات والروايات والتشليلات 

لاعة رّسه وهتكه وتعييبه وغري إواّلهتاممات الواردة يف حرمة غيبة املؤمن و

، وليس الكالم ل أيیاً اعتبار هذا القيللمم، غري ممكن، فاألظار األقوى علم 

 قال سّيلنا األستال: هنا يف املتجاهر واملتاّتمم الذي ّل يبايل بام قيل أو يقال فيه.اه

                                                           

 جد يف جمامع احلديث.نومل « عرض»، ماّدة: 211: 1. جممع البحرين 1

، كتاب 117: 16؛ وسائل الشيعة 1ب كراهة التعّرض ملا اليطيق، احلديث ، با61: 1. الكايف 2

 .1، احلديث 12األمر والنهي، أبواب األمر والنهي، الباب 
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ثّم عىل ما لکرناه من علم اعتبار کراهته يسقط البحث عن أّن املراد  

بكراهته کراهة وجوده أو کراهة ظاوره أو کراهة لکره، وأّن املراد 

ل هو نفس النقيصة أو الكالم الذي يذکر الشخص به إىل باملوصول ه

نصاري، فإهّنا مبنّيـة عىل ثبوت الرواية بنحو ما آخر ما قاله الشيخ األ

 . نقلاا، أو ترجيح احتامل البناء للفاعل، وکالمها غري سليل  

 فقل تقّلم.  ،أّما األّول

اية مطابقة فاألرجح بالنظر البناء للبفعول، فتكون الرو ،وأّما الثاين

لسائر اّلدّلة املستلّل هبا حلرمة الغيبة، ولو نوقش فيه فال ترجيح 

 انتای کالمه رفع مقامه. کام تقّلم. ،فتكون جمبلة ،خرلالحتامل اآل

بعلم  بأّن استلّلله بالروايات خملوش   أّوالً:ويبكن املناقشة فيام أفاده 

 ،اإلطالق هلا حّتى تقتيض علم اعتبار کراهة املغتاب إّّل لرواية داود بن رسحان

هو أن تقول ألخیك يف دینه ما مل »قال:  ؟عن الغيبة اهللعبل قال: سألت أبا

 .«مل یقم علیه فیه حّد  ،تفعل وتبّث علیه أمرًا قد سرته اهلل

وکشف عورته کانت أّول  ومن مشى يف عیب أخیه»ورواية عقاب األعامل: 

 .«خطوة خطاها وضعها يف جهنّم، وکشف اهلل عورته ع  رؤس اخلالئق

 سواء ريض املغتاب بذلمم أم ّل. ؛فإّن الظاهر مناام شبول احلكم للبغتاب

لعلم کوهنا يف مقام بيان حقيقة الغيبة، بل  ؛فال إطالق هلا ،وأّما سائر الروايات

                                                           

 .131د  132: 1. املكاسب املحّرمة 1

، كتاب احلّج، أبواب 288: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب الْيبة والبهت، احلديث 117: 2. الكايف 2

 .1، احلديث 111الباب أکكا  العرشة، 

، 286: 12، باب جیمع عقوبات األعامل؛ وسائل الشيعة 117. ثواب األعامل وعقاب األعامل: 1

 .21، احلديث 112كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 
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ات اللخيلة يف الغيبة مثل السرت ووجود العيب اخلصوصيّ هي يف مقام بيان بعض 

 لعلم متامّيـة مقّلمات احلكبة فياا. ؛يف املغتاب يف مقابل الباتان، فال إطالق هلا

أّن ما قاله من أّن احتامل انرصاف األدّلة عاّم ريض املغتاب هبا يف غاية  ومانیًا:

 وه:الوج هيشال علي الذيالنرصاف لوللمم  ؛الوهن والیعف

تشبيه الغيبة يف اآلية الرشيفة بأکل حلم األخ ميتًا، فإّن هذه اّلستعارة  األّول:

ألّن الغيبة مع ريض  ؛فيام إلا کان املغتاب راضيًا بالغيبة وکانت بإلنه ّل يتمّ 

 تًا.ًا ّل ميّ حيّ  ؛املغتاب هبا يكون من أکل حلم األخ

بأن أعطي  ؛أّن يف کثري من الروايات جعل األخّوة مقتیيًا حلرمة الغيبة الثاين:

األصالة باألخّوة ورّتب علياا حرمة الغيبة، فيفام مناا أّن األخّوة عّلة ومنشأ 

للحرمة، ويف کثري مناا ارتبط احلرمة باألخّوة بأن أخذ األخّوة يف حقيقة الغيبة 

أو مرتبط باألخّوة، فكام أّن  مة منوط  اهتا، فاحلرعنل تعريفاا أو لکر خصوصيّ 

األخّوة فكذلمم تقتيض جوازها فيام  األخّوة تقتيض علم جواز الغيبة ملنافاته حلّق 

 إلا کان الغيبة مطلوبًا للبغتاب وموردًا لرضاه. 

أّن الروايات اللاّلة عىل أّن الغيبة من إشاعة الفحشاء والوقيعة يف  ثالث:ال

ل صحيحة ـًا بالغيبة، مثـل ما إلا کان املغتاب راضيلم ّل تشبـعرض األخ املس

من قال يف مؤمن: ما »قال:  ،اهللعبلعن أيب  ،عبريومرسلة ابن أيب ،هشام

  .«﴿إِنَّ الَِّذیَن...﴾ رأته عیناه وسمعته أذناه فهو من الذین قال اهلل:

أال أخربکم بالذي هو أشّد »قال:  ،عن النبّي  ،ومرفوعة أسباط بن حمّبل

                                                           

 .111: 2ي ؛ تفسری القمّ 7181، احلديث 66: 7. الربهان يف تفسری القرآن 1

 .13(: 21. النور )2

، كتاب احلّج، أبواب 281: 12؛ وسائل الشيعة 2، باب الْيبة والبهت، احلديث 117: 2. الكايف 1

 .6، احلديث 112أکكا  العرشة، الباب 
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 .«من الزنا، وقع الرجل يف عرض أخیه

ام املؤمن ّل يريض للوقيعة يف عرضه ولنسبة الفاحشة إليه فإّن الرجل وّل سيّ 

 هذا، مع ما يقال من أّن يف .إّّل إلا کانت تلمم الوقيعة والنسبة مصلحة له وبنفعه

، املفروض الشاادة عىل أن حرمة الغيبة خمتّصة بكراهة املغتاب للغيبة ،الروايات

 علماا يف مورد البحث،وهو رضا املغتاب هبا.

بعل  (بالفتح)بل لقائل أن يقول: أّن الروايات اللاّلة عىل أّن ريض املغتاب 

وغفرانه تلّل عىل أن إلنه  (بالكّس)الغيبة موجب إلسقاط حّقه وحلّلية املغتاب 

لذلمم باألولوّيـة، وللمم مثل الترّصف يف أموال الناس، فكام أّن  ابق موجب  الس

لرفع  لرفع العقاب واحلرمة فكذلمم إلنه السابق موجب   الرضا الالحق موجب  

 العقاب واحلرمة.

لكن ّلخیفی عليمم أّن الغيبة مطلقًا بام أّنـه تیييع لعرض الناس  هذا،

ا مع الرضاية، وإن مل تكن من جاة وإلّلله يكون حرامًا. وعلی هذا، حرمتا

 حرمة الغيبة، ولكنّاا حرام  من جاة اإللّلل.

 وعلی هذا، ّلتزول حرمتاا مع الرضاية وإن زالت حرمتاا من جاة الغيبة.

واحلاصل، أّن الغيبة حمّرمة مع الرضاية أيیًا، وإن مل يكن احلرمة من جاة  

ّرم. فإّن اهلل فّوض إلی املؤمن الغيبة، بل کانت من جاة اإللّلل والتنقيص املح

 کّل يشء إّّل إلّلل نفسه.

 وعدمه اعتبار مستورّیـة العیب يف مفهوم الغیبة األمر اخلامس: يف

 ة العيب أم ّل؟ـهل يعترب يف حرمة الغيبة مستوريّ 

                                                           

، كتاب 281: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب الوقعّيدة يف اإلخوان، احلديث 76. مصادقة اإلخوان: 1

 .13، احلديث 112احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 
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لعلم کوهنا من قيود مفاوم الغيبة وحقيقتاا عرفًا  ؛الظاهر علم اّلعتبار

نی املتقّلمة يف تعريف الغيبة، فإّنـه ليس يف واحل ولغة، کام تشال به کلامت اللغويّ 

 مناا لکر عن اعتبارها.

يف اعتباره،  البحرين بعجمربام يقال بظاور کالم صاحب الصحاح و ،نعم

لف إنسان مستور بام یغّمه لو وهو أن یتکّلم خ»حيث قاّل يف تعريف الغيبة: 

صفة  ألّن املستور ؛إّّل أّن هذا الكالم مناام ّليلّل عىل ما توّهم ،«سمعه

وکون هو اإلنسان العفيف، کام يف الصحاح والقاموس واملنجل،لإلنسان، و

 اإلنسان عفيفًا غري متجاهر بالفسق والفجور غري اعتبار مستورّيـة العيب. 

 یات علی اعتبار املستورّیـةاالستدالل بالروا

 : وقل استلّل علی اعتبار املستورّيـة بالروايات 

قال:  ؟عن الغيبة اهللعبل قال: سألت أبا ،رواية داود بن رسحان فمنها:

هو أن تقول ألخیك يف دینه ما مل یفعل، وتبّث علیه أمراً قد سرته اهلل علیه مـا مل »

 .«یقم علیه فیه حّد 

الغیبة أن تقول يف »: اهللعبلبن سنان، قال: قال أبو اهللرواية عبل ومنها:

 .«أخیك ما قد سرته اهلل علیه

الغیبة »يقول:  اهللعبل قال: سبعت أبا ،ابةرواية عبلالرمحن بن سيّ  ومنها:

                                                           

 رجیها آنفًا.. تقّد  خت1

 . تقّد  خترجیها آنفًا. 2

، كتاب احلّج، أبواب 288: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب الْيبة والبهت، احلديث 117: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 111أکكا  العرشة، الباب 

، كتاب احلّج، أبواب أکكا  286: 12؛ وسائل الشيعة 271، احلديث271: 1. تفسری العّيايش 1

 .22، احلديث 112العرشة، باب 
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أن تقول يف أخیك ما سرته اهلل علیه، وأّما األمر الظاهر فیه مثل احلّدة والعجلة فال، 

 .«أن تقول فیه ما لیس فیه :والبهتان

ــة أخــرى مــن عبــلالرمحن بــن ســيّ  ومنهــا: إّن مــن »قــال:  ،عنــه ،ابهرواي

مـا سـرته اهلل علیـه، وإّن مـن البهتـان أن تقـول يف أخیـك  خیـكأالغیبة أن تقـول يف 

 .«ما لیس فیه

قال: قال يل  ،مرسلة أبان عن رجل ّل نعلبه إّّل حیيى األزرق ومنها:

من ذکر رجاًل من خلفه بام فیه ممّا عرفه الناس مل یغتبه، ومن ذکره من »أبواحلسن: 

 .«خلفه بام هو فیه ممّا ال یعرفه الناس اغتابه، ومن ذکره بام لیس فیه فقد هبته

ويبكن اجلواب عن غري األخري مناا بأّن املراد من املستورّيـة هو العيوب 

عرفه الناس أو املخاطب  سواء   ؛اهلل بحسب الطبع والذنوب التي سرته

بالتجّسس أم ّل، فيكون لکره من خلفه غيبة له يف مقابل ما يكون مكشوفًا 

يلّل عىل علم حتّقق الغيبة بذکر ما يكون  يكون هلا مفاوم   بحسب الطبع، وّل

ألّن هذه الروايات بصلد بيان قسم من الغيبة ّل  ؛مكشوفًا بحسب الطبع

 الغيبة يف ما يكون مستورًا بحسب الطبع. انحصار

إّن من »ابة: التبعيیّيـة يف رواية عبلالرمحن بن سيّ « من»والشاهل عليه: کلبة 

  .«الغیبة أن تقول يف أخیك ما سرته اهلل

                                                           

، كتاب احلّج، أبواب 288: 12؛ وسائل الشيعة 7، باب الْيبة والبهت، احلديث 118: 2. الكايف 1

 . 2، احلديث 111أکكا  العرشة، الباب 

، كتاب احلّج، أبواب 288: 12؛ وسائل الشيعة 7، باب الْيبة والبهت، احلديث 118: 2. الكايف 2

 .2ث ، احلدي111أکكا  العرشة، الباب 

، كتاب احلّج، أبواب 283: 12؛ وسائل الشيعة 6، باب الْيبة والبهت، احلديث 118: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 111أکكا  العرشة، الباب 

 . تقّد  خترجیها آنفًا. 1
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ة عىل اختصاص الغيبة بذکره من أي رواية حیيى األرزق اللالّ  ؛وأّما األخري

يكون غيبة له، فريد عليه: أّن لکر عيوب الغري من خلفه بام ّل يعرفه الناس، ّل 

عرفه الناس أم ّل، فكيف  سواء   ؛خلفه بقصل اّلنتقاص يكون غيبة لغة وعرفاً 

مع أّن  ؟وهل يكون هذا إّّل اللخالة يف املوضوع ؟يبكن للشارع نفي الغيبة عنه

بيان  الشارع ليس بنائه اللخالة يف املوضوعات العرفّيـة، فإّن وظيفة الشارع

اللخالة والترّصف يف  األحكام الرشعّيـة واملوضوعات اجلعلّيـة الرشعّيـة، ّل

 ة. ـاملوضوعات العرفيّ 

مع أّنـه يبكن أن يقال: أّن القيل يف هذه الروايات وارد مورد الغالب، فيكـون  ،هذا

 السرت. ى يلّل عىل علم الغيبة مع علملکر السرت من باب الغلبة، فال مفاوم له حتّ 

 وعدمه اعتبار وجود املخاطب يف حرمة الغیبة: يف لسادساألمر ا

 هل يعترب يف الغيبة وجود املخاطب يفام الكالم أم ّل؟

يف  أّن قوله بتقريب   ،قیاء إلطالق الروايات ؛قل يقال بعلم اعتباره فياا

فیه فقد هو إذا ذکرته بام »وقوله:  ،«ذکرك أخاك بام یکره»: تفسري الغيبة

سواء کان عنل خماطب  ؛ونحومها، مطلق يشبل لکر عيوب الغري ،«اغتبته

 ،«ذکر اهلل حسن»أو عنل نفسه بال سامع، وهو من مثل قوله:  ،يفام الكالم

 کذلمم يف املقام. ،فكام ّليعترب يف لکر اهلل أن يكون عنل خماطب  

نی عن بأّن الظاهر انرصاف األدّلة وکلامت األصحاب واللغويّ  لكنّه خملوش  

                                                           

: 11؛ السنن الكربى )للبيهقي( 1، املجلس التاسع عرش، احلديث 117. األمايل )للطويس(: 1

 . 21767بحدٍّ أو نفي نسب...، احلديث ، باب من عّضه غریه 181

 ، املجلس التاسع عرش، احلدديث117؛ وراجع: األمايل )للطويس(: 182 . تقّدمت الرواية يف الصفحة 2

 .3، احلديث 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 281: 12؛ ووسائل الشيعة 1

 .1ن أجلها جیوز...، احلديث ، باب العّلة التي م212، الباب 176: 1. علل الرشائع 1



 112                                                        املسألة الرابعة عرش: الغيبة                                                    النوع الرابع/

کر عنل نفسه بال خماطب أو سامع يفام کالمه، رضورة أّن املتفاهم من مجيعاا ذال

هو الذکر عنل الغري، والقياس بذکر اهلل الذي بنی العبل وخالقه مع الفارق کام 

 .یّلخیف

، فال يقال يل يف مفاوماا العريفّ بأّن الظاهر اعتبار هذا الق :بل يبكن أن يقال

 ملن لکر غريه عنل نفسه: اغتابه وعابه.

فام أفاده الشيخ األعظم األنصاري من أّن ظاهر األکثر دخول لکره عنل نفسه 

عن بعض معارصيه الترصيح به، غري ظاهر، فإّن  یيف تعريف الغيبة، وحك

نی منرصفة عنه، بل بعیاا ظاهر يف علم التعاريف املتقّلمة وکلامت اللغويّ 

 األدّلة کذلمم.األمر يف اللخول، کام أّن 

 : يف اعتبار تعینی املغتاب يف حرمة الغیبة وعدمهبعاألمر السا

أم يكفي  ،هل يعترب يف حرمة الغيبة أن يكون املغتاب مذکورًا بنحو التعينی

 اجلواهر:قال يف ؟ لکره بنحو اإلهبام يف علد حمصور أو غري حمصور

فال غيبة مع فرض  ،تعينی الشخص عنل السامع بل يعترب فياا أيیاً  

ما بال أقوام »قال:  إلا کره من أحل شيئاً  وکان رسول اهلل ،علمه

 .وّل يعنّی «يفعلون کذا وکذا

األصل ونحوه، وجعل شيخنا يف رشحه  ،ويكفي يف معرفة علم العلم به

زه صه وّليبيّ ومناا لّم من ّليشخّ »للمم من مستثنيات الغيبة، قال: 

 .«فإّنـه ّل بأس به وإن دخل حتتاا ،وّلحیرصه

                                                           

، باب 111: 11؛ مرآة العقول 1788، باب يف کسن العرشة، احلديث 111: 1داود . سنن أيب 1

 .1الْيبة والبهت، ذيل احلديث 

 )خمطوط(. 11: . رشح القواعد2
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ــه: ــ وفی ــا تقتی ــة بإطالقا ــامع يف ـأّن األدّل ــل الس ــنی عن ــار التعي ــلم اعتب ي ع

ره ـوّلحیصـ زهـصـه وّليبّيـة مـن ّليشخّ ـل بعـلم حرمـة غيبــحرمة الغيبة، والقائـ

يء عــىل ـصــاحب اجلــواهر وّل کاشــف الغطــاء بشــ يســتلّل  يطالــب بالــلليل، ومل

 اعتباره.

ما بال أقوام یفعلون کذا »إلا کره من أحل شيئًا:  وأّما قول رسول اهلل

اّلنتقاص، ّل ّلعتبار التعينی يف الغيبة،  لعلم قصله ؛مل يكن غيبة «وکذا

 کان يقوله بغرض هلاية األّمة ّل تنقيص األفراد. فإّنـه

وإليمم  ،ولذا نكتفي بام أفاده ،يف بيان املسألة M لنا األستالولقل أجاد سيّ 

 :Mقال ، نّص کالمه

ن يكون املغتاب مذکورًا بنحو التعينی، فال يكون لکر أفال يعترب فياا  

 ؟غري حمصورفیاًل عن لکر مبام يف  ،أحل الشخصنی بنحو اإلهبام غيبة

من  کقوله: أحلمها کذا أو واحل   ،والتفصيل أّن املذکور بنحو اإلهبام

التّجار کذا، إّما أن يكون معّينًا بحسب الواقع أو ّل، وعىل األّول، إّما أن 

يكون معلومًا عنل القائل أو عنل املخاطب أو عنلمها، أو ليس معلومًا 

 مناام.  عنل واحل  

ى املجاول عنلمها، جلبيع صور املعنّی واقعًا حتّ الظاهر شبول األدّلة 

کذا وکذا، وکان مشتباًا يف غري حمصور، يصلق أّنـه  فإّنـه لو قال: زيل  

لکره أخاه بام يكره، فإّن صلق لکره ّل يتوّقف عىل علم کونه من 

 م به. أطراف الشباة، وّل عىل علم املخاطب واملتكلّ 

لعن عليه، کان يف أطراف املشتبه أم ّل، فكام أّن قوله: لعن اهلل قاتل زيل 

 للى القائل أم ّل، کذلمم لو لکره بسوء.  معلوماً 

ناشئة من دعوى أّن الغيبة  ،ودعوى انرصاف األدّلة عن بعض الصور
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  نصاري.کام عليه شيخنا األ ،عبارة عن هتمم سرت مستور

م ما يف فبع علم مقبولّيـة اللعوى الثانية تلفع األوىل أيیًا، وقل تقلّ 

 الثانية. 

ّل شباة يف علم حرمة غيبة من يكون مشتباًا مطلقًا أو يف غري  ،نعم

 ،لقصور اإلطالقات فیالً عن جماولّيته عنلمها، ّل ،حمصور عنل السامع

أو کون الغيبة ببعنى کشف السرت، بل لقيام السرية عىل علم اّلجتناب 

 خيار. عناا وورود نحوها يف األخبار وآثار األ

مجايل، الظاهر أّن املراد بعلم احلرص ليس ما يقال يف أطراف العلم اإلو

 بل األمر يف املقام أوسع. 

، وکانا بخيلنی أو کانا کام لو قال: أحلمها بخيل   ،وأّما غري املعنّی واقعاً 

غري بخيلنی ـ بناًء عىل علم توّقف صلق الغيبة عىل اّتصاف املغتاب 

 واحل   عىل کّل  ن يقال: إّن أحلمها صادق  بأ ؟باملذکور ـ فال يكون غيبة

رضب أحلمها، يكون رضب کّل إ، وهلذا لو قال: من املعّيننی بنحو  

 مناام امتثاّلً، فلو مل ينطبق عليه ملا يكون کذلمم.  واحل  

لعلم الفرق بنی لکره تعيينًا أو أخذ  ؛فيصلق عليه أّنـه لکر أخاه بام يكره

 ؛عليه، بل يكون مغتابًا لكّل مناام يف موضوع الكالم منطبق   عنوان  

لعلم لکر هذا بعينه  ؛ّلنطباق العنوان علياام، تأّمل، أو ّل يكون غيبة

  ؟وهو غري مشبول لألدّلة ،وّل لاك بعينه، بل اغتاب أحلمها ّل بعينه

وجاان، ّل يبعل ترجيح علم اجلواز يف املحصور ولو بإلغاء اخلصوصيّات 

 واملناسبات. 
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أّنـه ّل شباة يف شبول األدّلة لالغتياب بنحو  يمشكلة، وه إّن هنا ثمّ 

هل بلل کذا، أو طائفة کذائّيـة کذا، فإّنـه أ، کأن يقال: العاّم اّلستغراقّي 

 من أهل البلل والطائفة.  ينحّل إىل لکر کّل واحل  

هل أة تعييب طوائف وـلكن ورد يف روايات کثرية يف أبواب متفرقّ 

 بللان، ممّا يكون ظاهرها اّلستغراق والعبوم واإلطالق. 

حمبولة عىل حمامل، کكون  ـ مع ضعف کثري منااـ ن يقال: إهّنا أويبكن 

کانت أهالياا من  يالنظر إىل أهل بللان وطوائف يف تلمم األعصار الت

  الكّفار أو املخالفنی.

رقًا يلعوهم إىل إّن هلم عِ ، کقوله يف بعض الطوائف: اقتیائّي  أو عىل أمر  

  غري الوفاء.

إىل  أو کانت الصفة ظاهرة فيام، کام ورد يف طائفة أهّنم خلق مشّوه،

 غري للمم من املحامل.

من الوجانی األخريين يف توجيه الروايات الواردة  M وّل خیفى أّن ما لکره

لعلم الفرق يف حرمة  ؛بالنظر إىل ظاهره طوائف وأهل بللان، غري متام  اليف تعييب 

ًا، وبنی کون األمر مستورًا أو ظاهرًا، ًا أو اقتیائيّ الغيبة بنی کون األمر املذکور فعليّ 

من هذين التوجيانی بيان فقل قصل اّلنتقاص والتفّكه  M إّّل أن يكون مراده

بأن يكون مراد القائل بيان اجلريان  ؛املعترب يف حرمة الغيبة ،رض املسلمبعِ 

                                                           

 .11النكاح، أبواب مقّدمات النكاح وآدابه، الباب ، كتاب 81و 82: 21. راجع: وسائل الشيعة 1

؛ ووسائل 1، باب العّلة التي من أجلها کّر  ا  الكبائر، احلديث 131: 2. راجع: علل الرشائع 2

 .1، احلديث 11، كتاب النكاح، أبواب مقّدمات النكاح وآدابه، الباب 81: 21الشيعة 

؛ 1من األكراد والسودان وغریهم، احلديث  ، باب من كره مناكحته112: 1. راجع: الكايف 1

 .1، احلديث 11، كتاب النكاح، أبواب مقّدمات النكاح وآدابه، الباب 82: 21ووسائل الشيعة 
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 الغري الناظر إىل اّلنتقاص والتعييب. ،ة وأمثاهلامـة العلبيّ ـوالنظريّ  ،الطبيعي

اده ـة فيام أفـة انقلح املناقشـن علم اعتبار التعينی يف الغيبـوممّا لکرناه م

 اجلواهر يف مستثنيات الغيبة بقوله: صاحب

أو قرية مع قيام القرينة عىل علم  ،أو أهل بلل ،بطائفة ومناا: تعليق الذمّ  

العرب والعجم وأهل الكوفة والبرصة وبعض  إرادة اجلبيع، کذمّ 

القرى، لكن ّل خیفى عليمم اإلشكال يف دليل اّلستثناء بعل فرض 

عى انسباق غري هذا الفرد اللخول يف موضوع الغيبة، اللاّم إّّل أن يلّ 

 يف للمم، بل وقع مناممناا أو قيام السرية القاطعة عىل علم البأس 

 بعل ثبوت احلكم الذي ّل ريب يف أنّ  دة، واألمر سال  يف مقامات متعلّ 

أحل الرجلنی أو الرجال  الرتك يف بعض أفراد موضوعه، کذمّ  ،األحوط

الطائفة مع إرادة األغلب مناا ونحو  أو لمّ  ،مع حرصهم وتعيينام

 للمم.

إن کان بقصل  ،من الغيبة املحّرمة ،يةبطائفة أو أهل بلل أو قر فإّن تعليق الذمّ 

قیاًء لإلطالقات وعلم اللليل عىل اعتبار التعينی، وّليكون من  ؛اّلنتقاص

 القصل يف حرمتاا. للممّلعتبار  ؛مة إن مل يكن بقصل اّلنتقاصالغيبة املحرّ 

عىل اّلستثناء بوقوع الغيبة ما لکر دفاعًا عن اجلواهر، استلّلّلً له وأّما 

فإّن الغيبة بام أّن هلا من احلرمة  ی؛ّل خیف يف مقامات متعّلدة، ففيه ما منام

من املخّصص  مع کونللتخصيص، ّلسّيام  األکيلة واملفاسل العظيبة غري قابل  

 .عبل األئّبة

فال بأس هبا بقصل اهللاية،  منام بأّن الغيبة کذلمم کانت ،واجلواب
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إل مل يوجل يف تنقيص أهل البللان والقرى وطوائف من  ؛خالف الوجلان

 املؤمننی، کالنساء مثاًل، هلاية للناس، بل فيه مفاسل الغيبة.

 .هذا میافًا إىل ضعف سنل الروايات اللاّلة عىل وقوع الغيبة منام

 

 

 



 

 

 

 

 

 مستثنیات الغیبة

 :ينبغي التعّرض ألمور   ،قبل الورود يف موارد اّلستثناء

 لسان أدّلة حرمة الغیبة آٍب عن التخصیص

ّلهتامماا  ؛عن التخصيص ّن لسان األدّلة اللاّلة عىل حرمة الغيبة آب  إ األّول:

رض املسلم وبيان احلرمة فياا بلسان شليل، فال يبكن اجلبع بنی األدّلة بعِ 

ـ علی العاّمة اللاّلة عىل احلرمة واألدّلة اللاّلة عىل جواز الغيبة يف موارد خاّصة 

للحكم  ، فإّن احلكم بالتخصيص مناف  عىل اخلاّص  بحبل العامّ فرض اللّللة ـ 

ّل من الزنا، وکوهنا من اإلشاعة بحرمة الغيبة بشّلة، فإّن کون الغيبة أش

ِبُّوَن َأن َتِشیَع اْلَفاِحَشةأ يِف : وکوهنا مصلاقًا لقوله تعاىل ،للفحشاء ﴿إِنَّ الَِّذیَن حيأ

ْنَیا َواالِْخَرِة َواهللأ َیْعَلمأ َوَأنتأْم  ْم َعَذاٌب َألِیٌم يِف الدُّ وَن﴾ اَل الَِّذیَن آَمنأوا ََلأ  مناف   ،َتْعَلمأ

؛ إلباء العبومات اللاّلة علی شّلة احلرمة للحكم بتخصيصاا يف بعض املوارد

 عن التخصيص.

إّّل يف مورد کذا  فال يبكن أن يقال: إشاعة الفحشاء يف الذين آمنوا حرام   

وللمم مثل ما قلناه يف باب الربا من أّن احلكم بكون درهم من الربا أشّل من  .وکذا

ومثله ما قاله  .خاّصة للحكم بتخصيصه ببوارد سبعنی زنية باملحارم مناف  
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بطرحاا ورضهبا عىل اجللار،  نی يف الروايات املخالفة للكتابالفقااء واألصوليّ 

لتخصيصاا ببعض  مناف  کام يف الروايات،واحلكم بكوهنا باطاًل وزخرفًا 

 املوارد.

ان مثل حلكومة، فإهّنا وإن کانعم، يبكن استثناء بعض املوارد مناا بلسان 

بالفرق بنی احلكومة والتخصيص يف  إّّل أّن العرف قاض   ،التخصيص يف النتيجة

دون  ،للمم، فإّن العرف حیكم بكون مثل هذه العبومات آبية عن التخصيص

 ، حيث إهّنا مفّّسة ومبّيـنة لعقل املوضوع أو املحبول.احلكومة

 ة أقویمفسدة الغیبة ومصلحيف التزاحم بنی 

قل يقع التزاحم بنی مفسلة الغيبة ومصلحة أقوى، فيحكم فيه بام هو  الثاين:

قاعلة التزاحم من تقّلم ما هو األقوى مالکًا قطعًا أو احتامّلً، وليس يف  یمقتی

 دائاًم.موجبة لرتجيح أحلمها علی اآلخر باب الغيبة خصوصّيـة 

 القول يف ضابطة مستثنیات الغیبة وعدمها

يف اّلستثناء من حرمة الغيبة  کّلّيـة ومالك عامّ  هل يوجل ضابطة الثالث:

 مصلاقًا هلا أم ّل؟ ئّيـةتكون املوارد اجلز یحتّ 

 القاعلة الكّلّيـة يف للمم. یبنی الشايل واملحّقق الثانينی دعولَ الظاهر من العَ 

 قال الشايل يف کشف الريبة:

يف الرشع ّل  صحيح   اعلم أّن املرّخص يف لکر مساءة الغري هو غرض   

  ثم الغيبة.إل إليه إّّل به، فيلفع للمم يبكن التوّص 
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 وقال املحّقق الثاين يف جامع املقاصل:

ه إّن ضابط الغيبة املحّرمة کّل فعل يقصل به هتمم عرض املؤمن والتفكّ  

ضحاك الناس منه، وأّما ما کان لغرض صحيح فال حیرم، إبه أو 

، واجلرح والتعليل، ورّد من اّدعى لم وسامعهکنصيحة املستشري والتظّ 

  يف اللين. خصوصاً  ،نسبًا ليس له، والقلح يف مقالة أو دعوى باطلة

 :احتامّلت ثالثةويف وجه نظرمها 

الیابطة قصور إطالق أدّلة الغيبة عن شبول ما الوجه يف أن يكون  أحدها:

حمتبل  يكون للبغتاب )بالكّس( غرض صحيح فيه، أو انرصافاا عنه، کام هو

 ق الثاين وإن کان بعيلًا عن ظاهر الشايل الثاين. کالم املحقّ 

مصلحة احرتام املؤمن أو مفسلة حرمة الغيبة ّل الوجه أن يكون  مانیها:

لكون مصلحة حرمة املؤمن ومفسلة الغيبة ضعيفة  ؛تزاحم سائر املصالح مطلقاً 

  .تبل جامع املقاصلّل تقاوم سائر املصالح املزامحة، کام هو ظاهر الشايل وحم

أّن اللليل قائم عىل استثناء مطلق موارد يكون الوجه أن يكون  مالثها:

 . صحيح   للبغتاب فياا غرض  

 ـ :عىل اّلحتامل األّول ب Mلنا األستال واستشكل سيّ 

لاا فعلم قصور يف اآلية الكريبة، بل سائر اآليات وکثري من الروايات، 

کام ّل ينرصف أدّلة سائر  املّلعى، إطالق من غري انرصاف عن املورد

مأ امْلَْیتَةأ﴾املحّرمات، نحو: َمْت َعَلْیکأ رِّ ْمرأ َوامْلَیِّْسأ و ،﴿حأ اَم اخْلَ عن  ﴾﴿إِنَّ

 . موارد الصالح
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 ـ :وعىل اّلحتامل الثاين ب

ل علم ـم، وقلّ ـائر الذنوب، کام تقـن کبـة مـألّن الغيب ؛منع کّليّـة للمم

الشارع برتکاا من أدّلة الباب والتعبريات الواردة فياا ويف حرمة  اهتامم

املؤمن، کام هو أحل الطرق إىل کشف أمهيّـة األحكام، فال شباة يف أّن مفسلهتا 

سواء رجعت إىل املغتاب بالفتح أو بالكّس أو  ؛أهّم من کثري من املصالح

 ة. من النظر يف املوارد اخلاّص  فالبلّ  ،غريمها. نعم، هو ثابت يف اجلبلة

  :الظاهر فقلان اللليل هبذا العنوان العامبـ : أّن وعىل اّلحتامل الثالث 

لكن ّل يبكن إلغاء  ،نعم، وردت روايات وأدّلة يف موارد خاّصة

مصلحة ومالك، مع أّن عبلة ما وردت فياا  ياخلصوصيّـة عناا إىل کّل ل

ق واملتظّلم، والرتخيص فياام ليس للتزاحم األدّلة املرّخصة املتجاهر بالفس

  وتقليم جانب املقتىض ظاهرًا، فال وجه ّلحتامل إلغاء اخلصوصيّـة.

ما أورده  يف بيان قاعلة التزاحم بام ّليرد عليه ولقل أجاد الشيخ األعظم

السّيل األستال علی اّلحتامل الثاين، کام يظار من النظر إلی عبارته، ودونمم نّص 

 عبارته:

 . من الغيبة وحكم بجوازها باملعنى األعمّ  يفيام استثن :الثالث

فاعلم أّن املستفاد من األخبار املتقّلمة وغريها أّن حرمة الغيبة ألجل 

فرض هناك مصلحة راجعة إىل املغتاب يه منه، فإلا انتقاص املؤمن وتألّ 

الرشع عىل کوهنا أعظم من  بالكّس أو بالفتح أو ثالث دّل العقل أو

مصلحة احرتام املؤمن برتك للمم القول فيه وجب کون احلكم عىل طبق 

أقوى املصلحتنی، کام هو احلال يف کّل معصية من حقوق اهلل وحقوق 

                                                           

 .111د 111: 1. املكاسب املحّرمة 1



 112                                                        مستثنيات الغيبة                                                                     النوع الرابع/

 الناس، وقل نّبه عليه غري واحل.

وقل عّل مناا موارد  .وىل رصف الكالم إىل موارد اّلستثناءفاأل ،کانوکیف 

متعّلدة. وّل خیفی عليمم کون خروج جّل تلمم املوارد، إن مل يكن کّلاا، خروجًا 

ومع  موضوعّيًا ختّصصًا؛ لعلم قصل اّلنتقاص املعترب يف حقيقة الغيبة، کام مّر.

علم القصل، فالغيبة غري صادقة وغري حمقّقة حّتی يبحث يف اللليل عليه، ونحن، 

 وإن کنّا يف غنی من البحث فياا، لكنّـه نبحث عناا تبعًا للشيخ األعظم، ومثله.

 وتعینی موضوعه املتجاهر بالفسق: يف جواز غیبة املورد األّول

ألدّلة اللاّلة عىل احلرمة يف جواز غيبة املتجاهر بالفسق واستثناء غيبته من ا

 اجلبلة ّل إشكال وّل خالف فيه عنل اإلمامية والعاّمة.

 االستدالل ع  جواز غیبة املتجاهر بالفسق

وقل استلّل عليه بروايات کثرية، بعیاا رصحیة يف جواز غيبة املتجاهر، 

 فالروايات عىل طائفتنی:ظاهرة فيه، وبعیاا 

ادق جعفر بن ـارون بن اجلام، عن الصـة هـحسن ا:ـأّما الطائفة األوىل، فمنه

 .«إذا جاهر الفاسق بفسقه فال حرمة له وال غیبة»قال: ، لحمبّ 

مالمة لیس »قال:  ،ل، عن أبيهالبخرتي، عن جعفر بن حمبّ رواية أيب  ومنها:

 .«بالفسقَلم حرمة، صاحب هوى مبتدع، واإلمام اجلائر، والفاسق املعلن 
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ال »، أّنـه قال: اللباب: عن النبّي  ما رواه القطب الراونلي يف لّب  ومنها:

 .«غیبة لثالمة: سلطان جائر، وفاسق معلن، وصاحب بدعة

ل بن : بإسناده عن حمبّ ل فیل اهلل الراونلي يف نوادرهما رواه السيّ  ومنها:

 نـه موسى بن جعفر، عـه، عن أبيـن موسى بن إسامعيل، عن أبيـشعث، عاأل

: الفاسق املعلن أربعة لیس غیبتهم غیبة»: ، قال: قال رسول اهللهـآبائ

بفسقه، واإلمام الکّذاب إن أحسنت مل یشکر وإن أسأت مل یغفر، واملتفّکهون 

 .«تي الشاهر علیها بسیفهباألّمهات، واخلارج من اجلامعة الطاعن ع  أمّ 

من ألقى »قال:  ،ما رواه الشيخ املفيل يف اّلختصاص عن الرضا ومنها:

 .«جلباب احلیاء فال غیبة له

  مثله. عن النبّي  ،اللباب ورواه القطب الراونلي يف لّب 

 اهللعبل قال: سألت أبا ،رواية داود بن رسحان فمنها: ،وأّما الطائفة الثانیة

علیه أمرًا قد سرته  يف دینه ما مل یفعل، وتبّث  هو أن تقول ألخیك: »قال؟ عن الغيبة

 .«مل یقم علیه فیه حّد  ،اهلل علیه
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من »: قال: قال عيلّ  ،القاسم الكويف ما عن کتاب األخالق أليب ومنها:

 .«ا قد استرت به عن الناس، فقد اغتابها فیه ممّ قال يف أخیه املؤمن ممّ 

فإهّنا تلّل باملفاوم عىل جواز غيبة من مل يسرت ما فيه، وبإطالقه تلّل عىل جواز 

 املتجاهر. منهعن عاّمة الناس ومطلق غيبة من مل يسرت عيوبه 

من عامل الناس »قال: قال:  ،اهللعبل عن أيب ،موّثقة سامعة بن ماران ومنها:

کان ممّن حرمت غیبته،  ،ووعدهم فلم خيلفهم ،وحّدمهم فلم یکذهبم ،فلم یظلمهم

 .«وکملت مروءته، وظهر عدله، ووجبت أخّوته

 ستال يف تقريب دّللتاا:لنا األقال سيّ 

من »فإّن دّللتاا عىل املقصود مبنّيـة عىل أن يكون املفاوم من قوله:  

وسائر الفقرات، هو اإلجياب الكيّل حّتى « عامل الناس فلم يظلبام

 واملجاهر بالفسق. ينطبق عىل من مل يبال يف دينه

وعىل أّن اجلزاء کّل واحل من الفقرات األربع مستقاًل حّتى يكون مفاد 

 اهر بفسقه ّل حترم غيبته ومل تكبل مروءته... .الرواية أّن من ج

وأّما إن کان املفاوم مناا اإلجياب اجلزئي، أو کان اجلزاء جمبوع األمور 

ى يكون املفاوم سلب املجبوع الصادق عىل ثبوت بعیاا األربعة حتّ 

 فال دّللة هلا عليه.

 ترّتب وـه سامعهبأّن الظاهر من موّثقة  Mولكن يبكن أن يناقش فيام أفاده 
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کّل واحل مناا، فاجلزاء ينتفي  اجلزاء عىل جمبوع هذه األمور الثالثة، ّل ترّتباا عىل

 بانتفاء جمبوع هذه األمور الثالثة، ّل بانتفاء کّل واحل مناا مستقاًل. 

: بم تعرف اهللعبلقال: قلت أليب  ،يعفور بن أيب اهللصحيحة عبل ومنها:

أن تعرفوه »علالة الرجل بنی املسلبنی حّتى تقبل شاادته هلم وعليام؟ فقال: 

بالسرت والعفاف وکّف البطن والفرج والید واللسان، ویعرف باجتناب الکبائر التي 

من رشب اخلمور والزنا والربا وعقوق الوالدین  ؛علیها النار أوعد اهلل عّزوجّل 

والداللة ع  ذلك کّله أن یکون ساترًا جلمیع  .وغري ذلك ،والفرار من الزحف

عیوبه، حّتى حيرم ع  املسلمنی ما وراء ذلك من عثراته وعیوبه وتفتیش ما وراء 

.«ذلك، وُيب علیهم تزکیته وإظهار عدالته يف الناس...

 :Mستال لنا األقال سيّ 

حّتى حیرم عىل »وعن غريه:  ،الوايف کذا يف الفقيه والوسائل. ويف 

وکذا نقلاا الشيخ  ،«املسلبنی تفتيش ما وراء للمم من عثراته وعيوبه

 أيیًا. وعىل هذه النسخة ّل ربط هلا بام نحن بصلده.  األنصاري

فيبكن أن يقال: إّن املراد بحرمة عثراته وعيوبه عىل  ،وأّما عىل ما يف الفقيه

 ر عيوبه. ئکام حیرم عليام تفتيش سا ،املسلبنی حرمة اظاارمها ولکرمها

أّنـه کاشف بجبيعاا أو « ساترًا جلبيع عيوبه»ن کان مفاوم قوله: إف

 بعیاا، ينطبق عىل املتجاهر. 
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ّل يصلق إّّل عىل لكّن األظار أّن املقابل للساتر جلبيع عيوبه الذي 

علم الساتر کذلمم، فينطبق عىل األعّم من  ،الساتر عن مجيع الناس

شكال املتقّلم، مع أّن املتجاهر، وختصيصه باملتجاهر باللليل يأيت فيه اإل

  .اّللتزام بجواز تفتيش عثرات املتجاهر مشكل  

ـ وقل قلت له: ـ يابن رسول اهلل  قال: قال الصادق ،رواية علقبة ومنها:

کّل من کان ع  فطرة  !یا علقمة»: أخربين عّبن تقبل شاادته ومن ّل تقبل، فقال

؟ فقال: ، قال: فقلت له: تقبل شاادة مقرتف للذنوب«اإلسالم جازت شهادته

لو مل تقبل شهادة املقرتفنی للذنوب ملا قبلت إاّل شهادات األنبیاء  !یا علقمة»

ألهّنم هم املعصومون دون سائر اخللق، فمن مل تره بعینك یرتکب  ؛اءواألوصی

 ،ذنبًا أو مل یشهد علیه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والسرت وشهادته مقبولة

، فهو خارج من والیة اهلل عّز وجّل  ،وإن کان يف نفسه مذنبًا، ومن اغتابه بام فیه

  .«داخل يف والیة الشیطان...

عىل ترّتب علم جواز اّلغتياب عىل کونه من أهل السرت، فإلا مل يكن بناًء 

 جيوز غيبته.  ،کذلمم، بل کان متجاهرًا بذنبه

 بقوله: Mواستشكل عليه سّيلنا األستال 

لكن بعل تسليم کون من اغتابه عطفًا عىل اجلزاء، وتسليم ترّتب هذه  

اجلبلة عىل أهل السرت، وتسليم أّن مقابل أهل السرت املتجاهر بالفسق، ّل 

تلّل عىل املقصود، ألّن مفادها أّن من کان کذلمم تكون غيبته موجبة 
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هذا  يفللخروج عن وّلية اهلل واللخول يف وّلية الشيطان، وبانتفائه ينت

من العظبة بحيث خیرج مغتابه عن وّلية  أي کون غيبته هبذا احللّ  ؛احلكم

 اهلل ويلخل يف وّلية الشيطان، ومع انتفائه ّل يلزم ثبوت جواز الغيبة. 

فاو نظري أن يقال: من شتم فقياًا خیرج عن وّلية اهلل، حيث ّل يلّل عىل 

هذه اخلاّصة عنل انتفاء جواز شتم غري الفقيه، بل غاية ما يلّل انتفاء 

 الفقاهة.

 هذه هي األخبار التي ّل ريب يف دّللتاا عىل جواز غيبة املتجاهر يف اجلبلة.

 فرعان:

 ؟أم املتجاهر غري املبايل ،جواز غیبة مطلق املتجاهريف 

ّل إشكال يف جواز غيبة املتجاهر بالفسق يف اجلبلة، وإّنام اإلشكال  أحدمها:

أو خیتّص بام إلا مل يكن مباليًا بذکره  ،بالفسق جيوز غيبته مطلقاً يف أّن املتجاهر 

  ؟واشتااره به

يف جواز غيبة املتجاهر بالفسق مثل حسنة هارون بن  فإن کان املستند

د يشكل احلكم باجلواز ببجرّ  ،وما ببیبوهنام البخرتيورواية أيب ،اجلام

 ،«إذا جاهر الفاسق بفسقه»ّلحتامل أن يكون املراد من قوله:  ؛اإلجاار بفسق

هو الذي مل يسترت فجوره وّل يبايل بظاور کّل  «الفسقبالفاسق املعلن »وقوله: 

فسق، سّيام مع ما يقال: إّن املصلر املیاف يفيل العبوم، بناًء عىل أّن الفسق 
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د املحىّل أيیًا کذلمم، مصلر أو اسم مصلر وکان بحكبه فيه وما يقال: إّن املفر

من ألقى »وّل أقّل أن تكون هذه الروايات بحكم املطلق، فتكون مساوقة لقوله: 

فإّن ارتكاب فسق واحل علنًا مع اّلستحياء عن  ،«جلباب احلیاء فال غیبة له

 ر الفسوق ّل يوجب إلقاء جلباب احلياء.ئسا

ببفاومه عىل جواز غيبة غري فيه الطائفة الثانية اللاّلة وأّما إن کان املستند 

وتبّث علیه أمراً  ،هو أن تقول ألخیك يف دینه ما مل یفعل»: املسترت بعيوبه، کقوله

يكون اجلار بفسق ّما ،وغريه ممّا مرّ  .«مل یقم علیه فیه حّد  ،قد سرته اهلل علیه

 موجبًا لصلق علم کونه مستورًا وکونه ممّا يعرفه الناس. 

 أو املتجاهر هبا؟ املتجاهر يف َجیع الذنوبجواز غیبة يف 

هل جتوز غيبة املتجاهر بالفسق يف مجيع ما ارتكبه من املعايص ولو مل  مانیهام:

أم ختتّص بام جتاهر به من الذنوب، کام يف  يتجاهر إّّل ببعیاا، کام يف احللائق،

أم فيه تفصيل بنی املعايص التي هي دون ما  ، کشف الريبة للشايل الثاين

خ ـاين، کام لهب إليه الشيـوز يف األّول دون الثـح، فيجـجتاهر فيه يف القب

ل وملس ـجاهر بالزنا يف تقبيتة املـکجواز غيب ،اريـاألعظم األنص

األجنبّيـة والنظر إلياا، واملتجاهر برشب اخلبر يف رشبه العصري الذي مل يذهب 
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 .وأقوال   وجوه   ؟وأمثال للمم ثلثاه

قیاًء إلطالق الروايات اللاّلة عـىل جـواز غيبـة  ؛هو القول األّول یواألقو

 .«فال حرمة له وال غیبة ،إذا جاهر الفاسق بفسقه»: املتجاهر، مثل قوله

مالمة لیس َلم حرمة، صاحب هوى مبتدع، واإلمام اجلائر، والفاسق »: وقوله

 .«الفسقباملعلن 

: الفاسق املعلن بفسقه، واإلمام الکّذاب إن أربعة لیس غیبتهم غیبة» :وقوله

 ،أحسنت مل یشکر وإن أسأت مل یغفر، واملتفّکهون باألّمهات، واخلارج من اجلامعة

 .«تي الشاهر علیها سیفهالطاعن ع  أمّ 

 .«فال غیبة له ،جلباب احلیاء یمن ألق»: وقوله

رتكبه ا بإطالقاا تلّل عىل جواز غيبة املتجاهر يف مجيع مافإّن هذه الروايات 

 من الذنوب ولو مل يتجاهر إّّل ببعیاا.

البخرتي، فإّن غيبة اإلمام  ورواية أيب له وحلة السياق يف النبوّي ويؤيّ 

 مبتلع، غري خمتّص بام جتاهر به.  یالكّذاب، واإلمام اجلائر، وصاحب هو

 اختصاص اجلواز بام جتاهر به وختصيص إىل Mلنا األستال ولكن لهب سيّ 

 قال:، هذه الروايات بروايات أخرى، وإليمم نّص کالمه
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 ،مثل حسنة هارون بن اجلام وغريها ،ثّم إّن مقتىض إطالق األدّلة 

جواز اغتياب املتجاهر يف غري ما جتاهر به، لكنّاا معارضة باملستفيیة 

ن تقول ألخیك ما أالغیبة »نی من وجه، فإّن قوله: املتقّلمة تعارض العامّ 

بإطالقه شامل ملن جتاهر يف فسق آخر، ومع تعارضاام  «سرته اهلل علیه

لكوهنا موافقة للكتاب والسنّـة املعلومة، بل  ؛فالرتجيح للبستفيیة

يبكن أن يقال بعلم التعارض بيناام، فإّن العرف ولو ببالحظة 

بأّن املتجاهر  ؛واملوضوع جيبع بنی الطائفتنیارتكازاته ومناسبات احلكم 

 دون ما استرت به، وّل ينقلح يف األلهان التنايف ،جيوز غيبته فيام جتاهر به

 العبوم من وجه.  ،ن کانت النسبةإبيناام و

أقوى  ،ن شئت قلت: إّن الروايات املفّصلة بنی األمر الظاهر واملسترتإو

ألحل إنكار إطالقاا، أو دعوى ظاورًا من املطلقات يف اإلطالق، بل 

ّنـه معلول أانرصافاا إىل اجلواز فيام جتاهر به، بأن يقال: إّن جتويزها ک

دون  ،عنه له ّل جيب عىل غريه الكّف  هتمم عرض نفسه، فإلا کان هاتكاً 

 غري هاتمم، فال جيوز لغريه هتكه. ما إلا کان مسترتاً 

من غري  ،جياهر بهفاألحوط األظار علم جوازها فيام مل  ،وکيف کان

 نصاريفرق بنی ما کان أدون ممّا جاهر به أو ّل، فام أفاده الشيخ األ

 غري ظاهر. ،إحلاق األدون به

بأّن النسبة بنی الطائفتنی من الروايات وإن کان  :أّوالً ومن املبكن املناقشة فيه 

إذا » :مثل یألّن لسان الطائفة األول ؛إّّل أّنـه ّل تعارض بيناام ،العبوم من وجه
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 ،«ةـأربعة لیس غیبتهم غیب»: و،«ةـجاهر الفاسق بفسقه فال حرمة له وال غیب

ّلم عىل دليل املحكوم ولو کان دليل املحكوم ـلسان احلكومة، ودليل احلاکم مق

 . أظار دّللةً 

 ،لو سّلم التعارض بيناام وعلم حكومة الطائفـة األوىل عـىل الثانيـة ومانیاً:

ألّن الرتجيح يف  ؛ولكن هذا ّل يوجب ترجيح الطائفة الثانية ببوافقته للكتاب

عىل شبول املرّجحات العالجيّة للتعارض بالعبوم من وجه أيیًا  املورد مبنّي 

وعــلم اختصاصــاا بالتعــارض بالتبــاين، والظــاهر اختصاصــاا بالتعــارض 

وإّّل  ،بالتباين، وأّما العاّمنی من وجه يكون الرتجيح ملا هو أظار دّللة لو کـان

ائفـة األوىل كـن الطتتعارضا وتساقطا يف ماّدة اّلجتامع، وفيام نحـن فيـه إن مل 

يّـة مصاديقه من الطائفـة الثانيـة، فـال أقـّل مـن تسـاوهيام يف ألقلّ  ؛أظار دّللة

والرجـوع  وإّما من احلكم بالتساقط ،إّما من ترجيح الطائفة األوىل الظاور، فالبلّ 

 .إىل األصل

 ؛فالظاهر أّنـه مستنل إىل األولوّيـة ، وأّما تفصيل الشيخ األعظم األنصاري

فيجوز غيبته فيام هو مقّلمة لتلـمم  ،ألّنـه إلا جاز غيبة شخص يف املعايص العظيبة

 وما هو أدون منه بطريق أوىل. ،املعصية العظيبة

ّن الطائفة األوىل من الروايات مطلقة وحاکبة عـىل إ :ولكن يبكن أن يقال

املتجاهر يف  الطائفة الثانية، فاي بإطالقاا تلّل باللّللة اللفظيّـة عىل جواز غيبة

أو  ،سواء کان مساويًا للبعايص التي جتاهر به ؛املعايص التي ارتكباا رّسًا أيیاً 

 أو أدون مناا يف املرتبة، فال احتياج إىل دليل األولوّيـة.  ،أعظم مناا
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 تنبیهٌ 

 ّل خیفى أّن حتّقق التجاهر بالفسق متقّوم برشطنی:

فلـو ـ میافًا إىل کوهنا معصية واقعًا ـ کون الفعل معصية بنظر الفاعل  أحدمها:

کبيـع  ،اعتقل الفاعل جوازه اجتاادًا أو تقليلًا أو شباة، کام إلا يأخذ الربا مع احليلة

علبة کربيت بام يأخذه زائلًا، ّل يبكن أن حیكم بكونه متجاهرًا بالفسق، بل يبكـن 

ولـو ـ ه تإّن املتجاهر بفسق مع توجياه للى الناس بوجـه يبكـن صـحّ  :أن يقال

مل يكن متجاهرًا جائز الغيبـة، فالبـّل يف احلكـم بـاجلواز مـن إحـراز کونـه ـ بعيلًا 

ة أو احتامل اعتذاره بعذر غـري من غري احتامل الصحّ  ،متجاهرًا بالفسق بام هو فسق

ملا علم من طريق العقل والنقل احرتام املسلم واّلهتامم بشـأنه وأّن  ؛معلوم الفساد

ّلبّل فيه من اّلحتياط، وّلجيوز التبّسمم باألصول يف جواز الوقيعة  ،عرضه کلمه

فيه بلعوى أّنـه مع احتامل کونه متجـاهرًا بالفسـق تكـون الشـباة يف العبومـات 

صل الرباءة، فإّنـه خمالف ملذاق الشارع األقلس، وملـا مصلاقّيـة، ومعاا يكون األ

عراض املـؤمننی، مـع أّن األصـل يستفاد من األخبار الكثرية من کثرة اّلهتامم بـأ

ق موضوع اجلواز، فـإّن اجلاـر بـه حـادث مسـبوق علم کونه متجاهرًا وعلم حتقّ 

نعول باهلل من تسـويالت الشـياطنی وحفظنـا  ،بالعلم، فيحرز به موضوع حرمتاا

 .  بل يف إعراض الناس املحرتمنی اکم من الوقيعة يف أعراض املسلبنیيّ إو

عله جارًا ورّسًا، فلو کان املعصية ممّا ّل يبكن فعله إّّل کونه ممّا يبكن ف مانیها:

ألّن اجلار بالفعل ّل  ؛جارًا، کحلق اللحية، ّل يصلق عليه املتجاهر بالفسق

 يصلق إّّل فيام يبكن فعله رّسًا، فإّن اجلار والسرت متقابالن تقابل العلم وامللكة. 

 تظّلمال جواز الغیبة عند : يفاملورد الثاين

 ،م املظلوم وإظاار ما فعل به الظاملتظلّ  ،ةـن حرمة الغيبـموارد اّلستثناء من ـم
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شكال فيه، بل جوازه يف اجلبلة من إ ا ّلکان متسرتًا به، وهو يف اجلبلة ممّ  نإو

العقالء، رضورة أّن القیاوة بنی املرتافعنی  ، وعليه بناءات اإلسالم والعقلرضوريّ 

قالء يف مجيع امللن والبالد القليبة واحلليثة، ري العُ جائزة عنل أبناء البرش، بل من س

اجلاهلّيـة واملتبّلنة، املترّشعة وغري املترّشعة، ورفع اخلصومة إىل القايض والتامس 

للغيبة  مستلزم   ،من الغري واّلنتصاف من الظامل ورفع الظلم عن املظلوم أخذ احلّق 

 عنه. یعن املشتك

الـوايل والقـايض يف  وأمرياملؤمننی نصب رسول اهلل ممويشال علی لل

 ،لالنتصاف من الظامل ورفع الظلم عن املظلوم وعلم تیييع حقوق الناس ؛البالد

 إىل وّلة األمر والقیاة من غري نكري.  هماوّل زال رفع الناس أمرهم وشكو

 تظّلم ال الغیبة عند االستدالل ع  جواز

من اآليات والروايات  ؛عرشةبوجوه  وقل استلّل جلواز الغيبة عنل التظّلم 

 :والقواعل

ْلِمِه َفأأولئَِك َما َعَلْیِهم ِمن َسبِیل * إِنَّاَم ﴿: قوله تعاىل أحدها: َومَلَِن انَترَصَ َبْعَد ظأ

وَن يِف  وَن النَّاَس َوَیْبغأ بِیلأ َعَ  الَِّذیَن َیظْلِمأ ْم َعَذاٌب األالسَّ قِّ أأولـئَِك ََلأ ْرِض بَِغرْيِ احْلَ

  .یٌم﴾َألِ 

اّلنتصار بعل الظلم، ومن موارد اّلنتصار تظّلم تلّل علی أّن اآلية الرشيفة و

سواء کان املراد من اّلنتصار هو اّلنتقام من الظامل، أو هو طلب  ؛املظلوم

 .نرصإلا است ،النرصة، کام هو أحل معانيه؛ يقال: انترص عىل خصبه

فألّن جواز اّلنتقام من الظامل مستلزم جلواز اّلنتصار من  ،أّما عىل األّول

                                                           

 .12و 11(: 12. الشوری )1



 101                                                        مستثنيات الغيبة                                                                     النوع الرابع/

 الغري، وإّّل فقّلام يكون املظلوم بنفسه يبكنه اّلنتقام من ظامله، واّلنتصار مالزم  

ة الظامل، وّل أقّل من أّن إطالق اّلنتصار يقتيض جواز انتقامه ببعاونة ائلذکر مس

 وهو مالزم للغيبة. کعشريته وقبيلته إلا مل يبكنه بنفسه، ،الغري

فألّن مقتىض إطالقه جواز اّلستنصار وطلب النرصة من کّل  ،وأّما عىل الثاين

من يرجو منه للمم، واليًا کان أو غريه، وّلزمه جواز لکر ظلم الظامل وغيبته عنل 

 من يرجو منه النرص.

 :عىل اّلستلّلل باآلية الرشيفة بأنّ  واستشكل املحّقق اإليرواين

عىل جواز اّلنتصار عىل  أجنبيّـة عن الغيبة، وإّنام هي دليل  هذه اآلية 

الظلم وجمازاة الظامل باملثل، نظري آية اّلعتلاء باملثل، وأّنـه ّل سبيل عىل 

 املعتلي باملثل، إّنام السبيل عىل املعتلي ابتلاًء.

يلفعاا أّنـه ّل إطالق يف  ،من املجازات نوع  ـ أيیًا ـ ودعوى أّن الغيبة 

ـ أيیًا ـ ة بالنسبة إىل املجازاة باملحّرمات، وإّّل فنكاحه وأکل حلبه اآلي

 من املجازات. نوع  

ية هو عىل کون املراد من اّلنتصار يف اآل هذا اإلشكال مبنّي  ویرد علیه أّوالً:

نوع من اّلنتصار، وأّما عىل ـ أيیًا ـ اّلنتقام واّلعتلاء باملثل وکون لکر الظامل 

من أّن اّلستنصار وطلب  وارد؛ ملا مرّ  ببعنى طلب النرصة، فغريکون اّلنتصار 

 عىل لکر ظلم الظامل عنل من يرجو منه النرص. وموقوف   النرصة مالزم  

ألّن القلر املتيّقن منه هو اّلنتصار من  ؛قطعاً  أّن اّلنتصار بالغيبة جائز   ومانیًا:

ظلم الظامل عنل الوايل  الوايل والقايض، وجواز هذا اّلنتصار مستلزم جلواز لکر

 والقايض. 
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لَِم َوَکاَن اهللأ  اَل ﴿: قوله تعاىل مانیها: وِء ِمَن اْلَقْوِل إاّل َمن ظأ ْهَر بِالسُّ ِبُّ اهللأ اجْلَ حيأ

 .َسِمیعًا َعلِیاًم﴾

يف اجلبلة ولو عنل للبظلوم اجلار بالسوء،  تلّل علی أنّ  اآلية الرشيفةفإّن 

عنه؛ إلطالق اآلية يف اجلار بالسوء، بل اآلية ببفاوماا من يرجو إزالة الظلم 

 .تلّل علی أّن اجلار حمبوب هلل تعالی

أي: ال حيّب أن ُيهر الرجل بالظلم والسوء ویظلم إاّل من »ي: ففي تفسري القبّ 

 .«ظلم، فأطلق له أن یعارضه بالظلم

فأساء من أضاف قومًا »وعن تفسري العّيايش، عنه )صلوات اهلل عليه(: 

  .«ضیافتهم فهو ممّن ظلم، فال جناح علیهم فیام قالوا فیه

وهذه الرواية وإن وجب توجيااا؛ إّما بحبل اإلساءة علی ما يكون ظلاًم 

، إّّل أهّنا داّلة علی عبوم اجلار، کام فياا اللاّلة مموهتكًا ّلحرتامام أو بغري لل

لِمَ ﴿أيیًا علی عبوم  يف اآلية الرشيفة، وأّن کّل من ُظلم فال ُجناح عليه  ﴾َمن ظأ

 فيام قال يف الظامل. 

أّن اّلستلّلل باآلية مبنّي علی اإلطالق يف املستثنی منه،  فتلّخص ممّا ذکر،

 بقوله: Mلنا األستال سيّ ولکر نحوه 

صالً وکون واّلستلّلل به ألصل املطلوب يتوّقف عىل کون اّلستثناء متّ 

 جار من ّّل إاهلل اجلار  اجلار بالسوء، وکان تقليره ّل حیّب  اّلستثناء من

ظلم، فيكون بقرينة اّلستثناء يف مقام بيان اجلار بالسوء، فيؤخذ بإطالقه 

 ألنواع اجلار بالسوء، کالشتم واللعاء بالسوء والغيبة. 
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 طالق املطلوب عىل إحراز کونه يف مقام بيان عقل اّلسـتثناءإويتوّقف 

 أيیًا.

لعلم  ؛ويبكن اخللشة يف مجيع للممبقوله:  مملكنّـه استشكل يف لل

سيّام مع علم إمكان استثناء من  ،ّلحتامل کون اّلستثناء منقطعاً  ،دافع

 . ظلم من ظاهر الكالم، فيحتاج إىل تقلير  

ن مل يرجع إىل ظاور يف إصال وما يقال: إّن األصل يف اّلستثناء اّلتّ 

صال ى الظاور يف املقام بعل کون اّلتّ ويشكل دعو. ّليتبع ،الكالم

 عىل التقلير، وهو خالف األصل أيیًا. متوّقفاً 

اس ومجاعة أخرى عن ابن اجلنّي أّنـه منقطع، وعن ابن عبّ يوقل حك

معلومًا، وعليه يكون منقطعًا، ويكون املعنى: لكن من  َم﴾﴿َمن َظلَ قراءة 

ظلم ّل خیفى أمره عىل اهلل تعاىل، بقرينة سبيعًا علياًم، أو کان التقلير: 

 لكن من ُظلم جار بظالمته ومن َظلم جار بظلبه. 

وعلم دليل عىل أّن اّلستثناء يكون من اجلار، والتقلير: إّّل جاـر مـن 

 يف املستثنى منه، ويكون التقـلير: ّل حیـّب  ّلحتامل کون التقلير ؛ظلم

اهلل اجلار من أحل بالسوء إّّل من ظلـم، أو جاـر أحـل إّّل مـن ظلـم، 

فيكون يف مقام بيان األشخاص، ّل األقوال، کام هو ظاهر عبارة تفسري 

  ي.القبّ 

فكأّنـه قال: ّل جيوز من أحل اجلار إّّل ممّن ظلم، وأّما أّن کـّل جاـر ّل 

جيوز فال إطالق إلثباته، بل يف مقام اإلمهال من هذه اجلاـة، فـال تـلّل 
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ى يتشبّث باّلسـتثناء لتجويزهـا، ولـو سـّلم اآلية عىل حرمة الغيبة حتّ 

فال  ،ىل تأّملع کام ّلتبعل دعوى الفام العريفّ  ،اإلطالق يف املستثنى منه

 لعلم إحراز کونه يف مقام البيان فيه.  ؛يسّلم يف املستثنى

عـىل جـواز  تـلّل  فلو دّلت عىل أّن کّل من ظلم جيوز له اجلار بالسوء ّل

ة وعنل کـّل أحـل، ومـع معلومّيـ ،التقّول بكّل سوء واإلجاار بكّل قول

لعلم إطالق يف عقل اّلستثناء، کام لعّله يشال له ما  ؛الظامل ولکره باسبه

قوال: أحـلها: ّل أقال: يف معناه  ،جعفر يف جمبع البيان عن أيب يرو

ر ممّـن ـن ينتصـأحیّب اهلل الشتم يف اّلنتصار إّّل من ظلم، فـال بـأس لـه 

 عن احلسن والسلى، وهـو املـروّي  ،ظلبه ممّا جيوز اّلنتصار به يف اللين

قـال احلسـن:  .ونظريه: وانترصوا من بعل ما ظلبـوا ،جعفر عن أيب

 أن يقابل لـه ببثـل للـمم مـن أنـواع ،وّلجيوز للرجل إلا قيل له يا زاين

 انتاى. .الشتم

  عىل علم إطالق فياا، ّل يف املستثنى منه وّل يف املستثنى. ّي وهو مبن

صال ّل بأّن األصل يف اّلستثناء اّلتّ  أّوالً:ويبكن املناقشة فيام أفاده 

 اّلنقطاع.

 منه وّل عناية حينئذ   یکام قل يأيت لتأکيل املستثنـ صل أّن اّلستثناء املتّ  ومانیًا:

خمالف  یوبيان أّن حكم املستثن یقل يأيت به أيیًا ملالحظة نفس املستثن ی ـباملستثن

 طالقه.منه، فيكون يف مقام بيانه، فيؤخذ بإ یحلكم املستثن

 لكونه خمالفًا للقراءة املشاورة.  ؛ًا للفاعل غري حّجةم مبنيّ قراءة من َظلَ  ومالثًا:
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لكن من ُظلم جار بظالمته، ومن َظلم جار »ما قاله: من کون التقلير:  ورابعاً:

کان  ،اّلستلراکّيـة« لكن»ببعنى « إّّل »ة ـه، بل لو کان کلبـّل نفاب« بظلبه

 وإطالقه أوضح. هـعبوم

صال اّلستثناء ولزوم التقلير، کام يبكن التقلير يف أّنـه بناًء عىل اتّ  وخامسًا:

اهلل اجلار من أحل بالسوء إّّل من ظلم، أو  منه، ويكون التقلير: ّل حیّب  یاملستثن

حل إّّل من ظلم، يبكن أن يكون التقلير يف املستثنى، فيكون التقلير: إّّل أجار 

 اآلية الرشيفةملا يف  ؛أي التقلير يف املستثنى ؛ثاينجار من ظلم، لكن الرتجيح لل

 من الشاهلين عليه:

فإّن  ،﴿َوَکاَن اهللأ َسِمیعًا َعلِیاًم﴾قوله تعاىل يف ليل اآلية الرشيفة: ا:أحدمه

سبيعًا يناسب األقوال ّل األشخاص، فلو کان يف مقام بيان کونه تعاىل 

وصف  یمن دون احتياج إل ،بوصف کونه عليامً ً یّلکتف ،األقوال شخاص ّلاأل

 يلّل عىل أّنـه تعاىل يف مقام بيان األقوال. ﴿َسِمیعًا﴾ :کونه سبيعًا، فقوله تعاىل

ّوًا قوله تعاىل:  :اممانیه وء َفإِنَّ اهللَ َکاَن َعفأ وا َعن سأ وهأ َأْو َتْعفأ فأ ْ وا َخرْيًا َأْو ُتأ ْبدأ ﴿إِن تأ

ات فإّن هذه اآلية قرينة عىل أّن اهلل تعاىل يف اآليتنی يف مقام بيان حيثيّ  ،﴾َقِدیراً 

ولكّن اخلري ّل مانع من  ،إّّل ممّن ُظلم مذموم   ةإّن السوء جار :األفعال، فقال

فيكون اآلية الرشيفة يف مقام بيان األقوال وأّن ، إبلائه کام ّل مانع من إخفائه

 إّّل جار من ظلم.  ،تعاىل هلل اجلار من القول بالسوء غري حمبوب  

لعلم إحراز کونه يف  ؛الق يف املستثنىـمن علم اإلط Mأّن ما قاله  وسادساً:

حيث إّن  ؛ية الرشيفة جيئت لبيان املستثنىبأّن اآل مقام البيان فيه، فبخلوش  
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إىل البيان،  غري حمتاج   تعاىل للجار بالسوء، معلوم   أي علم حبّه هلل ؛املستثنى منه

أي حبّه تعاىل للجار بالسوء من املظلوم، فاهلل تعاىل  ؛واملحتاج إىل البيان هو املستثنى

له بيشء فيؤخذ بإطالقه، هذا میافًا إىل أّن وحيث مل يقيّ  ،مقام بيان املستثنى يف

أي کونه يف مقام  ؛يف اإلطالق واإلمهال واإلمجال هو اإلطالق األصل عنل الشمّم 

 البيان.

وِء  اَل ﴿عبلاهلل يف قول اهلل: عن أيب  ،ايشرواية العيّ  الثها:م ْهَر بِالسُّ ِبُّ اهللأ اجْلَ حيأ

من أضاف قومًا فأساء ضیافتهم فهو ممّن ظلم، »قال: ،ِمَن اْلَقْوِل إاّل َمن ظألَِم﴾

  .«فال جناح علیهم فیام قالوا فیه

عىل أّن  فياا اللّللةلة للّللة اآلية وإطالقاا، کوهنا مؤيّ  یمیافًا إل فإهّنا

املظلوم جيوز له لکر ما فعله الظامل به عنل الغري مطلقًا، بل يلّل بإطالقه عىل 

 جواز غيبته يف غري ما فعله به من سائر مساويه. 

يف قوله تعاىل:  اهللعبلعن أيب  ،مرسلة الطربيس يف جمبع البيان رابعها:

وِء ِمَن اْلَقْوِل إاّل َمن ظألَِم﴾ اَل ﴿ ْهَر بِالسُّ ِبُّ اهللأ اجْلَ أّن الضیف ینزل بالرجل فال » :حيأ

  .«حيسن ضیافته، فال جناح علیه يف أن یذکره بسوء ما فعله

دون  ،بسوء ما فعله به ةخمتّص  اإّّل أهّن  ،الرواية مثل سابقاا يف اللّللةهذه و

 غريه من مساويه.

 ،يف اّلستلّلل بالروايتنی بأهّنام مع ضعفاام سنلاً  Mواستشكل سيّلنا األستال 
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﴿إاّل  ال حيّب اهلل الشتم يف االنتصار»: جعفرمعارضتان بام يف جمبع البيان عن أيب 

فإّن  .«ن ینترص ممّن ظلمه بام ُيوز االنتصار به يف الدینأفال بأس له ، َمن ظألَِم﴾

 جواز غيبة الظامل، وإّنام جيوز اّلنتصار منه بام جيوز يف اللين.الظاهر مناا علم 

ولكن يبكن أن يقال: إّن ضعف سنلمها منجرب ببوافقتاام للكتاب، واخلرب 

 حّجة. هذا بالنسبة إىل ضعف سنلمها. ،املحفوف بالقرينة واملوافقة للكتاب

 فبخلوش   ،جعفروأّما دعوى تعارضاام مع مرسلة جمبع البيان عن أيب 

ألهّنا میطربة متنًا، حيث إّن مقتیاها احّتاد  ؛بأّن املرسلة ّل يقاوم الروايتنی

املستثنى واملستثنى منه يف احلكم، فإهّنا تلّل يف عقل املستثنى منه عىل أّن اهلل تعاىل 

أيیًا تلّل ـ بقرينة  یحیّب لغري املظلوم الشتم يف اّلنتصار، ويف عقل املستثن ّل

ـ عىل علم جواز الشتم يف اّلنتصار، حيث فّرع عليه بأّن  ملذکور بعلهالتفريع ا

 یيف اللين، واحّتاد املستثن للبظلوم اّلنتصار ممّن ظلبه بام جيوز اّلنتصار به

 غايته. يف احلكم بعيل   منه یواملستثن

ّلة عىل أّن اإلمام اجلائر ّل حرمة له وّل غيبة، مثل االروايات الل خامسها:

مالمة لیس َلم »قال:  ،ل، عن أبيهالبخرتي، عن جعفر بن حمبّ  أيبرواية 

 .«الفسقبحرمة، صاحب هوى مبتدع، واإلمام اجلائر، والفاسق املعلن 

غیبة  ال»، أّنـه قال: اللباب عن النبّي  وما رواه القطب الراونلي يف لّب 

 .«لثالمة: سلطان جائر، وفاسق معلن، وصاحب بدعة

                                                           

 .211. نفس املصدر: 1

 .123: 1. راجع: املكاسب املحّرمة 2

، كتاب 283: 12؛ وسائل الشيعة 612، باب أکاديث املتفّرقة، احلديث 112. قرب اإلسناد: 1

 .1، احلديث 111احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 

، كتاب احلّج، أبواب أکكا  128: 3. اليوجد لدينا هيا الكتاب لكن نقل عنه مستدرك الوسائل 1

 . 1، احلديث 111لعرشة، الباب ا
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ل بن عن حمبّ  ،: بإسنادهل فیل اهلل الراونلي يف نوادرهالسيّ وما رواه 

شعث، عن موسى بن إسامعيل، عن أبيه، عن أبيه موسى بن جعفر، عن األ

: الفاسق املعلن أربعة لیس غیبتهم غیبة»: ، قال: قال رسول اهللآبائه

واملتفّکهون بفسقه، واإلمام الکّذاب إن أحسنت مل یشکر وإن أسأت مل یغفر، 

 «.تي الشاهر علیها بسیفهباألّمهات، واخلارج من اجلامعة الطاعن ع  أمّ 

 :األعظم قال الشيخ

عىل أّن علم  ويؤّيله ما تقّلم من علم اّلحرتام لإلمام اجلائر، بناءً  

احرتامه من جاة جوره، ّل من جاة جتاهره، وإّّل مل يذکره يف مقابل 

 .«الفاسق املعلن بالفسق»

املرسل الذي أرسله الشايل الثاين يف کشف الريبة:  النبوّي  سادسها:

  .«ّق مقالاحللصاحب »

ألّن لكّل صاحب حّق مقال يف  ؛ّنـه ّل دّللة فيه عىل جواز الغيبةأوفیه: 

 مطالبة حّقه، ّل يف الوقيعة فيه.

املظلوم  أّن يف منع»: عليه، قال الشيخ منع املظلوم عن التظّلم حرج   سابعها:

 .«عظیامً  من التشّفي ـ حرجاً  من هذا ـ الذي هو نوعٌ 

إشـكاّلً، بـل بأّن شبول دليل احلرج للبقـام  د اخلوئيواستشکل علیه السیّ 

ـ ـ، وقـل حّققنـ(بـالفتح)لالمتنان يف حـّق املغتـاب  مناف  منعا؛ ألّنـه  ة ـا يف أدّل

                                                           

؛ ومستدرك 171، األکاديث غری املشهورة أو...، الغيبة هلم، احلديث 71. النوادر )للراوندي(: 1

 .2، احلديث 111، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 128: 3الوسائل 

 .118: 1. املكاسب 2

 يف الْيبة، األّول: التظّلم. ، الفصل الثالث: يف األعير املرّخصة11. كشف الريبة: 1

 .118: 1. املكاسب 1
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مل يلـزم مـن جرياهنـا خـالف  أدّلة امتنانيّـة، وإّنام جتري إلا رضر أهّنااحلرج وال

 اآلخرين. اّلمتنان يف حّق 

 .غري معلوم   ،کون أدّلة الرضر واحلرج أدّلة امتنانّيـة ویرد علیه أّوالً:

إّنام جيري إلا مل يكن  (بالفتح)أّن خالف اّلمتنان يف حّق املغتاب  ومانیًا:

يف احلرج، وأّما يف مثل  (بالكّس)سببًا لوقوع املغتاب  (بالفتح)شخص املغتاب 

ّل مانع من جريان  ،املقام الذي کان املغتاب بظلبه سببًا لوقوع املظلوم يف احلرج

 قاعلة احلرج. 

يف ترشيع اجلواز مظنّـة ردع الظامل، وهي مصلحة خالية عن  أنّ  مامنها:

 ألّن األحكام تابعة للبصالح. ؛مفسلة، فيثبت اجلواز

إّّل أّن حتّقق الردع بالغيبة التي هي  ،أّن ردع الظامل وإن کان فيه املصلحة وفیه:

 ، إّّل إلا ثبت علم حرمة الغيبة هنا. من املحّرمات ممنوع  

إليه  یفشك هللاعبلاد بن عثامن، قال: دخل رجل عىل أيب رواية محّ  تاسعها:

ما لفالن »: اهللعبلرجاًل من أصحابه، فلم يلبث أن جاء املشكو، فقال له أبو

 اهللعبلي، قال: فجلس أبو: يشكوين أيّن استقیيت منه حقّ فقال له «یشکوك؟

 حکى اهلل عّزوجّل  رأیتك ما ! أئکأّنك إذا استقضیت حّقك مل تس»قال:  مغیبًا، ثمّ 

وَن َسوَء احِلَساب﴾وَ ﴿ يف کتابه: ترى أهّنم خافوا اهلل أن ُيور علیهم؟ ال  أ ،خَيافأ

واهلل! ما خافوا إاّل االستقضاء، فساّمه اهلل عّزوجّل سوء احلساب، فمن استقىض فقد 

 .«أساء
                                                           

 .112: 1. راجع: مصباح الفقاهة 1

 .21(: 11. الرعد )2

، باب 131/121: 6؛ هتييب األکكا  1، باب يف آداب اقتضاء الدين، احلديث 111: 1. الكايف 1

التجارة، ، كتاب 118: 18، مع تفاوٍت يسری؛ وسائل الشيعة 11الديون وأکكامها، احلديث 

 ، مع تفاوٍت يسری.1، احلديث 16أبواب الدين والقرض، الباب 
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 :Mقال سّيلنا األستال 

لكنّـه  ،عىل نقل املجليس يف مرآة العقول والكايف کذا يف الوسائل 

ويف  ،«ويف بعض النسخ القليبة بالصاد املابلة يف املوضعنی»قال: 

 عن الكايف والتاذيب بالصاد املابلة يف مجيع املواضع. الوايف

ألّن اللائن يف  ؛وأظّن کونه بالیاد املعجبة يف املوضعنی األّولنی :أقول

مقام اللفاع عن الشكوى ّل يناسب أن يقّر باّلستقصاء وسوء املطالبة، 

، فال وجه لشكواه، وقول يبل املناسب أن يقول: إّنى استقیيت حقّ 

 يناسب املعجبة طبقًا ملقالة اللائن. « کأّنمم إلا استقیيت: »هللاعبلأيب 

 ،إحلامها بال استقصاء وثانيتاام معه :ثّم ملّا کان اّلستقیاء عىل کيفّيتنی

: مل يكن کل استقیاء غري سوء، بل منه ما ينطبق عليه اهللعبلقال أبو

فاملناسب ساء، أاّلستقصاء فيه، فبن استقىص فقل هو سوء احلساب و

بل ملا قبله املابلة، ويؤّيله أّن مطلق اّلستقیاء ليس  ،للبوضع األخري

  ة، کام هو واضح.ءإسا

أي جواز الغيبة للبظلوم فيام فعل به  ؛تلّل عىل املقصودّلّن الرواية أ ،وکیف کان

کاإلهانة والتحقري وغريمها،  ،ألّن الظاهر مناا کون املطالبة مقرونة للظلم ؛الظامل

الذي يرجى منه دفع الظامل  اهللعبلفتلّل عىل جواز غيبة الظامل عنل مثل أيب 

 وظلبه.

                                                           

 . تقّد  آنفًا.1

 . تقّد  آنفًا. 2

 .1، كتاب املعيشة، باب يف آداب اقتضاء الدين، احلديث 11: 13. مرآة العقول 1

 .7، احلديث 127، كتاب املكاسب، أبواب أکكا  الديون والضامنات، الباب 811: 18. الوايف 1

 .111: 1. املكاسب املحّرمة 1



 121                                                        مستثنيات الغيبة                                                                     النوع الرابع/

وتطبيق  اهللعبـلإىل أّن الظاهر من سياق الرواية وغیب أيب  هذا میافاً 

اء من الفاقل یمنطبق عليه عنوان الظلم، کاّلستق أّن مطالبته کانت بوجه   اآلية:

 املوجب خلجلته وهتكه.

يظار وجه اّلستلّلل ببرسلة ثعلبة بن  بن عثامن، وممّا لکرناه يف رواية مّحاد

املروّيـة عن الكايف ـ قال: کان عنله قوم حیّلثام إل لکر رجل منام رجاًل  ـميبون 

وأّي الرجال  ،وأيّن لك بأخیك کّله»: اهللعبلع فيه وشكاه، فقال له أبوفوقّ 

 .«املهّذب

يف تظّلبه  يصري ظاهرًا حينئذ   «شكاه»أّنـه اغتابه، فقوله: « ع فيهوقّ »فإّن ظاهر 

 اهللعبلولکر سوء ما فعل به، فتلّل الروايتنی عىل جواز الغيبة عنل مثل أيب 

 .ولو بالنصيحة منه رفع ظلم الظامل یالذي يرجت

منه رفع ظلم  یّل إطالق هلام حّتى تلّل عىل جواز الغيبة عنل من ّل يرجت ،نعم

 الظامل. 

رواية هارون بن عبرو املجاشعي، عن حمّبل بن جعفر، عن أبيه  عارشها:

قال: قال  ،، وعن املجاشعي، عن الرضا، عن آبائه، عن عيلّ عبلاهللأيب 

الواجد بالدین حيّل عرضه وعقوبته ما مل یکن دینه فیام یکره اهلل  يلّ »: رسول اهلل

 .«عّزوجّل 

 واّلستلّلل هبذه الرواية يتّم علی شبول العقوبة للغيبة. فتأّمل.

 سفيان واشـتكائاا إىل رسـول اهلل حكاية هنل زوجة أيب احلادي عرشها:

                                                           

، كتاب احلّج، أبواب أکكا  81: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب اإلغضاء، احلديث 611: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 16العرشة، الباب 

، كتاب 111: 18؛ وسائل الشيعة 11، املجلس الثامن عرش، احلديث 121. األمايل )للطويس(: 2

 .1، احلديث 8اب التجارة، أبواب الدين والقرض، الب
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ومل ينااهـا  .«یکفینـيرجل شحیح ال یعطیني وولدي مـا إّن أباسفیان » وقوهلا:

 سفيان. غيبَة أيببأهّنا 

أهّنا قیّيـة شخصّيـة، فيحتبل أن يكون ـ میافًا إىل ضعف سنلها ـ  وفیه:

 .. فتأّملعلم الردع لتجاهره بالبخل

 تنبیهان:

عن أدّلة اللاّلة عىل حرمة الغيبة ختّصصًا  تظّلم املظلوم خارج  : ]التنبیه[ األّول

ألّن تظّلم املظلوم إّما ّل يكون غيبة عرفًا ورشعًا، وإّما ّل تشبله  أو انرصافاً 

 وللمم لقرائن:، ّلنرصافاا عنه، ّل أّنـه خارج عن األدّلة بالتخصيص ؛األدّلة

بأکل حلم األخ ميتًا، فإّن التظّلم ليس   تشبيه الغيبة يف اآلية الرشيفة أحدها:

ة إىل ما ّل يكون املغتاب نفسه سببًا من أکل حلم األخ، فإّن هذه اجلبلة منرصف

  هذا أّوالً.هلذا األکل، ويف املورد کان الظامل نفسه سببًا هلذا األکل. 

املستفاد من اآلية الرشيفة حرمة غيبة األخ، والظامل ّل يكون للبظلوم  ومانیًا:

 انّيـة.؛ فتأّمل. فقل مّر أّن املراد من األخّوة، األخّوة اإلنسأخًا، فال تشبله اآلية

احلكم يف اآلية الرشيفة بكراهة املؤمننی هذا األکل، مع أّن تظّلم  مانیها:

ْهَر  اَل ﴿: املظلوم ّل يكرهه أحل من املؤمننی، کام يشال به قوله تعاىل ِبُّ اهللأ اجْلَ حيأ

لَِم َوَکاَن اهللأ َسِمیعًا َعلِیاًم﴾ وِء ِمَن اْلَقْوِل إاّل َمن ظأ  .بِالسُّ

احلكبة يف حرمة الغيبة هي اجتامع املؤمننی وعلم تفّرقام وألفة  :مالثها

                                                           

، الباب األّول، يف األکاديث املتعّلقة بأبواب الفقه، املسلك الثالث، 112: 1. عوايل اللئايل 1

، 111، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 123: 3؛ مستدرك الوسائل 13احلديث 

 .1احلديث 

 .12(: 13. وهو قوله تعالی يف سورة احلجرات )2

 .118(: 1. النساء )1
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وأّن الغيبة يوجب زوال هذا املطلوب، ولكن ّل يرتّتب عىل  ،بعیام ببعض

ألّن  ؛غيبة املظلوم الظامل يف ظلبه زوال هذا املطلوب، بل يوجب استحكامه

 االظامل بظلبه يوجب تشّتت الناس والتفرقة بينام.

جيوز للبخاطب استامعه  ،کام جيوز للبظلوم لکر مظامل الظامل اين:ث]التنبیه[ ال

ل بام إلا ثبت له أو أّنـه مقيّ  ،أيیًا يف اجلبلة، ولكن هل جيوز له اّلستامع مطلقاً 

بإحراز ظلم  لهب صاحب اجلواهر إىل أّن جواز اّلستامع مرشوط   ؟ظلم الظامل له

 الظامل.

أّن القلر املتيّقن من جواز تظّلم املظلوم هو تظّلبه عنل  ویرد علیه أّوالً:

 القايض والوايل، وّل ريب وّل شمّم يف علم اعتبار اإلحراز عنل القايض والوايل.

اشرتاط جواز اّلستامع بإحراز الظلم عنل املستبع مستلزم للغوّيـة  ومانیًا:

ظلم الظامل للبستبع  للبظلوم من إثبات ألّنـه عىل هذا ّلبلّ  ؛جواز غيبة الظامل

حّتى جيوز للبستبع استامعه، وهذا غري من وجوه وأدّلة أخری بغري الغيبة 

 مقلور للبظلوم.

الرباءة، فيجوز  ،يف اّلشرتاط وعلمه أّن األصل عنل الشمّم  ومالثًا:

 يف اعتبار اإلحراز وعلمه. للبخاطب اّلستامع عنل الشمّم 

 هو اّلحتياط. ،إّن األصل يف األموال واألعراض ال یقال:

إّن املستبع ّل يترّصف باستامعه يف عرض اآلخرين، وإّنام  ألّنـه یقال:

 . (الكّس)باملترّصف هو املغتاب 

 أقوی صلحةملالغیبة  يف فیها صّخ رأ  التي واردامل

 ؛هـلهب إىل أّن لکر املتجاهر بام ّل يكره نسبته إليّم إّن الشيخ األعظمـث

                                                           

 .66: 22. راجع: جواهر الكال  1



 2کتاب املكاسب /ج                                                                                                                                           112

، وأّن عن موضوع الغيبة، فخروجه موضوعّي  خارج  الفسق املتجاهر به،  نـم

ملزامحة احلرمة لغرض  ؛عن احلرمة تظّلم املظلوم وسائر موارد الرخصة، خارج  

، وقل ، فخروجه حكبّي )بالفتح( من مصلحة احرتام املغتاب یصحيح أقو

 العرشة. إلی ام تبلغربّ  لکر هلا مصاديق  

التعّرض لبيان الفرق بنی التعارض ولكن قبل الورود يف تلمم املوارد ينبغي 

 والتزاحم.

ّن التعارض إإّن التعارض والتزاحم خیتلفان موضوعًا وحكاًم، ف أقول:

بتزاحم األحكام  بلّللة األدّلة يف مقام إثبات األحكام، والتزاحم مربوط   مربوط  

 .متثاليف مقام اّل

متثال إّّل عىل وبعبارة أخرى: يف التزاحم أّن القلرة ّل يوجل يف مقام اّل 

إّّل أّن الكالم  ،واحل مناام، ويف التعارض کان کال احلكبنی مقلورين للبكّلف

 .هذا أّوالً يف تنايف اللليلنی يف مقام اإلثبات. 

مناام، ويف مقام التزاحم کال  اً ليس إّّل واحل نیتعارضّن احلكم يف املإ ومانیًا:

  عىل امتثال أحلمها.احلكبنی موجودان، إّّل أّن املكّلف ّل يقلر إّّل 

 ؛ّن القاعلة يف باب التعارض هي الرجوع إىل املرّجحات العالجّيـةإ ومالثًا:

مثل األعللّيـة واألورعّيـة واألعلبّيـة، أم  ،سواء کان من املرّجحات السنلّيـة

مثل الرتجيح ببخالفة العاّمة وموافقة املشاور، أم  ،کان من املرّجحات اجلاتّيـة

مثل الرتجيح ببوافقة الكتاب، ومع علم وجود  ،ات املیبونّيـةمن املرّجح

املرّجح کان القاعلة التساقط أو الرجوع إىل التخيري يف األخذ بواحل من 

القاعلة يف املتزامحنی هو األخذ بأقوى املالکنی قطعًا أو احتامّلً،  اللليلنی، ولكنّ 
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التخيري بيناام يف مقام ومع علم الرتجيح لواحل من املالکنی کان القاعلة هو 

 اّلمتثال والعبل.

ثّم إّنـه إلا کان أحل املالکنی أهّم من اآلخر قطعًا أو احتامّلً من دون احتامل 

األمهّيـة يف الطرف اآلخر، أو کانا متساوينی يف األمهّيـة، فالعقل حیكم بجواز 

خ ـية للمم، فذهب الشـارتكابه بال إشكال وّل کالم، وإّنام الكالم يف علّ 

املصلحتنی وعلم  یة احلكم ألقوـومن تبعه إىل تبعيّ  ظم األنصاريـاألع

  .آلخرلحرمة 

  أّن: إىل M ولهب سّيلنا األستال

 أنّ  إّّل  مطلقًا، فعلّيتاام عىل بقيا مقامه يف املتزامحنی احلكبنی أنّ  التحقيق

اّم باّلشتغال امل ترك واملكّلف عن الفاعل ببعذورّيـة حیكم العقل

باألهّم أو ترك أحل املتساوينی باّلشتغال باآلخر.

 موارد جواز الغیبة لکون مفسدهتا متزاَحة ملصلحة أخری

أو جاة أخری ونتبعام  قل لکر األصحاب موارد استثناء الغيبة هبذه اجلاة 

 يف لکر البعض:

 منها: نصح املستشري

کـون عىل  أّوالً  ف  الغيبة يف مورد نصح املستشري ببالك التزاحم متوقّ  زجوا

وعـلم جـواز رّد اّلستشـارة وتـرك  ،أو مـع اّلستشـارة مطلقاً واجبًا النصح 

                                                           

 .112: 1. راجع: املكاسب 1
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لعـلم مزامحـة  ؛النصح ولو بالسكوت، وأّما لو کان النصح مستحبًّا فـال جيـوز

 .احلرام ،املستحّب 

عىل شبول أدّلة النصح ملوارد الغيبة، وإّّل فبع علم الشبول ّل يقع  ومانیاً 

 لعلم کون النصح واجبًا يف مورد الغيبة. ؛التزاحم بيناام

أو  ،عىل إحراز أمهّيـة مصلحة النصح من مفسلة الوقيعة يف املؤمن ومالثاً 

 .احتامهلا عىل نحو ما تقّلم

لعلم اللليل عليه،  ؛شكال  أي وجوب نصح املستشري، ففيه إ ؛أّما األّول

 واألصل الرباءة.

 وجوب نصح املستشرياالستدالل بالروایات ل

وإليمم  ،ولكن قل يستلّل لوجوبه بالروايات الواردة يف نصح املستشري

 بعیاا:

ُيب للمؤمن »قال:  ،عبلاهللعن أيب  ،منصورصحيحة عيسى بن أيب  منها:

 .«ع  املؤمن أن یناصحه

ُيب للمؤمن »قال:  ،اهللعبلعن أيب  ،صحيحة معاوية بن وهب ومنها:

 .«ع  املؤمن النصیحة له يف املشهد واملغیب

عن  ،اءعبيلة احلذّ عن أيب  ،عن ابن رئاب ،صحيحة ابن حمبوب ومنها:

 .«ُيب للمؤمن ع  املؤمن النصیحة»: قال ،جعفرأيب 

                                                           

، كتاب األمر 181: 16؛ وسائل الشيعة 1، باب نصيحة املؤمن، احلديث 218: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 11والنهي عن املنكر، أبواب فعل املعروف، الباب باملعروف 

، كتاب األمر 181: 16؛ وسائل الشيعة 2، باب نصيحة املؤمن، احلديث 218: 2. الكايف 2

 .2، احلديث 11باملعروف والنهي عن املنكر، أبواب فعل املعروف، الباب 

، كتاب األمر 182: 16شيعة ؛ وسائل ال1، باب نصيحة املؤمن، احلديث 218: 2. الكايف 1
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لعلم ما يلّل عىل  ؛اّلستحبابالروايات الثالث ّل يلّل عىل أزيل من 

بوجوب نصح التعبري يف التوعيل بالعذاب، مع أّن  وأالوجوب فياا من األمر 

شاادة وقرينة  «ُيب للمؤمن علی املؤمن النصیحة»بقوله: عىل املؤمن املؤمن 

 اّلستحباب.علی 

زيل من الثبوت، بل أيف مثل هذا الرتکيب عىل  فال يلّل  ،«ُيب»وأّما کلبة 

يف  ةالروايات ظاهرمثل هذه يف لسان  «ُيب»إّن کلبة  :أن يقاليبكن 

 . ومبالغة يف الرجحان واملطلوبّيـة اّلستحباب

 ،جعفرعن أيب  ،عن جابر ،عن عبرو بن شبر ،رواية ابن حمبوب ومنها:

 .«لینصح الرجل منکم َأخاه کنصیحته لنفسه» :قال: قال رسول اهلل

بعبرو بن شبر،  عن ضعف سنلها الغّض  ويف دّللتاا عىل الوجوب بعل

هذا، مع کفاية  وابن الغیائري. فإّنـه ضعيف  جّلًا علی ما لکره النجايش

ألهّنا يف مقام بيان مقلار النصيحة  ؛نظر   علم التوثيق أحل إّياه يف ضعفه

 فال تلّل عىل وجوهبا. ،وکيفّيتاا بعل الفرا  عن حكباا

قال  :سبعته يقول :قال ،اهللعبلعن أيب  ،ألعشىحفص ارواية أيب  ومنها:

 .«فقد خان اهلل ورسوله ،من سعى يف حاجة ألَخیه فلم ینصحه» :رسول اهلل

                                                                                                                                        

 .1، احلديث 11باملعروف والنهي عن املنكر، أبواب فعل املعروف، الباب 

، كتاب األمر 182: 16؛ وسائل الشيعة 1، باب نصيحة املؤمن، احلديث 218: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 11باملعروف والنهي عن املنكر، أبواب فعل املعروف، الباب 

 .761، الرقم 287. رجال النجايش: 2

 .78، الرقم 71. رجال ابن الْضائري: 1

 .8711، الرقم 112: 2. الکظ: تنقيح املقال 1

، كتاب 181: 16؛ وسائل الشيعة 1، باب من مل يناصح أخوه املؤمن، احلديث 162: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 16األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أبواب فعل املعروف، الباب 
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ام مؤمن َمشى يف َأیّ »يقول:  اهللعبل سبعت أبا :قال ،قة سامعةموثّ  ومنها:

ناصحه  .«فقد خان اهلل ورسوله ،حاجة َأخیه فلم یأ

من َمشى يف حاجة »يقول:  اهللعبل سبعت أبا :قال ،مجيلةرواية أيب  ومنها:

 .«وکان اهلل خصمه ،کان کمن خان اهلل ورسوله ،مل یناصحه فیها ممّ  ،أخیه

وهذه الروايات الثالث أيیًا ّل تلّل عىل وجوب النصيحة، بل عىل أّنـه لو 

حاجته أو وجوب مشى يف حاجته جيب عليه نصحه. وأّما وجوب امليش يف 

يف ّل جيوز له امليش ـ ة ـکالغيبـ ه باملعصية ـنصيحته فال، ولعّله مع علبه بابتالئ

 .حاجة أخيه

أخربين أيب،  قال: ،اهللعبلعن أيب ما ورد يف خصوص املستشري،  ومنها:

 همن استشار»أّنـه قال:  ، عن رسول اهللعن آبائه، عن عيّل بن أيب طالب

 .«لأـبّهسلبه اهلل  النصیحةضه مَح َفلم یَ املؤمن  هوَأخ

تلّل عىل وجوب  هذه الرواية أيیًا ّل M واملستفاد من کلامت سّيلنا األستال

 عىل حرمة اخليانة بعل بنائه عىل إفادة رأيه.هي داّلة بل  النصح،

                                                           

، كتاب 181: 16؛ وسائل الشيعة 2، باب من مل يناصح أخوه املؤمن، احلديث 162: 2 . الكايف1

 .2، احلديث 16األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أبواب فعل املعروف، الباب 

، كتاب 181: 16؛ وسائل الشيعة 1، باب من مل يناصح أخوه املؤمن، احلديث 161: 2. الكايف 2

 .1، احلديث 16املنكر، أبواب فعل املعروف، الباب األمر باملعروف والنهي عن 

: 17، اخلامتة: يف أکاديث مناسبة للمقا ، احلديث العارش؛ وسائل الشيعة 87كشف الريبة:  .1

. وفيهام ما فيه يف املتن؛ وأّما 1، احلديث 13، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 218

كتاب  181: 16؛ وسائل الشيعة 1وه املؤمن، احلديث ، باب من مل يناصح أخ161: 2يف الكايف 

عن »، ففيها: 1، احلديث 16األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أبواب فعل املعروف، الباب 

حمض ه َفلم َيمحضه امن استشار َأخ»، قال: ا عبدکسنی بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أيب 

 .«عّز وجّل رأيهسلبه ا   الرأي

 . 111: 1. راجع: املكاسب املحّرمة 1
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لو کان اللّب فياا ببعنـى العقـل، فـإّن حفـظ  ،لكنّاا تلّل عىل احلرمةهذا، 

لعـلم وجـوب  ؛، وأّما إن کان ببعنـى الـرأي فـالوإزالته حرام   العقل واجب  

 حفظ الرأي.

عىل دّللتاا عىل الوجوب ملوارد  أي شبول روايات النصح، بناءً  ؛وأّما الثاين

املوارد  ات منرصفة عنبأّن أدّلة الواجبات واملستحبّ  أّوالً: فبخلوش   ،الغيبة

 املحّرمة.

النسبة بنی آية الغيبة اللاّلة عىل حرمة  من أنّ  Mبام قاله سّيلنا األستال  ومانیًا:

من وجه، فتكون الروايات خمالفًا للكتاب يف  وبنی الروايات عبوم   ،الغيبة مطلقاً 

من دون فرق بنی أن يكون  ،لقرآن ّل يكون حّجةلخالف املة اّلجتامع، ومادّ 

 ملبائنة أو بالعبوم من وجه.املخالفة با

 ،أي أقوائّيـة مالك النصح ومصلحته عن مالك ومفسلة الغيبة ؛وأّما الثالث

 ؛إّن مفسلة احلرمة أقوى من مصلحة الغيبة :فغري واضحة، بل يبكن أن يقال

 :Mللروايات اللاّلة عىل شّلة أمر الغيبة. قال سّيلنا األستال 

 لكـنّ  ،ثّم لو سّلم دّللتاا عىل الوجوب وإطالقاـا ومزامحـة املقتیـينی 

أّن مالکاا أقوى من  ،الظاهر من أدّلة الغيبة ومثل التعبريات الواردة فياا

ّلحتامل أمهّيــة  مالك النصح، وّل أقّل من أّن للمم اّلهتامم صار موجباً 

مهّيـة النصـح أو ز أمالکاا. فاألقوى مالحظة املوارد، ففي کّل مورد حترّ 

 حیكم بجوازها دون مطلق املوارد.ـ کام أرشنا إليه ـ حتتبل 

يف کشف الريبة من املفاسل  ما لکره الشايل M ويؤّيل ما لکره األستال

 العظيبة املرتّتبة عىل الغيبة بقوله:
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السبب املوجب للتشليل يف أمر الغيبة وجعلاا أعظم مـن کثـري  نّ أواعلم  

ّيـة املنافية لغرض احلكيم من املعايص الكبرية هو اشتامهلا عىل املفاسل الكلّ 

 ا مستلزمة ملفاسل جزئّيـة. فإهّن  ،بخالف باقي املعايص ،سبحانه

بيان للمم: أّن املقاصل املاّبـة للشـارع اجـتامع النفـوس عـىل هـّم واحـل 

وطريقة واحلة وهي سلوك سبيل اهلل بسائر وجوه األوامر والنـواهي وّل 

وللـمم يتوّقـف  ،للمم إّّل بالتعاون والتعاضل بنی أبناء النوع اإلنساين يتمّ 

ة حّتـى ـاملحّبـوعىل اجتامع مّهام وتصايف بواطنام واجتامعام عىل األلفة 

 بنفي الیـغائن للمم إّّل  يف طاعة موّله ولن يتمّ  واحل   يكونوا ببنزلة عبل  

 نهمنام ألخيه مثرية لیغ وکانت الغيبة من کّل  ،واألحقاد واحلسل ونحوه

 للشـارع ه ّل جرم کانت ضـّل املقصـود الكـيّل ثلاا يف حقّ ملومستلعية منه 

عناـا والوعيـل  يفلذلمم أکثر اهلل ورسوله من الناـ ،ّيـةوکانت مفسلة کلّ 

 وباهلل التوفيق. .علياا

 املستشري وغريه ولو کان مستلزمًا للغیبةجواز نصح 

الثانينی  قواملحقّ  تبعًا للشايل ،وأّما عىل ما لهبنا إليه ،هذا عىل مسلمم القوم

 ولو کان مستلزم   ،يف الغيبة، فال يكون النصح غيبة من اعتبار قصل اّلنتقاص والذمّ 

عن  ح خارج  ، فالنصاّلنتقاص والذمّ  ،لعلم قصل الناصح ؛لذکر مساوي الغري

 تصل النوبة إىل مقام التزاحم. الغيبة موضوعًا، فال تشبله أدّلة حرمة الغيبة، فال

 کالمه:  نّص  ما لکره الشايل الثاين يف کشف الريبة، وإليمم ،ويشال عىل ما لکرناه

                                                           

 ، بعض األخبار الواردة يف کرمة الْيبة.22. كشف الريبة: 1

 .211: 1. الکظ: الروضة البهّيدة 2

 .27: 1. الکظ: جامع املقاصد 1
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الرابع: حتذير املسلم من الوقوع يف اخلطر والرّش ونصح املستشري، فإلا 

ن تنبّه الناس عىل نقصه أفلمم  ،ليس من أهلهرأيت متفّقاا يتلبّس بام 

وتنبّاام عىل اخلطر الالحق هلم باّلنقياد  ،وقصوره عاّم يأهل نفسه له

خیفى أمره وخفت عليه  ىل فاسق  إ ليه، وکذلمم إلا رأيت رجالً مرتّدداً إ

من الوقوع بسبب الصحبة فيام ّليوافق الرشع، فلمم أن تنبّاه عىل فسقه 

 ماام کان الباعث لمم اخلوف عىل إفشاء البلعة ورساية الفسق.

إل قل يكون الباعث لمم  ؛وللمم موضع الغرور واخلليعة من الشيطان

ّن للمم أ فيلبس عليمم الشيطان ،عىل للمم هو احلسل له عىل تلمم املنزلة

 بإظاار الشفقة عىل اخللق. 

وقل عرفت املبلوك بعيوب  مملوکاً  ييشرت وکذلمم إلا رأيت رجالً 

 يللبشرت ن تذکرها للبشرتي، فإّن يف سكوتمم رضراً أفلمم  ،منّقصة

 املشرتي أوىل باملراعاة.  للعبل، لكنّ  ويف لکرك رضراً 

ب التزويج ما فال تذکر يف عي ،ولتقرص عىل العيب املنوط به للمم األمر

ق أمر ما يتعلّ  خیّل بالرشکة أو املیاربة أو السفر مثالً، بل تذکر يف کّل 

نصح املستشري ّل الوقيعة، ولو علم  بذلمم األمر وّل يتجاوزه قاصلاً 

ن علم إّنـه يرتك التزويج ببجّرد قوله ّل يصلح لمم فاو الواجب، فأ

 به.ن يرّصح أأّنـه ّل ينزجر إّّل بالترصيح بعيبه فله 

 ومنها: االستفتاء

ظلبني »اّلستفتاء إلا توّقف عىل لکر الظامل باخلصوص، بأن يقول للبفتي: 

                                                           

املسلم من  ، الفصل الثالث: يف األعيار املرّخصة للْيبة...، الرابع: حتيير11. كشف الريبة: 1

 الوقوع يف اخلطر.
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 وإّّل فال جيوز.يكون جائزًا ، «حّقي، فكيف طريقي يف اخلالص؟ فالن  

لکره بعض األعاظم من قيام األدّلة النقلّيـة والعقلّيـة  بام علیه أّوالً استدّل و

تعّلم األحكام الرشعّيـة التي تكون يف معرض  ورضورة املذهب عىل وجوب

فإلا توّقف للمم عىل ترك واجب أو ارتكاب حرام فإّن  ،وعليه .اّلبتالء هبا

يكون عىل طبق أقوى املالکنی، ومن الواضح أّن التعّلم أهّم من  العبل حينئذ  

 ترك الغيبة. فإّن ترك التعّلم ينجّر إىل اضبحالل اللين.

وقوهلا:  سفيان واشتكائاا إىل رسول اهللبحكاية هنل زوجة أيب  ومانیاً 

  .«ال یعطیني وولدي ما یکفیني شحیٌح  إّنـه رجٌل »

 سفيان.علياا غيبَة أيب  فلم يردّ 

أهّنا قیّيـة شخصيّـة، فيحتبل أن يكون علم ـ میافًا إىل ضعف سنلها ـ  وفیه:

الرواية من صغريات تظّلم املظلوم، وقل عىل أّن مورد ، الردع لتجاهره بالبخل

 .عىل جواز الغيبة يف مورد اّلستفتاء مطلقاً  فال تلّل  عرفت جواز لکر الظامل فيه،

إىل  ، قال: جاء رجل  اهللعبلبن سنان، عن أيب  اهللبصحيحة عبل ومالثاً 

، قال: قل «فاحبسها»فقال: إّن ُأّمي ّل تلفع يَل ّلمس! قال:  رسول اهلل

 ،دهاـفقیّ »: ، قال: قل فعلت، قال«فامنع من یدخل علیها»: فعلت، قال

 .«فإّنك ال ترّبها بيشء أفضل من أن متنعها عن حمارم اهلل عّزوجّل 

                                                           

، الباب األّول، يف األکاديث 112: 1؛ وراجع أيضًا: عوايل اللئايل 123. مّرت الرواية يف الصفحة 1

، كتاب احلّج، 123: 3؛ ومستدرك الوسائل 13املتعّلقة بأبواب الفقه...، املسلك الثالث، احلديث 

 .1، احلديث 111أبواب أکكا  العرشة، الباب 

 وما بعدها. 121د  122ت يف الصفحة . عرف2

، 111: 28؛ وسائل الشيعة 6، باب نوادر احلدود، احلديث 11/181: 1. من ال حيرضه الفقيه 1

 .1، احلديث 18، الباب كتاب احلدود والتعزيرات، أبواب کّد الزنا
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ة عنل ـه مل يظار لنا من الرواية کون املرأة معروفـأنّ  علیه أّوالً:استشکل و

اعتبار العلم باملغتاب )بالفتح( يف حتقيق الغيبة،  وقل عرفت فيام سبق .النبّي 

للبراجع  فق نظري للمم کثرياً ولکرها بعنوان األمومة ّل يستلزم التعينی، ويتّ 

 واملجتالين.

اهتا جماولة لنا، ـة، وخصوصيّ ـة قیّيـة شخصيّ ـاملذکور يف الرواي أنّ  :ومانیاً 

إّن أّمي ّل »کام هو الظاهر من قول ابناا:  ،فيحتبل أن تكون األّم متجاهرة بالزنا

 إلخ.  ،...«تلفع يل ّلمس

 ،«باألصل واحتامل کوهنا متجاهرة، مدفوعٌ » من قوله:وأّما ما لکره الشيخ 

 ب عليه أثر إّّل عىل القول باألصل املثبت.بأّنـه ّل يرتتّ  فبلفوع  

 لکرها عن األلسنة.  سقط إل لعّل فياا قيل   ؛حیتبل السقط يف الرواية ومالثًا:

ألّن احلاکي للرواية هو  ؛بأمجعااالثالثة الظاهر علم متامّيـة اإلشكاّلت  ولكنّ 

ولو کان يف القیايا قول املعصوم أو فعله ، ونقل املعصوم اإلمام الصادق

واحلّجة يف املسألة، ّل ملجّرد نقل  الشخصّيـة إّنام تكون لبيان احلكم الرشعّي 

 ذواحلّجة يف املسألة يؤخ القیّيـة والتاريخ، وإلا کان لبيان احلكم الرشعّي 

 ؛فينلفع اإلشكاّلت بإطالق الرواية، فتلّل عىل جواز اّلستفتاء ،وعليه .بإطالقه

، أم ّل ،األّم معروفة عنل النبّي کانت سواء کان مستلزمًا للغيبة أم ّل، وسواء 

 وسواء کانت متجاهرة بالزنا أم ّل.

عن  هذا میافًا إىل أّن لکر مساوي الغري بقصل اّلستفتاء والتعّلم خارج  

 ملا لکرناه سابقًا من تقييل الغيبة بقصل اّلنتقاص والذّم. ؛الغيبة موضوعاً 

                                                           

 وما بعدها يف ذيل األمر السادس: يف اعتبار تعينی املْتاب يف کرمة 111. عرفت يف الصفحة 1

 الْيبة وعدمه.

 .111: 1. املكاسب 2
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 جائز.مع التوّقف علی الذکر فذکر مساوي الغري يف مقام اّلستفتاء  ،وعليه

 ردع املغتاب )بالفتح( عن املنکر الذي یفعلهومنها: قصد 

بام نكتفي هبا  ،(رّسهم اهلل سولقل أجاد يف البحث عناا بعض األعاظم )قلّ 

 لکره يف مصباح الفقاهة، وإليمم نّص کالمه: 

 ف عىل اجلواز هنا بوجانی: املصنّ  وقل استلّل 

تكه ه، فإهّنا وإن اشتبلت عىل هالغيبة هنا إحسان يف حقّ  ل: أنّ األوّ 

 إّّل أّنـه توجب إنقاله من املالكة األبلّيـة والعقوبة األخروّيـة.  ،وإهانته

 الثاين: أّن عبومات الناي عن املنكر شاملة لذلمم.

ام ّل إل ربّ  ؛: أّن اللليل أخّص من املّلعىّلً ففيه أوّ  ،أّما الوجه األّول

 يرتلع املقول فيه عن فعل املنكر.

، وّل جيوز اإلحسان باألمر (بالكّس): أّن الغيبة حمّرمة عىل املغتاب وثانياً 

جواز اإلحسان  املحّرم، فإّنـه إّنام يتقبّل اهلل من املّتقنی، وهل يتوّهم أحل  

باملال املغصوب واملّسوق إّّل إلا کان أعبى البصرية، کبعض املنحرفنی 

 عن الرصاط املستقيم. 

ىل بعلها، إبالغيبة جزافّيـة؛ فإهّنا میافًا  املقول فيه حينئذ   اودعوى رض

 أّن رضاه ّل يرفع احلرمة التكليفّيـة.

ففيه: أّنـه ّل جيوز ردع املنكر باملنكر؛ ّلنرصاف أدّلته  ،وأّما الوجه الثاين

عن للمم، وإّّل جلاز ردع الزناة بالزنا بأعراضام، وردع الّساق بّسقة 

 أمواهلم.

ر باملنكر يف موارد خاّصة، کام يّتیح للمم ملن قل ثبت جواز دفع املنك ،نعم

يالحظ أبواب الناي عن املنكر وأبواب احللود، وقل تقّلم يف البحث عن 
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ه، والبات عليه، بل وجوهبا، ـحرمة السّب جواز شتم املبلع والوقيعة في

 يظار من بعض الروايات املتقّلمة يف املبحث املذکور. کام

من کّل أحل، وإّّل وجب  ردع للمم املنكر مطلوباً ه فيام إلا مل يكن هذا کلّ 

ى لقتل النفوس نحو اّتفق، کبن تصلّ  لع عليه بأّي ردعه عىل کّل من اطّ 

املصونة، وهتمم األعراض املحرتمة، وأخذ األموال اخلطرية، فإّن منعه 

ألّن حفظ األمور املذکورة  ؛فیاًل عناا ،بام هو أعظم من الغيبة واجب  

رع من ترك الغيبة ونحوها، وقل تقّلمت اإلشارة إىل أهّم يف نظر الشا

حكم مزامحة ترك الغيبة بام هو أهّم منه.

قل ثبت جواز دفع »ويف کالمه مع ما فيه من اجلودة نظر ومناقشة، ففي قوله: 

، فإّن الناي عن املنكر باملنكر غري جائز عقاًل ورشعًا، «ر...كر باملنكاملن ، إلخ منع 

تطفئ النار، وما لکره من املوارد التي أشار إلياا فخارج  عن مواد يف فإّن النار ّل 

البحث؛ إلّن املنكر الذي حیصل به اإلنكار خارج  عن أدّلة حرمة الغيبة 

 بالتخصيص.

 الغیبة لدفع ماّدة الفسادومنها: 

 بأّن مصلحة دفع فتنته عن الناس أوىل من سرت هذا املغتاب.  أّوالً:واستلّل عليه 

ألّن أدّلة  ؛ة الفساد ّلتشبل موارد املحّرماتأّوّلً: أّن أدّلة حسم مادّ  وفیه

ة الفساد باحلرام، کام ّل جيوز الواجبات منرصفة عن املحّرمات، فال جيوز حسم مادّ 

ة الفساد بالغيبة األمر باملعروف والناي عن املنكر باملحّرمات، فال جيوز حسم مادّ 

 املحّرمة.

عن الغيبة  مساوي املغتاب بقصل حسم فساده عن الناس خارج  وثانيًا: أّن لکر 

                                                           

 .118د  117: 1. مصباح الفقاهة 1
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ملا مّر مرارًا من تقيّل الغيبة بقصل اّلنتقاص واملذّمة، فال يكون لکرها  ؛موضوعاً 

 حمّرمًا.

ال ـال: قـ، قاهللعبـلعن أيب  ،انـة داود بن رصحـصحيحـب اً:نیـاـوم

فأظِهروا الرباءة منهم،  إذا رأیتم أهل الریب والبدع من بعدي» :رسول اهلل

وأکثِروا من سبّهم والقول فیهم والوقیعة، وباِهتوهم کیال یطمعوا يف الفساد يف 

م الناس، وال یتعلَّمون من بَِدِعهم، یکتب اهلل لکم بذلك احلسنات،  اإلسالم، وحَيَْذَرهأ

 .«ویرفع لکم به الدرجات يف اآلخرة

خمتّص بأهل الريب والبلع، وّلتشبل ، فإهّنا یعمن امللّ  أهّنا أخّص  وفیه:

 سائر املعايص.

 ومنها: جواز جرح الشهود والرواة

باإلمجاع، وبأّن مصلحة علم احلكم بشاادة الفّساق  واستلّل عليه الشيخ

 ثّم قال: ، أوىل من السرت عىل الفاسق

بل أوىل باجلواز جرح الرواة؛ فإّن مفسلة العبل برواية الفاسق  ،ومثله

الشاادة بالزنا وغريه إلقامة  ،ويلحق بذلمم أعظم من مفسلة شاادته.

 احللود.

 :وقّرره يف مصباح الفقاهة بأّنـه

فق األصحاب عىل جواز جرحام وإظاار فسقام، بل إقامة وقل اتّ  

صونًا ألموال الناس وأعراضام وأنفسام، إل لو ّل  ؛نة عىل للممالبيّ 

                                                           

، كتاب األمر 267: 16؛ وسائل الشيعة 1، باب جمالسة أهل املعايص، احلديث 171: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 13، الباب يباملعروف والنهي عن املنكر أبواب األمر والنه

 .111: 1. املكاسب 2
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الواحل  ياق يف األرض وأظاروا فياا الفساد، فيّلعللمم لبغي الفّس 

زوجّيـة امرأة  يمنام عىل غريه حّقًا مالّيًا أو عرضّيًا أو بلنّيًا، أو يّلع

يقيم الشاود عىل  نسبًا کالبًا لريث من مّيت، ثمّ  يعأجنبّيـة لنفسه، أو يلّ 

واه من أشباه اهلبج الرعاع، فيصيب من أموال الناس وأعراضام دع

 ودمائام ما يشاء.

إل يتوّقف عليه حفظ  ؛وأوىل باجلواز من للمم جرح الرواة الیعفاء

اللين وصيانة رشيعة سّيل املرسلنی، وقل جرى عليه ديلن األصحاب 

ق ملوثّ لة لتبييز امفّص  يف مجيع األمصار واألعصار ودّونوا يف للمم کتاباً 

 .ةمنام عن غريه، بل عىل هذا سرية األئبّ 

ْم فاِسٌق بِنََبإ َفَتَبیَّنأوا﴾إىل هذا قوله تعاىل:  يءويوم فإّن التبنّی  ،﴿إِْن َجاَءکأ

 عن حال الفاسق احلامل للخرب ّل خیلو عن اجلرح غالبًا. 

ومن هنا يظار حكم الشاادة عىل الناس ـ بالقتل والزناء والّسقة 

عليام، وقل ثبت جواز  ورشب اخلبر ونحوها ـ إلقامة احللّ  والقذف

ة املعتربة، کام يظار للمم ملن يراجع ـالشاادة، بل وجوهبا بالكتاب والسنّ 

 .أبواب الشاادات

  ّل إشكال يف جواز جرح الشاود والرواة، لكنّـه ّل ملا لکره الشيخ أقول:

وقّرره يف مصباح الفقاهة بأحسن وجه، بل ملا لکرناه مرارًا من خروج مثل هذه 

 يف جرح الشاود والرواة. لعلم قصل اّلنتقاص والذمّ  ؛وعاً ضاملوارد عن الغيبة مو

من اإلمجاع، ففيه: أّن اإلمجـاع فـيام هـو مصـّب وأّما ما استلّل به الشيخ

                                                           

 .6(: 13. احلجرات )1
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إل لعـّل  ؛أو حمتبل للبلرکيّـة ملرکي  اّلجتااد واآلراء غري حّجة، فإّنـه إمجاع 

 .أو ما قلناه من اخلروج املوضوعّي  ،منشأ اّتفاق األصحاب هو التزاحم

ففيه: أّنـه فرع شبول أدّلة حرمة الغيبة ملوارد  ،من التزاحم وأّما ما لکره

يف الغيبـة،  جرح الشاود والرواة، وقل مّر مرارًا اعتبار قصل اّلنتقاص والـذمّ 

 ، فال تصل النوبة إىل مقام التزاحم. ويف مثل ما نحن فيه قصلمها مفقود  

 وأّما ما لکره يف مصباح الفقاهـة مـن املحـالير وإن کـان حّقـًا إّّل أهّنـا مرتفـع  

إل يبكـن  ؛وإحرازها فيه غري مستلزم للجرح والغيبـة ،باشرتاط العلالة يف الراوي

 الحظة الشواهل والقرائن.إحرازها من طريق املعارشة وم

 ومنها: دفع الرضر عن املغتاب 

ن يقتله أو هيتمم عرضه، أو أحل أدفع الرضر عن املغتاب بغيبته، کام إلا أراد 

غيبته جائزة لـلفع األمـور املـذکورة  فإنّ  ،ه بام يرجع إليهيأخذ أمواله، أو يرّض 

من العيـوب، بـل لـو سة من سرت ما فيه يف الرشيعة املقلّ  حفظاا أهم   نّ إعنه، ف

 .باّلغتياب طوعاً  لع علياا املقول فيه لريضاطّ 

 :قال الشيخ األعظم

 ة أحاديث.من علّ « زرارة» وعليه حیبل ما ورد يف لمّ  

عبـلاهلل بـن زرارة  يف بعض ما أمـرـ بقوله  وقل بنّی للمم اإلمام

 دفاعـاً ام أعيبـمم إنّ  :ي عىل واللك السالم، فقل لهاقرأ منّ » ـ بتبليغ أبيه:

إلدخـال  ؛من قّربناه وجمّـلناه الناس، يسارعون إىل کّل  ي عنمم، فإنّ منّ 

ـ بـه، ودنـوّ تنـا لـه، وقرّ به، ويذّمونـه ملحبّ ه ونقرّ األلى فيبن نحبّ   ،اه منّ

 بناه نحن.من عيّ  إدخال األلى عليه وقتله، وحیبلون کّل  ويرون

مم رجل اشتارت بنا ببيلمم إلينا، وأنت يف للمم مذموم ألنّ  ؛ام أعيبمموإنّ 
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ملوّدتمم لنا وميلمم إلينا، فأحببت أن  ؛عنل الناس، غري حمبود األمر

ا دافع أعيبمم، ليحبلوا أمرك يف اللين بعيبمم ونقصمم، ويكون للمم منّ 

 رّشهم عنمم.

ِفینَةأ َفکاَنْت ملَِساکنَِی َیْعَملأونَ : وجّل يقول اهلل عزّ  ا السَّ يِف اْلَبْحِر، َفَأَرْدتأ  ﴿َأمَّ

لَّ َسِفینَة َغْصبًا﴾ ذأ کأ ْم َملٌِك َیْأخأ  .َأْن َأِعیبَها، َوکاَن َوراَءهأ

مم ّل واهلل، ما عاهبا إّّل لكي تسلم من امللِ  ،هذا التنزيل من عنل اهلل

 وّلتغصب عىل يليه، ولقل کانت صاحلة، ليس للعيب فياا مسا .

 الناس إيّل، وأحّب  مم واهلل أحّب رمحمم اهلل، فإنّ ل، ، فافام املثَ واحلبل هلل

 .ومّيتاً  إيّل حّياً  أصحاب أيب

وإّنمم أفیل سفن للمم البحر القبقام الزاخر، وإّن من ورائمم مللكًا، 

ظلومًا غصوبًا، يرقب عبور کّل سفينة صاحلة ترد من بحر اهللى 

 عليمم ليأخذها غصبًا، ويغصب أهلاا. فرمحة اهلل عليمم حّيًا، ورمحة اهلل

 .احلليث، «مّيتًا...

لو کان مستنلًا إىل قاعلة التزاحم، کام  احلكم بجوازها مطلقًا مشكل   ولكنّ 

هو الظاهر املستفاد من الشيخ، بل ّلبّل من تقييلها بام يكون دفع الرضر عن 

 من غيبته أو حمتبل األمهّيـة.  املغتاب أهم  

 :الظاهرواستشكل عليه يف مصباح الفقاهة بأّن 

ف من أّنـه ّل دّللة يف يشء من الروايات املذکورة عىل مقصود املصنّ  
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جواز الغيبة للفع الرضر عن املقول فيه، فإّنمم قل عرفت أّن الغيبة إظاار 

ليكون  ما سرته اهلل عليه، ومن الواضح أّنـه مل يكن يف زرارة عيب دينّي 

دمه وشؤونه عن  وترّبأ منه حلفظ لکره غيبة، وإّنام لّمة اإلمام

 مة.األخطار، کام عرفت الترصيح بذلمم فيام أرشنا إليه من األخبار املتقلّ 

ة ـرفعة شأنه وعظم مقامه وجالل بل الظاهر مناا أّن قلح اّلمام

 أن متّسه أيلي الظاملنی. بحيث ّل يرىض اإلمام ،مرتبته

أّن کثريًا من الروايات الواردة يف لّم زرارة تنسب بعض املعايص، مثل  وفیه:

بعیاا لّم ولعن  ،نعم .فكيف ّليكون غيبة له الظلم والبلعة واخليانة، إليه،

 له من دون انتساب معصية إليه.

ليكون  مل يكن يف زرارة عيب دينّي » :وأّما ما لکره يف توجيه الروايات بأّنـه

فيه أّوّلً: أّن الغيبة أعّم من البات. وثانيًا: لو جاز الباتان جلاز ، ف«لکره غيبة

 الغيبة بطريق أوىل.

 : ثّم قال الشيخ

ويلحق بذلمم الغيبة للتقّيـة عىل نفس املتكّلم أو ماله أو عرضه أو عن 

 ثالث، فإّن الرضورات تبيح املحظورات.

ألّن التقّيـة حلفظ  ؛إن کان ما لکره يرجع إىل التقّيـة فال بأس به أقول:

سواء توّجه  ؛املذهب، وقل قامت األدّلة اخلاّصة عىل جواز الغيبة بل الباتان

 أم إىل املتكّلم. (بالفتح)شخص املغتاب  یالرضر إل

فال جيوز إّّل إلا کان الرضر  ،وأّما إن کان ألجل قاعلة اّلضطرار والرضورة
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جلريان قاعلة  ؛املتوّجه إىل نفس املتكّلم أو عرضه أو ماله أهّم من مفسلة الغيبة

 التزاحم فياا.

 البّیـنةالصفات منها: ذکر و

زة التي ّل ـة املبيّ ـة الصفـار ببنزلـصبصفاهتا الظاهر التي لکر الشخص 

کاألعبش واألعرج واألشرت جائز ويكون من موارد اّلستثناء، هبا،  يعرف إّّل 

 .واألحول ونحوها

لكنّـه اّلستثناء مبنّي علی علم اعتبار قصل اّلنتقاص يف الغيبة وإّّل فبع 

اعتبار القصل خروج املوارد يكون ختّصصًا ّل استثناًء کام ّل خیفی. وقل مّر منّا 

فإّن الظاهر ممّا لکره من  اعتباره؛ وفاقًا للشايل الثاين يف کشف الريبة،

اّلحرتاز من قصل اّلنتقاص عن لکر األعبی والزمن بعيباا للطبيب مثاًل هو ما 

فيام لکره من اّلحرتاز  لکرناه من املبنی واختاره واحرتز عليه الشيخ األعظم

بأّن الفرد اخلارج داخل يف التعريف عنله، حيث إّنـه عّل يف مكان  آخر يف کشف 

من الغيبة املصّوغة لذکر اإلنسان بصفاهتا الظاهرة، فيلزم التناقض  الريبة

؛ ألّن ما أثبته وأدخله يف الغيبة هنا فقل أخرجه عناا يف اّلحرتاز.  حينئذ 

 املستمعومنها: ذکر العیوب املعلومة عند 

 قال يف کشف الريبة: 

ثنان من رجل معصية شاهلاها فأجرى أحلمها لکرها إّنـه إلا علم إ :قيل 
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يف غيبة للمم العايص جاز؛ ألّنـه ّل يؤّثر عنل السامع شيئًا، وإن کان األوىل 

تنزيه النفس واللسان عن للمم لغري غرض من األغراض املذکورة، 

خصوصًا مع احتامل نسيان املقول له لتلمم املعصية، أو خوف اشتاارها 

 مه.انتای کال عناام.

التعيري بأّن مقتيض اإلطالقات حرمة « قيل»ويبكن اخللشة فيام نقله بقوله: 

 ،العيوب املعلومة عنل املخاطب أيیاً والتنقيص يف املغتاب )بالفتح( ولو بذکر 

نفس لکر مساوي الغري وتكرارها  فإنّ کحرمة لکر العيوب الغري املعلومة عنله، 

ومالزم  مع قصله. ولّعل حرمتاا مع أهّنا کانت معلومة  لتنقيصه موجب  

للبخاطب واملستبع، کانت لعلم اعتياد اللسان بذکر مساوي الغري؛ فإهّنا من 

 حكم الناي عن الغيبة.

 ومنها: رّد من اّدعى نسبًا لیس له

مصلحة حفظ األنساب »: بأنّ  واستلّل عليه الشيخ األعظم األنصاري 

 .«ة املغتابأوىل من مراعاة حرم

 :واستشكل عليه يف مصباح الفقاهة بأنّ 

من  أمهّيـة حفظ األنساب ثابتة فيام إلا ترّتب عىل النسب أثر رشعّي  

، التوارث، والنظر إىل النساء ونحومها، وأّما إلا مل يرتّتب عليه أثر رشعّي 

أو ترّتب األثر عىل دعوى النسب: کأن اّدعاه مثل ما مّثل به املصباح 

 اها فال جتوز الغيبة بردّ لصيانة نفسه أو عرضه أو ماله من إصابة الظامل إيّ 

ة عىل حرمة يف مورد يرجع إىل املطلقات اللالّ  هذه اللعوى. ومع الشمّم 
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ألّن الشباة وإن کانت مصلاقّيـة، إّّل أّن  ؛عىل وجه اإلطالق الغيبة

 ن.التخصيص من جاة املزامحة، فالبّل من اّلقتصار عىل املتيقّ 

ه أثر تسواء ترّتب علي ؛ولكن ّل يبعل القول بأمهّيـة حفظ األنساب مطلقاً 

أم ّل، فإّن حفظ النسب من األمور املاّبة عنل  مثل ما مثّل به املصباح ،رشعّي 

 العرف املانعة من اهلرج واملرج ومن التزامحات والتشاجرات وتیييع احلقوق.

هذا، مع علم صلق الغيبة يف املورد؛ لعلم قصل اّلنتقاص، فإّن قصله من الغيبـة 

 حفظ األنساب ّل اّلنتقاص.

 ومنها: القدح يف مقالة باطلة

 :قال الشيخ 

ومناا: القلح يف مقالة باطلة وإن دّل عىل نقصان قائلاا، إلا توّقف  

 حفظ احلّق وإضاعة الباطل عليه.

العلامء بالنسبة إىل من تقّلم عليه منام من اجلار وأّما ما وقع من بعض 

 ام! بالسوء من القول، فلم يعرف له وجه، مع شيوعه بينام من قليم األيّ 

ثّم إهّنم لکروا موارد لالستثناء ّل حاجة إىل لکرها بعل ما قّلمنا أّن 

هتمم الغيبة وعلی الیابط يف الرخصة وجود مصلحة غالبة عىل مفسلة 

، وهذا خیتلف باختالف تلمم املصالح ومراتب مفسلة احرتام املؤمن

هتمم املؤمن، فإهّنا متلرجة يف القّوة والیعف، فرّب مؤمن ّل يساوي 

، فالواجب التحّري يف الرتجيح بنی املصلحة واملفسلة. ِعرَضه يشء 

هذا، مع ما مّر من أّن الالزم من اعتبار قصل اّلنتقاص ـ کام هو املختار ـ 
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الغيبة يف أمثال هذا املورد. وهذه الیابطة ـ میافًا إلی کوهنا عرفّيًا ـ علم حتّقق 

، فإّنـه علی تكون سااًل وضابطة للكّل، وهذا بخالف ما لکره الشيخ األعظم

 تسليم متامّيته، تعينی مصاديقه خمتّص بالفقيه العامل بالزمان.

 

 



 

 

 

 

 
 

 استامع الغیبة

مل يتعّرضوا له، لكنّـه أم ّل؟ واملتقّلمنی من األصحاب حمّرم لغيبة ااستامع هل 

 مورد لتعّرض بعض األعالم من املتأّخرين واختاروا حرمته.

 .حرمتهعلم اخلالف يف  واّدعى صاحب اجلواهر والشيخ األعظم

 ويف مفتاح الكرامة: 

لظاوره، وإّنام  ؛کام حترم الغيبة حیرم سامعاا، وقل ترك لکره األصحاب

  .ييف مطاوي ما استثن والروضة إليه يف جامع املقاصل شريأ

  لغیبةموضوع البحث يف استامع ا

وبعبارة  .فال ينايف جوازه للردّ  هنا يف حرمة استامع الغيبة بام هو استامع هلا، البحث

التقييل بعلم الرّد  كوتر، کام يف جواهر الكالم،بام إلا مل يكن للردّ  أخرى: أّنـه خمتّص 

 لظاوره.کان  ؛علياام( األعالم مثل الشيخ األعظم وسيّلنا األستال )سالم اهلللبعض 
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 االستدالل ع  حرمة استامع الغیبة

 تبلغ إىل ثامنية: وقل استلّل عىل حرمته بوجوه  

 .الروايات املستلّل هبا حلرمته األّول:

 : Mقال سّيلنا األستال 

املنقول عن تفسري  ،املعروف عليه مجلة من الروايات، کالنبوّي  وتلّل 

 .«السامع للغيبة أحل املغتابنی»الفتوح الرازي أّنـه قال: أيب 

املستبع أحل : »وقال الشايل يف کشف الريبة: قال رسول اهلل

 انتاى..«يبة أحل املغتابنیالسامع للغ: »وقال عيلّ «. املغتابنی

 «.املستبع أحل املغتابنی: »عن رسول اهلل ،وعن الغزايل

 «.هنى عن الغيبة واّلستامع إلياا»ويف خرب املناهي: 

ما عّبر جملس بالغيبة إّّل خرب من : »وعن جامع األخبار: وقال

اللين، فتنّزهوا أسامعكم من استامع الغيبة، فإّن القائل واملستبع هلا 

 «.رشيكان يف اإلثم

من مرسالت الصلوق فال ختلو من اعتبار، ولكن من  وهذه إن کانت

، «عن سعيل بن جبري» عىل قوله: املحتبل بل الظاهر أن تكون عطفاً 
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 املعتبلة.له فتكون من غري املرسالت 

واملستبع  ،الغيبة کفر  »أّنـه قال:  اهللعبلوعن کتاب الروضة عن أيب 

 «.هلا والرايض هبا مرشك

ه نظر إىل ـأنّ  اّلختصاص: وعن أمرياملؤمننیوعن الشيخ املفيل يف 

نّزه سبعمم عن  !يا بنّي »ابنه، فقال:  عنل احلسن رجل يغتاب رجالً 

 «.فأفرغه يف وعائمم ،مثل هذا، فإّنـه نظر إىل أخبث ما يف وعائه

کذا يف املستلرك يف باب حتريم اغتياب املؤمن، ولكن فيه يف باب 

 نظر أمرياملؤمننی. :ختصاص: قالوجوب رّد غيبة املؤمن: ويف اّل

وإّنام أسقط عناا يف الباب  ،والظاهر أّن أصل الرواية ما يف باب اّلغتياب

 .جزماً  لعلم انتسابه إىل اإلمام ؛املتأّخر، فتكون مرسلة غري معتبلة

غري إرسال الصلوق کذلمم ـ حيث ّل  بل الظاهر أّن إرسال املفيل جزماً 

نستبعل اّلعتامد عىل مرسالته ـ ألّن املفيل کان من أهل النظر واّلجتااد، 

 عىل اجتااده، بخالف طريقة الصلوق وأبيه. مبنّي  ولعّل انتسابه جزماً 

ألّن  ؛ع أّن يف متناا إشكاّلً ـم ،لةـة معتبـليست املرسل ،وکيف کان

کانت  ـ والعيال باهلل ـ استامع الغيبة املحّرمةإن کان من  ابنه هـهني

ّل يستبع  الرواية خمالفة ألصول املذهب، رضورة أّن احلسن بن عيلّ 

فال تلّل عىل املقصود، فاي مطروحة  ،وإن کان من اّلستامع اجلائز إلياا.

                                                           

 .6، احلديث 116، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 111: 3مستدرك الوسائل  :. راجع1

مل يعلم لنا املراد من كتاب الروضة أّي «. يف كتاب الروضة، علی ما يف جمموعة الشهيد...»وفيه: 

 .كتاٍب كان

نّوعة، کديث يف زيارة املؤمن  ...؛ ، طائفة من أخبار األئّمة يف أبواب مت221. االختصاص: 2

 .1، احلديث 116، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 112: 3مستدرك الوسائل 



 2کتاب املكاسب /ج                                                                                                                                           116

 ة.ـأو غري دالّ 

 عن جابر: وملّا رجم رسول اهلل ،فراسوعن الشيخ وّرام بن أيب 

قال رجل لصاحبه: هذا عقص کام يعقص الكلب، فبّر  ،الرجل يف الزنا

نناش  !، قاّل: يا رسول اهلل«إهنشا مناا»بجيفة فقال:  ،معاام النبّي 

 «.من هذه صبتام من أخيكام أنتنّ اُ ما »جيفة؟ قال: 

هريرة نحوها بنحو عن ابن عّم أيب  ،يف تفسريه الفتوحوعن الشيخ أيب 

 .انتای کالمه أبسط.

 ؛أّن إسناد رواية جامع األخبار إىل الصلوق فيه مساحمة واضحة وفیه أّوالً:

إن مل نقل ببعلومّيـة  ،ألّن نسبة کتاب جامع األخبار إىل الصلوق غري معلوم

 خالفه. 

وّل إطالق هلا حّتى  ،يف قیّيـة شخصّيـة فراس حكم  أّن رواية أيب  ومانیًا:

 يتبّسمم هبا حلرمة استامع الغيبة مطلقًا.

إهانة للبؤمن « هذا عقص کام يعقص الكلب»مع أّن قوله لصاحبه:  ،هذا

 املّيت، فال يكون غيبة حتّى يكون استامعه من استامع الغيبة. 

الفتوح الرازي والشايل يف کشف الريبة والغزايل يف أّن رواية أيب  ومالثًا:

لوحلة املیبون  ؛رواية واحلة یمیافًا إىل ضعف سنلها، يرجع إل ،املحّجة

 عنه. واملروّي 

                                                           

عقص كام يعقص »بدل « قعص كام يقعص الكلب»، باب الْيبة. وفيه: 116: 1. جمموعة وّرا  1

احلّج، أبواب أکكا   ، كتاب121: 3؛ مستدرك الوسائل «أصبتام»بدل « ما أصبتهام»، و«الكلب

 «.عقص يعقص»بدل « قعص كام يقعص». وفيه: 27، احلديث 112العرشة، الباب 

، كتاب 121: 3؛ مستدرك الوسائل 18: 18: روض اجلنان وروح اجلنان يف تفسری القرآن ُانظر. 2

 .27، احلديث 112احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 

 .111و 111: 1. املكاسب املحّرمة 1
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الروايات لكثرهتا من القرائن والشواهل  M يظار املناقشة يف جعله مموبذل

لكفاية اّلعتبار فإّن کثرة الروايات غري ثابتة بل علماا ثابت ملا مّر يف املناقشة 

ی رواية واحلة، هذا میافًا إلی ما لکرناه من من رجوع عّلة مناا إل« ثالثاً »

 املناقشة األولی والثانية بقولنا أّوّلً وثانيًا.

 : Mففي مكاسب سّيلنا األستال  .دعوى تراکم الظنون الثاين:

ولعّل تلمم الروايات مع کثرهتا ومعروفّيـة احلكم ودعوى املشايخ علم 

  اخلالف ووضوح احلكم کافية يف ثبوت أصل احلرمة.

ه ـّرض األصـحاب لــأّنـه کيف يبكن دعوى معروفيّـة احلكم مع علم تع وفیه:

املشـايخ  یوح احلكم، وأّمـا دعـوـيف کتبام الروائيّـة والفتوائيّـة، وکذا دعوي وض

ــواهر ــاحب اجل ــنی ص ــن العلب ــوم إّّل م ــري معل ــالف فغ ــلم اخل ــيخ  ع والش

 .األعظم

ففيه: ،«لظاوره ؛ترك لکره األصحاب»وما قاله صاحب مفتاح الكرامة من أّن 

أّن وضوح احلكم ّل يوجب علم تعّرض األصحاب له، فإّن حرمة الزنا ورشب 

 .فقل تعّرض األصحاب لذکرها ،ومع للمم ،اخلبر والّسقة معلومة واضحة

دعوى تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصّيـة ببناسبة احلكم واملوضوع  :الثالث

عىل حرمة هتمم سرت املؤمن وکشف عورته وسوءته وإلاعة من الروايات اللاّلة 

 :Mقال سّيلنا األستال  .هرّس 

ولو ببناسبة  ـ مع إمكان اّلستلّلل علياا بجبلة من الروايات الظاهرة 

                                                           

 .111: 1املكاسب املحّرمة  .1

 . 71: 22. راجع: جواهر الكال  2

 .113: 1. راجع: املكاسب 1

 .213: 12. مفتاح الكرامة 1
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احلكم واملوضوع ـ يف أّن هتمم سرت املؤمن وکشف عورته وسوءته 

إّنام هو بلحاظ ، وأّن الناي عن الغيبة لاتاً  ومبغوض   حمّرم   ،وإلاعة رّسه

 ته عن الكشف.مراعاته وحفظ عرضه ومستوريّ 

ّل أقول: إّن حرمتاا مقصورة عليه، بل أقول: إّن املستفاد من مجلة من 

بأن تقول يف أخيمم ما قل سرته  ـ کام وردت يف تفسري الغيبةـ الروايات 

 اهلل عليه، وکذا ممّا دّلت عىل حرمة إلاعة رّسه.

، قال: قلت له: عورة املؤمن عىل املؤمن بن سنان اهللکصحيحة عبل

ليس حيث تذهب، إّنام »قلت: يعني سفلته؟ قال:  «نعم»حرام؟ قال: 

 «.هو إلاعة رّسه

 :: قال رسول اهللاهللعبلوحسنة منصور بن حازم، قال: قال أبو

 إىل غري للمم. «.من ألاع الفاحشة کان کببتلئاا»

، أّن ه أکيلاً ـاألقلس بشأن املؤمن وعرضن اهتامم الشارع ـوما نرى م

، وأّن الناي عن الغيبة وإلاعة الّّس وکشف رّسه مبغوض لاتاً  هتكه

ّل لصلوره من مكّلف، فإلا کان کذلمم کان  ،ملبغوضّيته الذاتّيـة

، إلا لزم منه إلاعة رّسه وکشف سرته للى املستبع، اّلستامع إلياا حمّرماً 

 يتقّوم باّلستامع ونحوه. ،بالذکر ونحوهفإّن کشف الّّس کام يتقّوم 

کحفظ  لاتاً  ، وحفظ عرضه مطلوباً وباجلبلة، إلا کان هتمم سرته مبغوضاً 

فاو  کام هو مستفاد من الروايات الواردة يف األبواب املختلفة، ،دمه

                                                           

: 12، مع تفاوٍت يسری؛ وسائل الشيعة 2، باب الرواية عىل املؤمن، احلديث 118: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 117، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 231

؛ 2، احلديث ، عقاب اليين يريدون أن تشيع الفاکشة...231ثواب األعامل وعقاب األعامل: . 2

 . 6، احلديث 117، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 236: 12وسائل الشيعة 

 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 237د 231و 278: 12. راجع: وسائل الشيعة 1
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ألّن الكشف قائم بالتكّلم  ؛مالزم ملبغوضّيـة الذکر والسامع مجيعاً 

 واّلستامع.

يف  املبغوض وجوده لاتاً  ،السامع أّن املتكّلم يريل کشف السرتفإلا علم 

وجب عليه  ،بطرفنی وأمكن له دفع حتّققه اخلارج، وکان املبغوض قائامً 

ألّن املفروض أّن املبغوض ليس صلوره من  ؛للمم وحرم عليه اّلستامع

 املكّلف، بل وجوده يف اخلارج نحو قتل النفس املحرتمة.

م بوجوب منع املؤمن عن إفشاء رّس نفسه وهتمم بل ّل يبعل اّللتزا

 عرضه، ووجوب منع الطفل عن هتمم سرت املؤمن وکشف رّسه.

أّن هذا الوجه ّل تثبت حرمة مطلق استامع الغيبة، بل هو خمتّص  وفیه أّوالً:

بنی حرمة استامع ما يوجب  الفصلببورد کشف السرت، إّّل عىل القول بعلم 

ألّن املسألة مصّب اّلجتااد من  ؛کشف السرت وما ّل يوجب للمم، لكنّـه مشكل  

 ،هذا .بالروايات، ويف مثلاا اإلمجاع البسيط غري حّجة فیاًل عن اإلمجاع املرکّ 

 مع أّن احلّجة يف اإلمجاع املرکب هي القول بعلم الفصل ّل علم القول بالفصل.

ألّن انطباق عنوان  ؛ما لکر ّل يكفي إلثبات احلرمة لعنوان اّلستامع أنّ  ومانیًا:

املحّرم، وهو کشف السرت اختيارًا، عىل اّلستامع ّليوجب حرمته، نظري انطباق 

ات، عنوان النذر والعال عىل صالة الليل وزيارة العاشوراء وغريمها من املستحبّ 

ّل صالة الليل وزيارة العاشوراء، فإّن الواجب يف مثله هو الوفاء بالنذر والعال، 

األحكام الثابتة عىل العناوين اخلاّصة ّلتّسي إىل العناوين املالزمة هلا وّل  فإنّ 

هّنا إمن حيث  ق للنذر مستحّب إىل مصاديق معنوناهتا، فإّن صالة الليل املتعلّ 

 صالة الليل وإن کان واجبًا من حيث وجوب الوفاء بالنذر.

                                                                                                                                        

 .118و117و

 .111د  111: 1كاسب املحّرمة . امل1
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 يف نقل الكايف، ومستنلة يف نقل األمايل، عبرييب مرسلة ابن أ الرابع:

من قال »: قال ،اهللعبلعن أيب ، عن أيب أو حسن،مستنلة أيیًا بسنل صحيح 

﴿إِنَّ الَِّذیَن :  ّيف مؤمن ما رأته عیناه وسمعته أذناه فهو من الذین قال اهلل عّزوجل

ِبُّوَن َأن َتِشیَع اْلَفاِحَشةأ يِف  ْم َعَذاٌب َألِیٌم﴾حيأ  .«الَِّذیَن آَمنأوا ََلأ

 حقيقّي  هو أّن املغتاب مصلاق   «فهو من الذین»بلعوى أّن الظاهر من قوله: 

ألّنـه جماز  ؛بلحاظ احلكم خالف ظاهره لآلية الكريبة، والتنزيل املوضوعّي 

 حیتاج إىل التأّول واللعوى.

 والعبل الناشئ من الرضا واإلرادة.وأّن احلّب أعّم من اّلشتياق القلبي 

وأّن الشياع أعّم من الذکر عنل مجاعة وعنل واحل، کام هو مقتىض إطالق 

الفاحشة  لنرشموجب  لكّل عبل اختيارّي  فيصري مفاد اآلية شامالً  الرواية.

 ؛ورفع السرت عناا يف اجلبلة، فتشبل السامع کام تشبل املغتاب بال افرتاق بيناام

 لنرش ما هو موجب   ،وهو اّلستامع أيیًا عبل بفعله اّلختيارّي ألّن السامع 

 الفاحشة ورفع السرت عناا.

من فعل  وليس مفاد اآلية حرمة إشاعة الفاحشة حّتى يقال: إّن اإلشاعة عرفاً 

 وهو أعّم من اإلشاعة. ،املغتاب، بل مفادها حّب شيوعاا

تلّل اآلية عىل  ،وتوضيحاً  بعل حتكيم الرواية عىل اآلية تفسرياً  وباجلملة،

 حرمة اّلستامع.

 بقوله: Mوأورد عليه سّيلنا األستال 

                                                           

 .16، املجلس الثالث واخلمسون، احلديث 276. األمايل )للصدوق(: 1

 .13(: 21. النور )2

، باب الْيبة والبهت، 118: 2؛ وراجع أيضًا: الكايف 131 و 181 و 118. مّرت الرواية يف الصفحة 1

 .6، احلديث 112لعرشة، الباب ، كتاب احلّج، أبواب أکكا  ا281: 12؛ وسائل الشيعة 2احلديث 



 160                                                        استامع الغيبة                                                                           الرابع/النوع 

ويبكن أن يناقش فيه بأّن الظاهر من الرواية وإن کان اّلنلراج  

لکر  بام لكن محل اآلية عىل ما لکر والترّصف يف احلّب والشياع ،احلقيقّي 

 بل ظاهرين. ،خالف ظاهر

هر واحل شائع يف الرشع والعرف فلار األمر بنی ارتكاب خالف ظا

مع قيام قرينة عقلّيـة  وهو التنزيل احلكبي بلسان اّلنلراج املوضوعّي 

، وبنی ارتكاب يف مفادها وجلاناً  عليه وهو علم کون اّلغتياب داخالً 

خالف ظاهرين بعيلين عن األفاام غريبنی عن األلهان بال قيام قرينة 

تعنّی األّول، فعليه يكون مفاد وّل شباة يف  يف نفس اآلية الكريبة.

﴾ الرواية تنزيل املغتاب منزلة ِبُّوَن َأْن َتِشیَع اْلفاِحَشةأ  .﴿الَِّذیَن حيأ

يف تعليقته عىل املكاسب  ي الشريازيما استلّل به املحّقق التقّ  اخلامس:

من فحوى األخبار الكثرية اللاّلة عىل حرمة الرضا بوقوع املحّرم وأّن عىل 

اللاخل إثبنی: إثم الرضا وإثم اللخول، فإّن املراد يف املقام حرمة اّلستامع عىل 

 وجه الرضا بفعل املغتاب.

من الكبائر؛ ألّن  ويرد عليه أّنـه لو تّم ما أفاده، أمكن اّلستلّلل عليه بكونه

کان  ومن ريض شیئاً »... : عن الرضا ،الصلت اهلروّي  صحيحة أيب قوله يف

 .«کمن أتاه...

 الرايض بفعل قوم کالداخل معهم فیه، وع  کّل »: وما عن أمرياملؤمننی

                                                           

 .117: 1. املكاسب املحّرمة 1

 .118(: . کاشية املكاسب )للشریازي2

من األخبار  ، باب فيام جاء عن اإلما  عّّل بن موسی217: 1 . عيون أخبار الرضا1

، باب العّلة التي من أجلها يقتل...، 161؛ الباب 117: 1؛ وعلل الرشائع 1املتفّرقة، احلديث 

، كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أبواب األمر 118: 16؛ وسائل الشيعة 1حلديث ا

 . 1، احلديث 1والنهي، الباب 
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 .«: إمم العمل به، وإمم الرضا بهداخل يف باطل إمامن

 من الكبائر بإطالق التنزيل.ملا فياام اللّللة بكون اّلستامع 

الظاهر من هذه لكّن الشأن يف دّللة فحوی األخبار الكثرية حيث إّن 

للرضا الذي له مظار،  الروايات أّن املحّرم عنوان الرضا بفعل حمّرم، وهو شامل  

عىل حرمة عنوان آخر ملا ليس له مظار وّل دّللة للشبول کام فيام نحن فيه، و

اّلستامع، ولو کان عىل وجه الرضا. فإّن اّلستامع کذلمم ينحّل إىل مغاير له وهو 

الرضا الذي هو أمر قلبّي واّلستامع الذي من عبل اجلوارح، وّل تقتيض حرمة 

العنوان األّول حرمة الثاين، ّل باللفظ وّل بالفحوى، وّل مالزمة بنی حرمة 

 الرضا بالغيبة مع حرمة استامعاا عىل وجه الرضا.

ما لکره من أّن املراد يف املقام حرمة اّلستامع عىل وجه الرضا بفعل مع أّن 

استبع مع إن و إل املراد يف املقام حرمة اّلستامع مطلقاً  ؛املغتاب غري ظاهر

ولو مع التنّفر  انزجاره عن فعل املغتاب وکراهته به. فكام أّن الغيبة حمّرمة مطلقاً 

 .ااكذلمم استامعفعناا، 

  :اللاّلة عىل وجوب رّد الغيبةالروايات  السادس:

اد بن عبرو وأنس بن عن محّ  ،بن احلسنی بإسناده ل بن عيلّ ما رواه حمبّ  منها:

: لعيلّ  يف وصّيـة النبّي  ل، عن آبائهل، عن أبيه، عن جعفر بن حمبّ حمبّ 

خذله اهلل يف الدنیا  ،م فاستطاع نرصه فلم ینرصهاملسل أخوه عنده اغتیب من، عيلّ  یا»

 .«واآلخرة

                                                           

، كتاب 111: 16؛ وسائل الشيعة 111، الرقم املؤمننی، رسائل أمری133: 1. ّنج البالغة 1

 .12احلديث ، 1مر باملعروف والنهي عن املنكر، أبواب األمر والنهي، الباب األ

، كتاب 231: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب النوادر، احلديث 263/821: 1. من ال حيرضه الفقيه 2

 .1، احلديث 116احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 
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 رواية شعيب بن واقل، عن احلسنی بن زيل، عن الصادق، عن آبائه ومنها:

وهنى عن  ،هنى عن الغیبة واالستامع إلیها ّن رسول اهللإ» ـ :يف حليث املناهي

النمیمة واالستامع إلیها،...أال ومن تطّول ع  أخیه يف غیبة سمعها فیه يف جملس 

و ـيف الدنیا واآلخرة، فإن هو مل یرّدها وه ه ألف باب من الرّش ـفرّدها عنه رّد اهلل عن

  .«ةعلیه کوزر من اغتابه سبعنی مرّ  کان ،قادر ع  رّدها

من اغتیب عنده أخوه املؤمن »قال:  ،جعفرالورد، عن أيب رواية أيب  ومنها:

 املؤمن أخوه عنده أغتیب ومن؛ واآلخرة الدنیا يف وأعانه اهلل نرصه [وأعانه]فنرصه 

ه اهلل يف الدنیا ومل یدفع عنه وهو یقدر ع  نرصته وعونه إاّل خفّ [ ومل یعنه] ینرصه فلم

 .«واآلخرة

عن  ،اسهريرة وعبلاهلل بن عبّ عن أيب  ،عبلالرمحنسلبة بن رواية أيب  ومنها:

عن أخیه غیبة سمعها يف  ومن ردّ »...  :رسول اهلل يف خطبة خطباا قبل وفاته

ن مل یرد عنه وأعجبه کان إيف الدنیا واآلخرة، ف اهلل عنه ألف باب من الرّش  جملس ردّ 

 .«علیه کوزر من اغتاب

أجنبّيـة أهّنا أجنبّيـة عن اللّللة عىل حرمة اّلستامع، کام  هذا، لكّن الروايات

فإهّنا ّل تلّل علی أزيل من وجوب الرّد مع سامع عن اللّللة عىل جوازها، 

                                                           

 8د  1: 1؛ وراجع: من ال حيرضه الفقيه 121د  121 و 111د  113. مّرت الرواية يف الصفحة 1

، كتاب احلّج، 282: 12؛ ووسائل الشيعة 1، احلديث بّي ، باب ذكر مجل من مناهي الن1/

 .11، احلديث 112أبواب أکكا  العرشة، الباب 

، عقاب من 237، ثواب معاونة األخ املؤمن ونرصته؛ و:173. ثواب األعامل وعقاب األعامل: 2

، كتاب 231: 12؛ وسائل الشيعة «خفه»بدل « کقره»اغتيب عنده املؤمن فلم ينرصه. وفيه: 

 .2، احلديث 116احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 

، 232: 12، باب جیمع عقوبات األعامل؛ وسائل الشيعة 111. ثواب األعامل وعقاب األعامل: 1

 .1، احلديث 116كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 
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وجوب مقتىض أدّلة الناي عن املنكر  : إّنـه بعل ما کانبل يبكن أن يقال الغيبة،

ز متكنی املغتاب عىل کيف جيوکرفعه،  الذي علم بإرشافه عىل الوجود دفع املنكر

 ؟! الغيبة وکشف سرت املؤمن بعذر إرادة الردّ 

ّن العقل حاکم بقبح استامع الغيبة؛ . إحكم العقل بقبح استامع الغيبة السابع:

كام أّن الغيبة ف ،من دون رضاهموحلودهم ألهّنا ترّصف يف شئون اآلخرين 

، رشعاً  قاًل حرام  والقبيح ع ف يف شئون اآلخرين، وهي ظلم والظلم قبيح  ترّص 

 فكذلمم استامعاا فيكون حمّرمًا.

قالء فإّن العُ أّن بنی حرمة الغيبة وحرمة استامعاا مالزمة عقالئّيـة،  الثامن:

بحيث لکر هلا املفاسل  ،يرون التالزم بنی حرمة الغيبة رشعًا بحرمة شليلة

وبنی بأکل حلم ميتة األخ وبنی حرمته باّلستعارة  ،العظيبة ونّص علياا الكتاب

قالًء ماهتا، واحلرمة الشليلة مالزم عُ حرمة استامعاا، فإّن استامع الغيبة من مقلّ 

 ماهتا، کام کان کذلمم بالنسبة إىل حرمة اخلبر والربا.مع حرمة مقلّ 

 أم ال؟الکبائر استامع الغیبة من 

ثّم إّن معصية اّلستامع هل تكون من الكبائر کالغيبة أم ّل وأهّنا صغرية؟ 

السامع للغیبة »: واستلّل الشيخ األعظم األنصاري عىل کونه من الكبائر بالنبوّي 

 :بعل استلّلله حلرمة استامع الغيبة بالنبوّي  قال.«أحد املغتابنی

ر ـبائـه من الكـونـلّل عىل کـيا ـإّّل أّن م،ريةـه کثـرمتـار يف حـواألخب

                                                           

، كتاب 111: 3؛ مستدرك الوسائل 17: 18. راجع: روض اجلنان وروح اجلنان يف تفسری القرآن 1

 .7، احلديث 116احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 

؛ مستدرك 116، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 231: 12: وسائل الشيعة ُانظر. 2

 .116، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 111: 3الوسائل 
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 ضعيفة السنل.ـ املذکورة ونحوها  ةـکالروايـ 

 واستشكل عليه سّيلنا األستال بقوله:

 يظار بعل لکر حمتبالت الرواية: ،وفيه نظر

أن يكون املغتابنی عىل صيغة اجلبع، وکأّن القائل بصلد إدراج  :فبناا

وتنزيله منزلة  بلسان اإلدراج املوضوعّي  السامع يف املغتابنی حكامً 

، کام لو قال: زيل أحل العلامء املغتاب، فيكون املراد أّنـه واحل منام حكامً 

 ، فكأّنـه قال: السامع ببنزلة املغتاب.مع فرض علم کونه عاملاً 

إلطالق التنزيل، إّّل عىل إشكال  ؛الفرض متّت دّللتاا ،فعىل هذا

 يت اإلشارة إليه.مشرتك بنی اّلحتامّلت تأ

لعلم فائلة يف لکر اجلبع إلفادة هذا املعنى، بل لو قال:  ؛لكنّـه بعيل  

الطواف » :و،«الفّقاع مخر»مغتاب کان أوىل وأدّل، کقوله:  السامع

 «.بالبيت صالة

أن يكون عىل صيغة التثنية، ويراد به تنزيل السامع منزلة املتكّلم  :ومناا

سواء أريل به أّنـه ببنزلة القائل بتلمم الغيبة التي سبعاا، أو  ؛بالغيبة

 أريل أّنـه ببنزلة املتكّلم هبا وأّن السامع کأّنـه املتكّلم هبا.

وعليه أيیًا متّت اللّللة، لكن هذا اللسان کأّنـه ينايف التنزيل بلسان 

ـة ّل إيقاع اهلوهويّ ـه يقتيض أن يكون بـألّن لسان إثبات ؛وعـإثبات املوض

                                                           

 .113: 1. املكاسب 1

؛ 27األطعمة واألرشبة، أبواب األرشبة املحّرمة، الباب ، كتاب 113: 21. راجع: وسائل الشيعة 2

 .18، كتاب املكاسب، أبواب ما يكتسب به، الباب 181: 11ومستدرك الوسائل 

، الفصل التاسع يف ذكر أکاديث تتضّمن شيئًا من أبواب الفقه...، 211: 1. راجع: عوايل اللئايل 1

 .1، باب الطهارة، احلديث 167: 2؛ و71احلديث 
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 کام يف الرواية. ،والتغاير ثنينّيـةاإل

أن يراد به جعل العلل للبغتاب، فكأّنـه قال: السامع مغتاب  :ومناا

  آخر علل املغتاب.

وعليه أيیًا ّل تبعل متامّيـة دّللته، بأن يقال: إّن إطالق العللّيـة يقتيض 

 اّلشرتاك يف مجيع اآلثار واألحكام.

احلكاية عن تنزيل سابق عليه، فإلا کان  ،أن يراد هبذا الكالم :ومناا

، والتنزييلّ  ثننی: احلقيقّي إمنزلة املغتاب يصري املغتاب  السامع منّزّلً 

 .والسامع أحلمها، وهو الفرد التنزييلّ 

لعلم وقوفنا عىل دليل التنزيل  ؛وعىل هذا اّلحتامل يشكل اّلستلّلل

التنزيل ببعض  ،بإطالقه، ويكفي يف احلكاية وکيفّيـة دّللته حّتى نتبّسمم

 اآلثار کأصل احلرمة.

إّّل أن يقال: إّن حكاية العللّيـة بقول مطلق کاشف عن التنزيل کذلمم، 

 کام ّل خیلو من تأّمل. ،وهو ّل خیلو من وجه  

ـ کام يتوّقف حتّققاا عىل املغتاب ـ أن يراد به التنبيه عىل أّن الغيبة  :ومناا

السامع وهو رشيكه يف اإلثم، وليس حال السامع حال  يتوّقف عىل

يف کشف سرت  املرضوب املتوّقف حتّقق الرضب عليه، بل هو دخيل  

 املؤمن وهتكه، وهو أحل املغتابنی هبذا اّلعتبار.

ّل يكون يف مقام بيان التنزيل حّتى نتبّسمم بإطالقه عىل کونه من  ،وعليه

 الكبائر.

فيتبّسمم بإطالق  ،مقام بيان کونه رشيكاً  إّّل أن يقال: يكفي کونه يف

 الرشکة يف اإلثم عىل املطلوب.

إّّل أن يناقش بأّنـه ليس يف مقام بيان الرشکة يف اإلثم أيیًا، بل بصلد بيان 
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ان ـو يف مقام بيـوم، واملغتاب بكالمه، فاـبأّنـه باستامعه مأث رّس کونه مأثوماً 

 املأثوميّـة مقابل علم اإلثم. أصل

 عن ظاهر اللفظ واّلعتبار. اّلحتامل غري بعيل   وهذا

فتحّصل ممّا لکر علم ظاور الرواية يف التنزيل املطلق، حّتى يستفاد مناا 

 کون اّلستامع من الكبائر.

هذا میافًا إىل ورود إشكال آخر، وهو أّن عبلة ما دّلت عىل کون الغيبة 

أّن األظار فياا تنزيل وقل عرفت  عبري املتقّلمة،کبرية مرسلة ابن أيب 

ومقتىض التنزيل املذکور أهّنا  ،ن تشيع الفاحشةأون املغتاب منزلة الذين حیبّ 

 کبرية.

يبكن أن يناقش يف دّللة ما يلّل عىل تنزيل املستبع منزلة  ،وعليه

ستامع معصية کبرية، بأن يقال: إّن التنزيل يف لسان اّل کون عىل املغتاب

يصّح مع اشرتاك املستبع  «املستبع أحل املغتابنیأّن »ـ ب رسول اهلل

للبغتاب يف أحكام حال التنزيل، ومقتىض إطالقه اشرتاکاام يف مجيع 

وهو ّل يقتيض اشرتاکاام يف األحكام  األحكام يف حال اللعوى والتنزيل.

النازلة املتعّلقة باملغتاب بعل التنزيل واللعوى، فإّن صّحة اللعوى 

تقتیيان أزيل من ثبوت مجيع األحكام حال التنزيل،  وإطالق التنزيل ّل

ومن املحتبل أن يكون تنزيل املغتاب منزلة الذين حیّبون أن تشيع 

الفاحشة، وإثبات حكم حّب شياعاا عليه بعل تنزيل املستبع منزلة 

 املغتاب.

                                                           

و  118 و 118 و 116. مّرت املرسلة مع خترجیها يف املوارد املختلفة املتقّدمة من الصفحات: 1

 ؛ وسائل2، باب الْيبة والبهت، احلديث 117: 2وراجع: الكايف  ؛161و  131و  188و  121

 .6، احلديث 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 281: 12الشيعة 
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إّّل أن يقال: إّن الغيبة لو کانت کبرية کانت کذلمم من أّول األمر، وّل 

ألّن األحكام  ؛لكنّـه غري ثابت   ك الكبرية عن أصل املعصية.يبكن انفكا

يبكن أن تكون الغيبة لات مفسلة ضعيفة يف و، وتكليفاً  جمعولة وضعاً 

أّول البعثة، فجعلت حمّرمة، ثّم حلثت فياا مفاسل أخرى شليلة، 

کاملفاسل اّلجتامعّيـة، فجعلت کبرية وأوعل علياا النار األليم، فلعوى 

 مفقودة يف املقام. بّينة،التفكيمم حتتاج إىل علم إمكان 

العامل باألحكام اآلتية ّل حمالة ينزل اليشء  ودعوى أّن رسول اهلل

منزلة اآلخر يف مجيع األحكام السابقة والالحقة، فاإلطالق يقتيض 

الوحي اإلهلي،  ،ألّن طريق علبه ؛، غري سليلةترّتباا عليه مطلقاً 

 واملفروض علم اإلحیاء إليه.

ليس  ولو قلنا بأّنـه عامل هبا إلحاطته باللوح املحفوظ فاو علم غري عادّي 

ة األحكام ـة، وّل شباة يف تلرجييّ ـمناط جعل األحكام يف ظاهر الرشيع

 .ةً ـوفعليّ  وإجراءً  نزوّلً 

وباجلبلة، اللعوى علم اإلطالق بالنسبة إىل األحكام املفقودة حال 

 ام املحرزة حاله.التنزيل وعلم ثبوته إّّل يف األحك

عقالً  ولكن لو قلنا بحرمة استامع الغيبة من باب الظلم والظلم قبيح  هذا، 

يبكن الذهاب إىل کوهنا من املعايص الكبرية، فإّن بيانه، رشعًا کام مرّ  وحرام  

 الظلم معصية کبرية.

 
                                                           

 .112د  113: 1. املكاسب املحّرمة 1

 متّسك هبيه ، مضافًا بأّن األُستاذ127. مّر بيان املالزمة والنقض واإلبرا  فيها يف الصفحة: 2

 املالزمة بنی العقل والرشع مرارًا يف باب الظلم إلثبات کرمة بعض املحّرمات املبحوثة.
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 حرمة استامع الغیبة تابعة حلرمة الغیبة أم ال؟

الغيبة هل تكون تابعة حلرمة الغيبة، أو هو حمّرم مستقّل يف ثّم إّن حرمة استامع 

والثبرة يظار فيام إلا کان الغيبة جائزًا  ة هلا يف احلكم؟ـقبال الغيبة، من غري تبعيّ 

فلو قلنا املستبع دون  ،، کام إلا کان هو مكرهًا أو مظلوماً (بالكّس) للبغتاب

 دون ما إلا قلنا بحرمته استقالّلً.  ،بالتبعّيـة فيجوز له اّلستامع

 االستدالل ع  حرمة استامع الغیبة استقالالً 

اّلستلّلل علی اّلستقالل يف احلرمة وعلم التبعّيـة بوجانی: ويبكن 

 :أحدمها األخبار

 ل، عن الصادق، عن آبائهـرواية شعيب بن واقل، عن احلسنی بن زي منها:

وهنى عن  ،هنى عن الغیبة واالستامع إلیها اهلل أّن رسول» ـ :يف حليث املناهيـ 

  .«النمیمة واالستامع إلیها

بأن يقال: إّن الظاهر أّن الناي متعّلق باستامع طبيعة الغيبة، ّل الغيبة املناّي 

 عناا. کام أّن الناي عن الغيبة مل يتعّلق بالغيبة املناّي  ،عناا

يف املعطوف  يف األّول ومتعّلق متعّلق النايکون وإن شئت قلت: إّن الظاهر 

كام ف، ة علی اإلطالق من دون تقييل باحلرمةطبيعالواحل، وهو نفس  الثاين يشء  

سواء حرم استامعاا عىل  ؛حرمتاا «هنى عن الغیبة»أّن مقتىض اإلطالق يف قوله: 

سواء  ؛حرمته« واالستامع إلیها»قوله: يف طالق اإلفكذلمم مقتىض  ،املستبع أم ّل

                                                           

 ، باب1/ 8د  1: 1؛ وراجع: من ال حيرضه الفقيه 161 و 121 و 113. مّرت الرواية يف الصفحة 1

، كتاب احلّج، أبواب 282: 12؛ وسائل الشيعة 1، احلديث ذكر مجل من مناهي النبّي 

 .11، احلديث 112أکكا  العرشة، الباب 
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 حرمت الغيبة عىل املغتاب أم ّل. وبذلمم يعلم علم تبعّيته هلا يف احلكم. 

 بـ: يف إطالق حليث املناهي Mولكن ناقش سّيلنا األستال 

ليست بأيلينا حّتى يبكن األخذ بإطالقاا،  ّن نفس مناهي الرسولأ

والرواية احلاکية عناا إّنام مجع فياا شتات األحاديث والنواهي الواردة 

يف مقام عّلها بنحو اإلمجال تكون ظ غري مذکورة فياا، وإّنام بألفا

 واإلمهال، وليس فياا إطالق.

لكونه يف مقام عّل أصل املناهي بنحو  ؛وباجلبلة، ّل إطالق يف احلاکي

اإلمهال، وّل أقّل من علم إحراز کونه يف مقام بيان کّل عنوان 

 عنه. بخصوصيّاهتا، وّل علم لنا باملحكّي 

واملعصوم ّلينقل  ،إّن الراوي للنواهي هو اإلمام الصادق قلت:إن 

األحاديث والقیايا إّّل لبيان األحكام والعبل به، فامللار يف اإلطالق وعلمه عىل 

 حّتى يقال بأّن نفس مناهي الرسول بيان اإلمام، ّل بيان رسول اهلل

 ليست بأيلينا حّتى يبكن األخذ بإطالقاا.

 أو بنی کون الراوي لألحاديث والقیايا هو اإلمام املعصوم فرق   ،وباجلبلة

غريه، ففي األّول کان العربة بكالم الراوي املعصوم، بخالف الثاين، حيث ّل 

 عربة بكالم غري املعصوم.

دون غريه، کام نحن  فيام إلا کان لكالم الراوي املعصوم إطالق   هذا متام   قلت:

کان بصلد بيان احلكم بجبيع  فيه، حيث مل يعلم أّن اإلمام الصادق

 أم کان بصلد عّل أصل النواهي بنحو اإلمجال.  النواهي، اتخصوصيّ 

ما عّمر جملس »: عن سعيل بن جبري، قال ،ما عن جامع األخبار ومنها:
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ة، فإّن القائل واملستمع ـع الغیببالغیبة إاّل خرب من الدین، فنّزهوا أسامعکم من استام

 .«يف اإلمم َلا رشیکان

يقتيض علم جواز اّلستامع  «فنّزهوا أسامعکم» :بأن يقال: إّن إطالق قوله

، وکونه تفريعًا علی اجلبلة السابقة املذکورة فياا الغيبة املحّرمة ّليوجب مطلقاً 

، إلخ ّل دّللة فيه علی أّن «فإّن القائل...: ». وأّما قولهالتقييل أو اّلنرصاف

مع املغتاب بالكّس عنله حّتی يقال: إّن يف فرض جواز اغتياب  ممکّل مستبع رشي

سامعه معه، بل املراد منه بيان أّن طبيعة املغتاب  كاملغتاب ّل إثم عليه حّتی يشار

تبعّيـة استامع واملستبع رشيكان يف اإلثم ّل شخصاا. وعليه، فال دّللة فيه علی 

 الغيبة کام ّلخیفی.

دفع توّهم أّن السامع ّليكون مغتابًا  ممويبكن القول: بأّن املراد بقوله لل

فال إثم عليه؛ بأّن اإلثم کام هو ثابت  للبغتاب، ثابت  للسامع أيیًا، فاام 

 .رشيكان يف اإلثم

إطالق فياا، الرواية دفع التوّهم املتقّلم ّل املراد من ثّم عىل فرض أن تكون 

حكم املوضوع حّتى يكون  دفع التوّهم ّل بصلد بيانبصلد بيان  إهّنا حينئذ  حيث 

 هلا إطالق.

واملستمع َلا والرايض هبا  ،الغیبة کفرٌ »أّنـه قال:  اهللعبلما عن أيب  ومنها:

 .«مرشكٌ 

 ؛املحّرمةبلعوى إطالق املستبع للغيبة املحّللة واختصاص الرايض هبا بالغيبة 

إّّل أن يقال: إّن عطف الرايض هبا عىل املستبع  لقيام القرينة، ومل تقم يف املستبع.
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 عىل وحلة املراد مناا. هلا ومحل حمبول واحل علياام قرينة  

الغيبة واإلنصاف علم إطالق يف الروايات، فإهّنا بنی مابلة ومنرصفة إىل 

 املحّرمة.

 قال: ،بعل اإلشكال يف دّللة الروايات السابقة M إّن سّيلنا األستال ممّ 

، فعىل بعیاا يلّل عىل فقل عرفت أّنـه حمتبل ملعان   ،وأّما النبوّي املتقّلم

 جواز اّلستامع للغيبة املحّللة، وعىل بعیاا يلّل عىل علم اجلواز، وعىل

 بعیاا ّل يلّل عىل يشء مناام.

 مكاسبه املحّرمة. ثّم بنّی للمم الوجوه علی التفصيل، فراجع

وجودها  ،بأّن إلاعة رّس املؤمن وانتااکه بام هي إلاعة الّّس ؛الدرایة :امهومانی

جيوز للسامع کشف سرته باستامعه ولو  ّل اً ، وإلا کان وجودها مبغوضمبغوض  

، فجواز الغيبة عىل املغتاب ّل کان جائزًا للبغتاب، فإّن التفكيمم بيناام معقول  

لعلم رفع احرتام املؤمن بنحو اإلطالق،  ؛عىل املستبع أيیاً  يكون جائزاً يلزم أن 

ّل جيوز لسائر الناس اغتيابه ببجّرد جوازه لواحل منام، فاملرفوع  کام أّنـه

، وهذا کام إلا جاز لفرد قتل آخر بزعم أّنـه کافر احرتامه باإلضافة ّل مطلقاً 

 أو ّليعلم بذلمم. ،ّنـه حريبّ ، فإّنـه ّل يلزم جوازه ملن ّل يعتقل أحريبّ 

بعلم إحراز حرمة من أجاز الشارع  M واستشكل عليه سّيلنا األستال

غيبته، والقلر املتيّقن من األخبار اللاّلة عىل حرمة عرض املؤمن هو مبغوضيّـة 

 هتمم غري من أجاز املوىل هتكه ولو يف اجلبلة، وّل دليل عىل حرمة هتكه لاتاً 

لعلم اإلطالق أو العبوم  ؛تفاد للمم من تلمم األخباربنحو اإلطالق، وّل يس
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 .استنقالاً  من جمبوع األخبار هلا، بل هو مستفاد  

 االستدالل ع  تبعّیـة حرمة االستامع حلرمة الغیبة

ويبكن اّلستلّلل عىل تبعّيـة حرمة استامع الغيبة وجوازه حلرمة الغيبة 

میافًا إىل علم اللليل عىل حرمته مطلقًا، کام عرفت آنفًا اخللل يف ـ وجوازها 

لتجويز  بأّن جتويز الشارع اغتياب أحل للبغتاب مالزم  ـ دّللة الروايات املتومّهة 

 .استامعه وإّّل کان للمم لغواً 

إلمكان أن يغتاب  ؛ّل مالزمة بيناام :بأّنـه Mستال واستشكل عليه سيّلنا األ

کام يّتفق للمم  ،عنل من جاز له استامع غيبته، بل له إسامع الغري بغري اختياره

، ، فله أن يسبع غريه فجأة، واملقصود يف املقام إثبات جواز اّلستامع اختياراً کثرياً 

 .فال مالزمة بنی جواز الغيبة وجواز اّلستامع اّلختيارّي 

أفاده بأّن العرف يرى التالزم بنی جواز الغيبة ولكن يبكن أن يناقش فيام 

ألحل وجواز استامع األخرين له، واّلحتامّلت املوجودة يف کالم األستال 

 عن متفاهم العرف. تلقيقات فلسفّيـة خارج  

 علم دليل يعتّل به عىل حرمة استامع الغيبة املحّللة.فتحّصل ممّا ذکر 

وجه احلالل أو احلرام، هل جيوز  لو شككنا يف أّن اّلغتياب کان عىل فرع:

ة ـة يالحظ تارة عىل القول بتبعّيـة اّلستامع للغيبـاّلستامع إلياا أم ّل؟ واملسأل

 وأخرى عىل القول بحرمته استقالّلً. ،ومنعاً  جوازاً 

 جلريان الرباءة عن احلرمة ؛أّما عىل القول األّول، فاليبعل القول بجوازهف

 املشكوکة.
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عليه: جواز الغيبة للبظلوم، والقلر املتيّقن منه التظّلم عنل  له، بل يلّل ويؤيّ 

القايض، ومن املعلوم علم علم القايض حنی وقوع التظّلم بوقوع الظلم عىل 

يف کون اّلغتياب عىل  املتظّلم کثريًا، والقول بعلم جواز اّلستامع، مع الشمّم 

، وهو کام ترى، يلعلم سامع کثري من اللعاو وجه احلالل أو احلرام، مستلزم  

 . فإن السرية عىل اّلستامع ولو مع الشمّم 

موارد من الغيبة وخروج حیصل من حرمة  مّم فالش وأّما عىل القول الثاين.

إّّل من القول بحرمة اّلستامع، فإّن املوارد  مّم يف صورة الشفال مناص  املستثناة

مطلقًا ولو يف املوارد  م  يف جوازها، واّلستامع إىل الغيبة حرا املستثناة غيبة قل شمّم 

 .للبستبع يف اجلواز مّم ، فال يعقل الش، فیاًل عن املوارد املشكوکةیاملستثن

وأّما عىل ما لهبنا إليه من حرمة الغيبة مطلقًا، واملوارد املستثناة خارجة عن 

ألّن املستبع  ؛الغيبة ختّصصًا ّل ختصيصًا، فال يبعل القول بجريان أصل الرباءة

يف کون کالم املتكّلم غيبة حّتى حیرم استامعه، أم ليس بغيبة حتّى ّل  يشمّم  حينئذ  

حیرم اّلستامع إليه، فاو شاّك يف حرمة اّلستامع وعلمه، واألصل الرباءة عن 

 احلرمة. 

له، بل يلّل عليه ما لکرناه من قيام السرية عىل سامع القايض تظّلم ويؤيّ 

 ي.املظلوم مع شّكه يف وقوع الظلم عىل الشاک

 التمّسك بأصالة الصّحة جلواز االستامع

بأّن  ؛وقل يتبّسمم بأصالة الصّحة للحكم بجواز اّلستامع يف املوارد املشكوکة

ة يف قول املغتاب علم جواز رّده وردعه، بل مقتىض مقتىض أصالة الصحّ 
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ألّن من آثار  ؛، فيجوز للسامع استامعااأمارّيتاا الكشف عن جوازها واقعاً 

علم حرمة  أو من آثار علم حرمتاا واقعاً  ،جواز اّلستامع جوازها واقعاً 

 استامعاا.

هذا عىل فرض الرتّتب بنی احلكبنی الواقعّينی، وعىل فرض علم إحرازه 

جتري أصالة الصّحة ومعه ّل جتري اّلستصحابات املوضوعّيـة أو احلكبيّـة 

 ،حلكومتاا علياا أصالة الصّحة؛ ض جرياناحلاکبة بعلم جواز اّلستامع عىل فر

 ومعه ّل مانع من جريان أصل الرباءة عن اّلستامع. 

ي يف األفعال التي هلا وجاان: وجه رأّن أصالة الصّحة إّنام جت ویرد علیه أّوالً:

صّحة وضعّيـة ووجه فساد کذلمم، مثل العقود واإليقاعات والعبادات 

وغريها؛ إل اللليل عىل األصل املذکور ليس إّّل کالصالة والصوم وجتايز املوتى 

قالء والسرية املترّشعة، واختالل النظام مع علم جرياهنا، والقلر املتيّقن بناء العُ 

 مناا ليس إّّل جرياهنا فيام لکرنا. 

کام لو دار األمر بنی کون الفعل أو القول الصادر  ،وأّما يف مطلق األفعال

قالء أو املترّشعة عىل احلبل عىل ّل، فلم يثبت بناء العُ  أو أو ّل، أو قبيحاً  مباحاً 

ومل يلزم من علم احلبل عىل املباح الواقعي  ،املباح الواقعي وترتيب آثاره عليه

يف نظام املعيشة، سيّام يف مثل املقام الذي قل يستلزم من احلبل عىل املباح  اختالل  

إلا قال: ظلبني زيل أو  امالواقعي محل فعل مسلم آخر عىل الفساد واحلرمة، ک

للبناء عىل ظلبه أو  مستلزماً  جاهر بالفسق، يكون محل قوله عىل الصّحة واقعاً 

 بالفسق. هجار

علياا باعتقاده، ّل عىل  ال: إّن احلبل عىل الصّحة يف مثل املقام محل  ـإّّل أن يق

جلواز  (؛بالفتح)الواقعّيـة، وهو ّل ينايف البناء عىل صّحة عبل املغتاب  الصّحة

 التفكيمم بنی اللوازم يف الظاهر.
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لعلم التفكيمم يف  ؛قالءّيـة أصالة الصّحة ببناء العُ حلجّ  وهذا کام ترى خمالف  

 بنائام.

 وّل شباة يف أّن بناءهم يف العقود واإليقاعات ونحومها ممّا هلا وجه صّحة

 عىل احلبل عىل الصّحة الواقعّيـة وترتيب اآلثار الواقعّيـة ّل وفساد وضعاً 

مورد احلبل عىل الصّحة اّلعتقادّيـة يف مورد والواقعّيـة يف توّهم اّلعتقادّيـة، و

 آخر تفكيمم يف بنائام بال دليل.

، فإّنام جتري لو سّلبنا جريان أصالة الصّحة يف األقوال واألفعال مطلقاً  :ومانیاً 

فإلا املالزمة معاا، العاديـة أو العقلّيـة، اآلثار آثارها الرشعّيـة، ّل إلی بالنسبة 

ويرتّتب علياا  حتبل عىل الصّحة واقعاً ـ مثالً ـ شمّم يف صّحة الصالة وفسادها 

کانت صّحتاا مالزمة لعنوان آخر فال يثبت هبا، فلو الرشعّيـة دون ما  آثارها

قت وعلمه حتبل عىل الصّحة صىّل وشمّم يف صّحتاا من أجل دخول الو

لكن ّل يثبت هبا دخوله وّل کون املصيّل عىل طار أو لباسه من حمّلل  ،الواقعّيـة

 اللحم لو شمّم فياا.

ألّن جريان أصالة  ؛ّل يرتّتب عىل صّحة قول املغتاب جواز اّلستامع ،فعليه

 وافق  الصّحة يف قوله بحبله عىل املباح ّل يثبت هبا لوازمه، من کون مقوله م

. فال يثبت هبا جواز ظامل أو متجاهر بالفسق مثالً  (بالفتح)للواقع وأّن املغتاب 

ظاملًا أو  (بالفتح)عىل کون املغتاب  استامع غيبته، فإّن جواز اّلستامع مرتّتب  

متجاهرًا بالفسق مثاًل، ّل عىل صّحة فعل املغتاب، وليس جواز اّلستامع من آثار 

 وإباحته. (بالكّس)صّحة فعل املغتاب 

، وأصالة الصّحة إّن جواز اّلستامع مرتّتب عىل جواز اّلغتياب واقعاً إن قلت: 

إباحة  ة الصّحة فرضاً ـألّن مقتىض أصال ؛هـول املغتاب تثبت إباحة اغتيابـيف ق

 ، فيرتّتب عليه جواز اّلستامع.واقعاً  اّلغتياب
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ّل دليل عىل ترّتب جواز اّلستامع عىل عنوان جواز الغيبة وإباحتاا، بل  قلت:

بناء عىل أّن املستبع ببنزلة  ؛الثابت أّن يف موارد استثناء الغيبة يستثنى اّلستامع

أّن کّل مورد جازت الغيبة للبغتاب جاز استامعاا، ّل  :املغتاب، ومفاد التنزيل

عىل عنوان اإلباحة، وّل تصلح أصالة الصّحة إلثبات  أّن جواز اّلستامع مرتّتب  

 کون املورد من موارد اّلستثناء.

إّن املستفاد من الروايات الكثرية وجوب محل فعل أخيمم عىل  إن قلت:

 املؤمننیقال: قال أمري ،عبلاهللعن أيب  ،أحسنه، کرواية احلسنی بن خمتار

بکلمة  نّ نوال تظ ،أتیك ما یغلبك منهضع أمر أخیك ع  أحسنه حّتى ی»يف کالم له 

 .« حممالً ريوأنت جتد َلا يف اخل خرجت من أخیك سوءاً 

ـ ا ـتفاد من جمبوعاـرية إّّل أّن املسـة کثـإّن الروايات يف تلمم املسأل قلت أّوالً:

إّّل عىل أّنـه  ،علم دّللة هذه األخبار ـ  کام أفاده الشيخ األعظم األنصاري

من أن حیبل ما يصلر من الفاعل عىل الوجه احلسن عنل الفاعل، وّل حیبل  ّلبلّ 

 عىل الوجه القبيح عنله، وهذا غري ما نحن بصلده من حسن فعله وإباحته. 

قال:  ،لاحلسن األوّ عن أيب  ،رواية حمّبل بن الفیيل ،ويؤّيل ما لکرناه

 ،الرجل من إخواين يبلغني عنه اليشء الذي أکرهه !جعلت فلاك :قلت له

 !دیا حممّ »فقال يل:  ،وقل أخربين عنه قوم ثقات ،فأسأله عن للمم فينكر للمم

 فإن شهد عندك مخسون قسامة وقال لك قوالً  ،کذب سمعك وبرصك عن أخیك

فتکون من  ،تهءوهتدم به مرو ،تشینه به علیه شیئاً  ال تذیعنّ ، وهبمقه وکّذ فصّد 

بُّوَن َأْن َتِشیَع الَْفاِحَشةأ يِف الَِّذیَن آَمنأوا  الذین قال اهلل تعاىل يف کتابه:
ِ ﴿إِنَّ الَِّذیَن حيأ
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ْم َعَذاٌب َألِیمٌ  .«﴾ََلأ

ل، بنی تكذيب مخسنی قسامة يفیـل بن الـة حمبّ ـيف رواي حيث مجع اإلمام

املؤمن، فإّنـه ممّا ّل يبكن إّّل بحبل تصليق ـ أعني البّيـنة العادلة ـ وتصليق األخ 

إل ّليبكن  ؛املؤمن من حيث احلسن الفاعيل وتصليق القسامة عىل القبح الفعيل

لتكذيب  محله عىل الصّحة ببعنى احلكم ببطابقة قوله للواقع، فإّنـه مستلزم  

هبم من املؤمن  م أوىل بحسن الظنّ ألهّن  ؛القسامة ببعنى خمالفة قوهلم للواقع

 الواحل. 

فاملراد من تكذيب السبع والبرص تكذيباام فيام يفاامن من ظواهر بعض 

 األفعال من القبح، فالبّل من احلبل عىل احلسن الفاعيل ّل احلسن الفعيل. 

فإّن أصالة  ؛غري أصالة الصّحة ،إّن قاعلة محل فعل األخ عىل أحسنه ومانیاً:

 اء البرش، وقاعلة محل فعل األخ عىل أحسنه خاّص تشبل مجيع أبن الصّحة عام  

 باملسلم.

إّن قاعلة محل فعل املسلم عىل أحسنه خیتلف باختالف األزمنة، فإّنـه  ومالثًا:

املجتبع صاحلًا حیبل فعل األشخاص عىل  ، فإنّ اً سنًا وسوءللبجتبع ُح  تابع  

 وإن کان فاسلًا حیبل أفعال أفراده عىل الفساد. ،أحسنه
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 غتاب عن الغیبةاملوجوب هني 

ن ـوجوب هني املغتاب عن الغيبة مع اجتامع رشائط الناي ع ّل إشكال يف

، کام أّنـه يف عبومّيـة أدّله الناي هلاملعلم الفرق بنی الغيبة وسائر املحّرمات  ؛املنكر

للّللة الروايات الكثرية عىل  ؛ّل شباة يف وجوب رّد املغتاب عن غيبة أخيه

 .وجوب الردّ 

ملنـع واجـب  املغتاب هو أّن األّول  وردّ والفرق بنی عنواين الناي عن الغيبة 

عن الفعل احلرام والقبيح، ولذا کان الوجـوب دائـرًا مـلار  (بالكّس) املغتاب

احتامل التأثري، بحيث يسقط الوجوب مع العلم بعلم انتاائه بـالناي، والثـاين 

، وهذا ّل يكون دائرًا ملار انتاـاء املغتـاب (بالفتح)لصيانة عرض املغتاب  جب  او

حّتـى  لعرض املغتاب )بـالفتح(عن الناي وعلمه، فيجب رّد غيبته حفظًا  (الكّسب)

 عن الناي. (بالكّس)فيام علبنا بعلم التأثري وعلم انتااء املغتاب 

الواضح،  ولقل أجاد الشيخ األعظم ببيان الفرق بيناام علی التفصيل والبيان

 : قال

والظاهر أّن الرّد غري الناي عن الغيبة، واملراد بـه اّلنتصـار للغائـب بـام 

يناسب تلمم الغيبة، فإن کان عيبًا دنيوّيًا انترص له بأّن العيب ليس إّّل مـا 

عاب اهلل به من املعايص التي من أکربها لکرك أخاك بـام مل يعبـه اهلل بـه، 
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املعصـية، فـإن مل يقبـل وإن کان عيبًا دينّيًا وّجاه ببحامـل خترجـه عـن 

التوجيه انترص له بأّن املؤمن قل يبـتيل باملعصـية، فينبغـي أن تسـتغفر لـه 

إّيـاه لعّلـه أعظـم عنـل اهلل مـن  كوهتتّم له، ّل أن تعرّي عليـه، وأّن تعيـري

  معصيته، ونحو للمم.

 بارتكابه للغيبة املحّرمة. علمفيام کّله هذا 

املغتاب هل هو من الغيبة املحّرمة حتّى جيب  وأّما لو شككنا يف أّن ما وقع من

ّل جيب الناي و أم من الغيبة املحّللة حّتى ّل ،هنيه عن املنكر ورّده عن غيبة أخيه

 . ام يف مفروض املقامفرق بيناام يف علم وجوهبال وللمم لعلم ؟الردّ 

يف حتّقق املنكر املوضوع ألدّلة  أّما علم وجوب الناي عن املنكر، فللشمّم 

علم حتّقق املنكر هبا  ت، ومعه جتري أصالة علم حتّقق املنكر، فيثبهالناي عن

 تعّبلًا، فال جيب هنيه.

 ؛فكذلمم للشمّم يف حتّقق موضوع وجوب الردّ  ،املغتاب وأّما علم وجوب ردّ 

ّققه، فال مل جيز الشارع له، واألصل علم حتالذي يف تیييع العرض  ألّنـه يشمّم 

 لعلم حتّقق موضوعه تعّبلًا.  ؛حينئذ   جيب الردّ 

 کّفارة الغیبة 

، بل علی غري واحل مناا القول من أهّنا  يف کّفارة الغيبة احتامّلت ووجوه 

اّلستغفار واّلستحالل معًا أو اّلستغفار وحلة، أو اّلستحالل وحلة أو 

کّفارة يف صورة اإلمكان التفصيل بنی إمكان اّلستحالل وعلمه؛ بأن يكون 

مع علم اإلمكان أو بنی وصول الغيبة املغتاب وعلمه؛ بكونه  مموعلم کونه کذل
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کّفارة يف صورة الوصول وعلماا مع علمه أو بنی ترّتب فساد عليه وعلمه؛ 

 بكونه کّفارة مع علم ترّتب الفساد ودون صورة الرتّتب.

 یل، وأخرى يف مقتیوالبحث فياا يقع تارة يف مقتىض القواعل واألصو

 النصوص اخلاّصة.

مع قطع النظر عن النصوص  واألصول، أّما حتقيق األمر بحسب القواعل

 :اخلاّصة ومفادها تفصيالً 

البالغة حّل  من اآلية والرواياتمقتىض إطالق أدّلة التوبة واّلستغفار إّن 

التواتر، أّن متام املوضوع لتكفري السّيئات هو التوبة عناا أو مع اّلستغفار من 

کام  ،نعم، الظاهر اعتبار علم حّق الناس عىل التائب غري دخالة يشء آخر فيه.

 األخبار. يلّل عليه بعض

ومع الشمّم يف کون الغيبة من حّق الناس جيري استصحاب علم تعّلق حّق 

ألّن إطالق األدّلة  ؛فيحرز به موضوع صّحة التوبة من غري أن يكون مثبتاً  عليه،

يقتيض أن يكون توبة العبل مكّفرة لسّيئته، واألدّلة اللاّلة عىل اعتبار علم حّق 

يف عنوان التوبة، بل يكون علم ثبوت احلّق عليه  الناس عليه ّل توجب تقييلاً 

 لصّحة التوبة. ببقتیاها موضوعاً 

أوىل باجلريان من جريان استصحاب کون الشخص عىل وضوء بل هو 

ال صالة إاّل »کام هو مورد أدّلة اّلستصحاب مع ورود:  ،لصّحة الصالة

 فياا. «بطهور

وباجلبلة، مقتىض اّلستصحاب علم ثبوت حّق عـىل املغتـاب، فتصـّح توبتـه 

                                                           

 3، احلديث 112، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 281: 12. راجع: وسائل الشيعة 1

 . 111، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 111: 3؛ ومستدرك الوسائل 18و

 .1رة، باب وجوب الطهور، احلديث ، كتاب الطها22/67: 1. راجع: من ال حيرضه الفقيه 2



 2کتاب املكاسب /ج                                                                                                                                           112

الغـّض عـن بل ّل يبعل جواز التبّسمم بـلليل الرفـع مـع ، ببقتىض إطالق األدّلة

 فينّقح به املوضوع. والتفصيل يطلب من حمّله. هذا حال القواعل. ،اّلستصحاب

 يف کون الغیبة من حقوق الناس  کالم الشیخ األعظم

 ،إىل أّن مقتىض القواعل کوهنا من حقوق الناس لهب الشيخ األعظم

 وتوّقف رفعاا عىل إسقاط صاحباا.

من » :عىل املغتاب، ولألخبار يف أنّ  فألّنـه ظلم   ؛أّما کوهنا من حقوق الناس

رض املسلم کحرمة دمه حرمة عِ » :وأنّ ،«املؤمن ع  املؤمن أن ال یغتابه حّق 

 .«وماله

ف ويتوقّ  أّن ما لکره من أّن الغيبة من حّق الناس؛ ألّنـه ظلم   ویرد علیه:

عىل الغري ولكن  الذنوب ظلم  رفعاا عىل إسقاط صاحباا، غري تاّم؛ فإّن کثري من 

مع للمم ّلحیتاج رفعاا إىل إسقاط صاحباا، مثل الزنا بالعنف، والزنا املحصنة، 

املزين به، وکذا  اوالقتل، فإّن الزاين يقبل توبته من دون احتياج إىل حتصيل رض

، صاحب احلّق  ايقبل توبته ببجّرد القصاص منه من دون احتياج إىل رض ،القاتل

 .غري تامّ  لشيخفام لکره ا

 .نعم، متامّيـة استلّلله بالروايتنی غري بعيلة، بل قريبة

 الغیبة عقوبة عن التخّلصيف کالم املحّقق اإلیرواين 

ار اّلستحالل ـإىل أّنـه إلا شككنا يف اعتبرواينـق اإليـب املحقّ ـله
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کان ة کان مقتىض األصل اّلحتياط، فإّن العقاب إلا ـواّلستغفار يف رفع العقوب

أوجب العقل التخّلص منه وحتصيل القطع باألمن  واستحقاقه ثابتاً  متوّجااً 

من  ؛والرباءة منه، فيجب العبل إىل حتصيل کّل ما حیتبل دخله يف رفع العقاب

التوبة واّلستحالل واّلستغفار لصاحب احلّق، فاألصل يف املسألة هو اّلحتياط، 

اءة، وللمم ببناط اّلحتياط يف أطراف وإن کان الشمّم فياا يف التكليف، دون الرب

 العلم اإلمجايل.

 إشکال السّید اخلوئي ع  املحّقق اإلیرواين

 بقوله: واستشكل عليه السّيل اخلوئي

يف ثبوت  للشمّم  ؛بةأصالة الرباءة حمكّ  يف وجوب يشء مناا فإنّ  إلا شمّم  

 التكليف املقتيض لالمتثال.

 (بالفتح)الثابت للبغتاب  بقاء احلّق : إّن أصالة ف الشيخوقال املصنّ 

 ة.علم اخلروج منه إّّل باّلستحالل خاّص  يقتيض (بالكّس)عىل املغتاب 

حّتى يستصحب بقاؤه، وجيب  وفيه: أّنـه مل يثبت هنا للبقول فيه حّق 

املؤمن عىل املؤمن أن ّل يغتابه، وإلا  اخلروج عن عالته؛ فاّن من حّق 

ق موضوع لالستصحاب، ومل يثبت بذلمم ه، فلم يباغتابه مل حیفظ حقّ 

 آخر للبغتاب حّتى يستصحب.  حّق 

من أّن األصل يف املسألة هو  ق اإليرواينفال وجه ملا أفاده املحقّ  ،وعليه

ما احتبل دخله يف رفع العقاب من  اّلحتياط، واإلتيان بكّل 

 اّلستحالل والتوبة واّلستغفار للبغتاب )بالفتح( وغري للمم.
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 ع  کالم السّید اخلوئي اإلشکال

 ويف استشكاله علی اإليرواين مناقشة وإشكال.

أّن املستفاد من الروايات ـ اللاّلة عىل أّن علم اّلغتياب وسرت عورة  :أّوالً 

قالًء أّن تیييع حّق سرت العورة وعلم املؤمن حّق للبؤمن عىل املؤمن ـ عرفًا وعُ 

لنحو عالة للبغتاب ّل برائة له إّّل بالعفو، وأّن من يلع من  الغيبة موجب  

به فيحكم له عليه يوم القيامة، فال وجه ملا لکره  يكون مطالباً  حقوق أخيه شيئاً 

 ملا لکر من استفادة بقائه علی عالته عرفًا وعقالًء. من أّنـه إلا اغتابه لهب احلّق 

مل يكن منحرصًا هبذه  (بالفتح)ب للبغتا أّن اللليل عىل وجود احلّق  :نیاً وما

بل الروايات اللاّلة علی لزوم اّلستحالل فياا اللّللة أيیًا علی الروايات، 

 وجود احلّق.

من  ق اإليرواينفال وجه ملا أفاده املحقّ  ،وعليه»ّل وجه ملا لکره بقوله:  ًا:مالثو

استصحاب يف  ألّن کالم الشيخ األعظم ؛«أّن األصل يف املسألة هو اّلحتياط

بقاء احلّق، وکالم املحّقق اإليرواين يف حكم العقل بلزوم اّلحتياط، فال يرتبط 

ق اإليرواين بكالم الشيخ حّتى يظار من علم متامّيـة کالم الشيخ کالم املحقّ 

 علم متامّيـة کالم اإليرواين.

اّلحتياط، حلكم العقل بلزوم ؛ ق اإليرواين تاّم يف نفسهأّن کالم املحقّ  :رابعاً و

 ؛للتخّلص عن العقوبة املعلومة، باإلتيان بكّل ما احتبل دخله يف رفع العقاب

 ببناط العلم اإلمجايل. (بالفتح) من اّلستحالل والتوبة واّلستغفار للبغتاب

فانقلح ممّا لکرنا أّنـه إلا شككنا يف وجوب اّلستحالل واّلستغفار لاتًا 

يف التكليف؛ وإلا شككنا يف اعتبارمها يف  مّم ألّنـه ش ؛فاألصل الرباءة ،ومستقالً 

 یلًا هبام، فاألصل هو اّلحتياط عىل مبنيّ ققبول التوبة بأن يكون التوبة م
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الرباءة، وإلا شككنا يف  یاّلحتياط يف األقّل واألکثر اّلرتباطي، والرباءة عىل مبن

وجوب حلكم العقل ب ؛فاألصل هو اّلحتياط ،اعتبارمها يف رفع العقاب املعلوم

 .مّم هذا کّله يف حكم صور الش التخّلص عن العقاب املعلوم بتحصيل املؤمن.

يف اعتبارمها يف قبول التوبة، حيث  مّم علم حتّقق الش أّوالً  كلکن الخيفی علی

حاکم بعلم اعتبارمها يف غفران الذنب وقبول التوبة، فإّن إّن إطالق أدّلتاا 

التوبة من وباجلبلة،  .يقة التوبةتنفي اعتبار يشء أزيل من حق فياا طالقاإل

 الغيبة کالتوبة من سائر الذنوب يف علم اعتبار يشء فياا أزيل من حقيقة التوبة.

عليه  أو رضراً  (بالفتح)للبغتاب  أّنـه إلا استوجب الغيبة تیييع حّق  ومانیًا:

قالًء جيب عىل املغتاب ًا رضرًا يقبل اجلربان عرفًا وعُ ًا أو عرضيّ ًا أو ماليّ بلنيّ 

 ،لار مال أرّض بهقاجلربان والتلارك بام يناسبه من اللية أو األرش أو م (بالكّس)

 یإّّل إلا عف ،لعبوم أدّلة الیامن، فإّنـه يقتيض التلارك ؛أو تلارك عرضه بام يناسبه

من مثل صاحب اجلواهر کيف لهب إىل أّن علی عجب وإيّن  .عنه صاحب احلّق 

ومل يلتفت  ،من دون اعتبار اّلستحالل واّلستغفار فياا ،يبة هو التوبةارة الغکفّ 

نعم،  وأنواع الرضر؟إىل أّن مقتىض قاعلة الیامن هو تلارك ما أورده من اخلسائر 

 ببعنى جربان اخلسارة. ،بعض األمور، کالزنا والتقبيل، غري قابل للیامن

أّن التلارك املستفاد من أدّلة الیامن املعترب يف غفران الذنب ّلبّل وأن  ومالثًا:

ًا ّلبّل من تلارکه يكون عىل النحو املتعارف يف کّل لنب، فإن کان الرضر ماليّ 

ًا بجربان ما هتكه من ًا باللية واألرش، وإن کان عرضيّ املال، وإن کان بلنيّ ب

اخلروج من  (بالكّس)من املغتاب  (بالفتح)العرض، وأّما إلا طلب املغتاب 

 العالة بالنحو الغري املتعارف فال جيب عليه إجابته. 

 .املقامخبار أوأّما بحسب  ،بحسب القواعدکّله هذا 

 إىل ثالثة أقسام، قال: M األستال هفقل قّسب
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 فبناا ما هي مربوطة باّلستحالل، وهي عىل طوائف: ،وأّما األخبار 

علم اّلغتياب وسرت عورة املؤمن حّق للبؤمن عىل مناا: ما تلّل عىل أّن 

ول ـاملؤمن، وهي روايات أوضحاا دّللة رواية الكراجكي عن رس

ّل براءة له مناا إّّل باألداء  للبسلم عىل أخيه ثالثون حّقاً »، قال: اهلل

 «.أو العفو

وحیّب له من اخلري ما حیّب لنفسه » : ـإىل أن قالـ « ويسرت عورته» وفياا:

 : سبعت رسول اهللقال ثمّ  ،«ويكره له من الرّش ما يكره لنفسه

فيطالبه به يوم القيامة فيقىض  إّن أحلکم ليلع من حقوق أخيه شيئاً »يقول: 

 .«له وعليه

أّن تیييع حّق سرت العورة وعـلم الغيبـة  وليالً  فإّن الظاهر مناا صلراً 

وأّن مـن يـلع مـن  ،لنحو عالة للبغتاب ّل براء له إّّل بالعفو موجب  

به فيحكم له عليـه يـوم القيامـة. فاـي  يكون مطالباً  حقوق أخيه شيئاً 

 العفو. حیتاج إلیرصحیة يف ثبوت حّق له عليه بتیييع حّقه 

ومناا: ما دّلت عىل أّن اهلل ّل يغفر لنب املغتـاب حتّـى يغفـر صـاحب 

 «.ّل تغفر إّّل أن حیّلله صاحبه»یاا: ويف بع ،الغيبة له

ــال »ويف بعیــاا:  ــة يف عــرض أو م ــله مظلب ــه عن ــت ألخي ــن کان م

 «.فليستحّلاا

ّل يعّذب اهلل مؤمنًا بعل التوبة واّلستغفار إّّل بسوء ظنّـه »ويف بعیاا: 

                                                           

، كتاب احلّج، أبواب 212: 12، فصل يف الوعظ والزهد؛ وسائل الشيعة 116: 1. كنز الفوائد 1

 .21، احلديث 122أکكا  العرشة، الباب 

، كتاب احلّج، أبواب 111: 3. اليوجد لدينا هيا الكتاب، لكن نقل عنه يف مستدرك الوسائل: 2

 «.ال تْفر الْيبة»وفيه: . 1، احلديث 111أکكا  العرشة، الباب 

 ، الفصل اخلامس يف كّفارة الْيبة.72. كشف الريبة: 1
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 «.واغتيابه للبؤمننی

يثبـت حـّق  ومقتىض تلمم الروايات بعل قرينّيـة بعیاا لبعض أّن بالغيبـة

للبؤمن عىل أخيه، وحتليله رشط صّحة توبتـه أو قبوهلـا وأّن اّلسـتحالل 

ألجل صّحة توبته وغفران اهلل جـّل لکـره  ةوالرباء ،ألجل براءته من حّقه

يف هنـج البالغـة أّن قـائاًل قـال  املـؤمننیکام تشال به مـا عـن أمـري له.

مـا اّلسـتغفار؟ مم، أ تـلري ثكلتـمم أّمـ»بحرضته: أسـتغفر اهلل، فقـال: 

النـلم  :ة معـان: أّوهلـاـوهو اسم واقع عىل ستّ  ،نیواّلستغفار درجة العليّ 

أن  :الثـ، والثـه أبـلاً ـود إليــالعزم عـىل تـرك العـ :عىل ما مىض، والثاين

 «.ي اهلل أملس، ليس عليمم تبعةحّتى تلقّ  مـتؤّدي إىل املخلوقنی حقوقا

واألوســطنی رشط  ،التوبــةوالظــاهر أّن األّولــنی عبــارة عــن حقيقــة 

 واألخريين رشط کامهلا. ،صّحتاا أو قبوهلا

أّن هذه الطائفة تلّل من بنی اّلحتامّلت املتقّلمـة يف صـلر  ،واحلاصل

البحث عىل أّن اّلستحالل للتوّسل به إىل التحليل والـرباءة مـن حـّق 

 الغري وهي رشط صّحة التوبة أو قبوهلا.

 :ما هي مربوطة باّلستغفار ومناا

مـا  ، قال: سـئل النبـّي اهللعبلعن أيب  ،کرواية حفص بن عبر

 «.تستغفر اهلل ملن اغتبته کّلام لکرته»کّفارة اّلغتياب؟ قال: 

                                                           

، كتاب 211: 11؛ وسائل الشيعة 2، باب کسن الظّن با  عّزوجّل، احلديث 71: 2. الكايف 1

 . فيهام مع تفاوٍت يسری.1اجلهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، احلديث 

 .117، احلكمة 113. ّنج البالغة: 2

: 12؛ وسائل الشيعة 1، كتاب اإليامن والكفر، باب الْيبة والبهت، احلديث 117: 2. الكايف 1

 . وفيه: عن کفص بن عمری.1، احلديث 111، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 231
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 .«کام لکرته»کذا يف الوسائل. ويف مرآة العقول عن نسخة: 

فإّنـه  ،فعابه فليستغفر اهلل له کام لکره من ظلم أحلاً »ات: وعن اجلعفريّ 

 «.کّفارة له

کّفارة اّلغتياب »قال:  ،وعن أمايل الشيخ املفيل بسنله عن رسول اهلل

 «.أن تستغفر ملن اغتبته

 «.کّفارة من استغتبته أن تستغفر له: »عنه ،وعن کشف الريبة

ولعّل نسخة الوسائل يف رواية حفص غري صحيحة وکانت مصحّفة عن 

خّطًا. وعىل فرض صّحتاا يبكن أن يراد به: کّلام لتشاهباام « کام لکرته»

أي تستغفر اهلل له يف کّل مّرة اغتبته فتوافق سائر الروايات، أو يراد  ؛اغتبته

به أّن يف کّل لکر من املغتاب والتوّجه إىل اغتيابه يستغفر اهلل له مّرة، وّل 

فيجب مّرة جيب عليه تكراره إّّل أن يغفل عنه ويتذّکر ّلغتيابه مّرة أخرى 

 .أيیاً 

م تلمم الروايات تكفري الذنب باّلستغفار له من غري توهّ  ،وکيف کان

الظاهر املتفاهم مناا أّن  لكنّ  احتياج إىل التوبة واّلستغفار لنفسه،

اه، وإن شئت يّ إاّلستغفار له کّفارة وبراء ممّا عليه من حّق أخيه وظلبه 

                                                           

 .1، باب الْيبة والبهت، ذيل احلديث 111: 11. مرآة العقول 1

، كتاب احلّج، أبواب 111: 3ستْفار؛ ومستدرك الوسائل ، باب فضل اال228. اجلعفرّيات: 2

 .1، احلديث 111أکكا  العرشة، الباب 

، 111: 3؛ مستدرك الوسائل 7، املجلس احلادي والعرشين، احلديث 171. األمايل )للمفيد(: 1

 .2، احلديث 111كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 

  كّفارة الْيبة.، الفصل اخلامس: يف72. كشف الريبة: 1

. هيا خمالٌف للظاهر، کيث إّن الظاهر من االستْفار املأمور به، االستْفار لنفسه؛ قضاًء لظهور 1

 روايات االستْفار والتوبة وانرصافها إليه.
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أدّلة وجوب التوبة أو قلت: إّن تلمم الروايات ّل تصلح ملعارضة 

 تقييلها.

ثّم إّن هذه الروايات معارضة للروايات املتقّلمة، فإّن مقتىض ما تقّلمت 

 توّقف صّحة التوبة عىل غفران املغتاب وحتليله، ويؤّکلها ظاوراً 

 «.والغيبة أشّل من الزنا»قوله: 

الزنا،  ومقتىض هذه الروايات تكفريها باّلستغفار له وکونه غري أشّل من

 فال شباة يف تعارضاام وعلم مجع مقبول بيناام.

شاهلة مجع بنی  اهللعبلّل يبعل أن تكون موّثقة السكوين عن أيب  ،نعم

ففاته فليستغفر اهلل؛  من ظلم أحلاً : »الطائفتنی، قال: قال رسول اهلل

 .«فإّنـه کّفارة له

املراد اّلستغفار لصاحبه فإّن الظاهر مناا ولو بقرينة سائر الروايات أّن 

بل لعّله املتفاهم من نفساا ولو باّلرتكاز، فإّن الظاهر أّنـه مع  ،ّل لنفسه

نظري الصلقة من ماله إلا  ،فوت املظلوم يكون اّلستغفار ملراعاة حاله

فاته، فتكون الرواية موجبة حلبل ما دّلت عىل وجوب اّلستحالل 

                                                           

. ال َيفی عليك عد  ظهوره يف ذلك؛ ملا يف الرواية من تعليل األشّدّيدة؛ بأّن الْيبة کّق للناس، 1

ألّن الرجل يزين فيتوب ا  عليه والْيبة ال تْفر »لت: ومل ذاك يا رسول ا ؟ قال: ففي الرواية: ق

وعلی هيا، فكوّنا مؤّكدة كام تری. وبيلك يظهر عد  متامّيدة ما يأيت «. کّتی يْفرها صاکبها

يف تعارضهام وما يأتی منه أيضًا يف اجلواب عن اإلشكال يف رواية السكوين بشموهلا؛  Mمنه

 (االستْفار يف الرباءة املالّيدة. )منه لكفاية 

، كتاب 281: 12؛ وسائل الشيعة 1، املجلس التاسع عرش، احلديث 117. األمايل )للطويس(: 2

 .3، احلديث 112احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 

، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد 11: 16؛ وسائل الشيعة 21، باب الظلم، احلديث 111: 2. الكايف 1

 «.فليستْفر ا  له». وفيهام: 1، احلديث 87لنفس، الباب ا
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کام هو ظاهر سوقاا  ،فوتهواّلستغفار منه عىل صورة وجلانه وعلم 

، ومع فوته يكون اّلستغفار له مرتبة من أداء حّقه، وّل مانع منه أيیاً 

أّن  نعم، يبكن اإلشكال عىل رواية السكوين بأّن مقتیاها .ظاهراً 

عنل فقل صاحب  للرباءة عن احلقوق املالّيـة أيیاً  اّلستغفار موجب  

 احلّق، وهو کام ترى.

الظاهر من کون اّلستغفار کّفارة أّنـه کّفارة  ويبكن أن جياب عنه بأنّ 

ّل الیامن احلاصل باليل أو اإلتالف، فال تنايف بيناا  ،الظلم من حيث هو

 وبنی ما دّلت عىل وجوب التصّلق يف املال.

حاکبة عىل الطائفتنی من  ،إّن تلمم الرواية مع اعتبارها سنلاً  ،وباجلبلة

 الروايات ومفّّسة هلا وقرينة عىل املراد مناا.

اللاّلة عىل التفصيل بنی وصول الغيبة إىل  وأّما رواية مصباح الرشيعة

 ،لعلم ثبوت کوهنا رواية ؛صاحباا وعلمه، فال تصلح لالستناد إلياا

عض أهل عن اعتبارها، بل ّل يبعل أن يكون کتابه من استنباط ب فیالً 

 العلم واحلال ومن إنشاءاته.

                                                           

: الْيبة کراٌ  علی كّل مسلم قال الصادق»، باب املائة يف الْيبة؛ 211. مصباح الرشيعة: 1

مأثو  صاکبها يف كّل کال، وصفة الْيبة أن تيكر أکدًا بام ليس عند ا  عيب، أو تيّ  ما حتمده 

أهل العلم فيه، وأّما اخلوض يف ذكر الْائب بام هو عند ا  ميمو  وصاکبه ملو ، فليس بْيبة، 

منه، وتكون يف ذلك مبّينًا للحّق من  وإن كره صاکبه إذا سمع به وكنت أنت معايف عنه وخالياً 

الباطل ببيان ا  ورسوله، ولكن برشط أن ال يكون للقائل بيلك مراد غری بيان احلّق والباطل يف 

دين ا  عّزوجّل، وأّما إذا أراد به نقص امليكور بْری ذلك املعنی، فهو مأخوٌذ بفساد مراده وإن 

تحّل منه، فإن مل تبلْه ومل تلحقه فاستْفر ا  له، والْيبة كان صوبًا، فإن أغتبت فبلغ املْتاب فاس

أبواب أکكا  كتاب احلّج، ، 117: 3تأكل احلسنات كام تأكل النار احلطب؛ )مستدرك الوسائل 

 (.13، احلديث 111العرشة، الباب 
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هذا کّله مع الغّض عن أسناد الروايات والقرائن القائبة يف متوهنا، وإّّل 

مفتوحة، حّتى يف مناا فأبواب املناقشة يف اإلسناد واللّللة يف کثري 

وعلّو میبوهنا  .فإّن سنلها ضعيف  الصحيفة املبارکة السّجادّيـة،

لكن ّل  ،إن توجب نحو وثوق عىل صلورهاوفصاحتاا وبالغتاا و

توجبه يف مجيع فقراهتا واحلة بعل واحلة حّتى تكون حّجة يستلّل هبا يف 

 الفقه.

اها بالقبول کتلّقيام هنج البالغة به لو ثبت يف الفقه وتلّقي أصحابنا إيّ 

 ، إّنام هو عىل نحو اإلمجال وهو غري ثابت يف مجيع الفقرات.أيیاً 

ألّن ما يبكن أن يستلّل به هو  ؛املناقشة يف دّللتاا أيیاً مع إمكان  ،هذا

ام عبل من عبيلك أدرکه منّي درك اللاّم وأيّ »الفقرة الثانية املبلّوة بقوله: 

 «....أو مّسه

وإّّل فظاهرها  ،وّل شباة يف لزوم تأويلاا ومحلاا عىل ترك األوىل ونحوه

ألصول املذهب. ومحلاا عىل التلقنی بغريه أو عىل الرشطّيـة مع  خمالف  

، وّل أقّل من تساوي احتامل للمم واحتامل إرادة علم حتّقق تالياا بعيل  

احلقوق الغري الالزمة، مع أّن طلب إرضائه من اهلل تعاىل ّل يلّل عىل 

                                                           

 .13يف طلب العفو والرمحة، الدعاء  ، وكان من دعائه168. الصحيفة السّجادّيدة: 1

سندها لضعف بعض رواهتا، فمنها: متوّكل بن عمر بن متوّكل؛ ألّن الراوي هلا عىل ما يف . ضعف 2

مقّدمة الصحيفة املطبوعة عمری بن متوّكل، عن أبيه متوّكل بن هارون، ولكن يف فهرست الشيخ 

املتوّكل بن عمری بن املتوّكل، والرجل مل ييكر يف الرجال بمدح وال قدح. )راجع: الفهرست: 

ا  (. ومنها: أبواملفّضل حمّمد بن عبد11111، الرقم 12: 2؛ وتنقيح املقال 763الرقم ، 211

بن املّطلب الشيباين؛ ألّن الرجل خمتلٌف فيه عند الرجالّينی، فبعضهم يضّعفه، كالنجايش وابن 

 (.11111، الرقم 116: 1الْضائري. )راجع: تنقيح املقال 

 . 13يف طلب العفو والرمحة، الدعاء  من دعائه، وكان 168. الصحيفة السّجادّيدة: 1
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لزومه، میافًا إىل علم دّللتاا عىل أّن کّل مظلبة ّلبّل فياا من 

ّلسرتضاء، فإّن غاية ما يلّل عليه أّن يف األلى والظلم ما يكون من قبيل ا

 احلقوق وحیتاج إىل اّلسرتضاء، ّل أّن کّل مظلبة کذلمم.

، ظاهر يف الیامنات املالّيـة، «ام عبل من عبيلك أدرکه منّي دركأيّ »فقوله: 

أعّم ممّا يوجب القصاص وغريه، « أو مّسه من ناحيتي ألى»وقوله: 

ففّته »قوله:  أعّم من اجلبيع. فحينئذ  « أو حلقه يب أو بسببي ظلم»له: وقو

لثبوت حّق  ّل يلّل عىل أّن کّل للمم موجب  « بحّقه أو سبقته ببظلبته

 ،لثبوت حّق  أي ما هو موجب   ؛ما فاته بحّقه بل يلّل عىل أنّ  ،عليه

 ه.ّل أّن کّل ألى ومظلبة حیتاج إلي ،کالیامنات حیتاج إىل اّلسرتضاء

 .وعىل هذا سقط احتامل دّللة سائر الفقرات عليه أيیاً 

 ثننی.ومن بعض ما لکر يظار الكالم يف دعاء يوم اإل

ّل يأيت فيه اّلحتامل األخري لذکر خصوص الغيبة فيه، لكن احتامل  ،نعم

 احلّق الالزم فيه أبعل، بل غري صحيح لذکر بعض ما ّل يكون کذلمم جزماً 

العلم أو الوثوق واّلطبئنان بصلور بعض  نعم، ّل تبعل دعوى فيه.

 الروايات.

وعليه يبكن أن يقال: إّن مقتىض العلم اإلمجايل بصلوره لزوم األخذ 

 ومع التباين بيناا جيب اّلحتياط. ،بأخّصاا

إىل أّن کثرة الروايات يف مثل املقام الذي  لكن يبكن أن يقال: میافاّ 

عن  فیالً  ،يرجع مجيعاا إىل علد معلود، ّل توجب الوثوق بالصلور

مناا مرسالت عن  العلم به، فعليمم بالرجوع إلياا حّتى ترى أّن کثرياً 

إىل أّن میامنی  حیتبل أخذ بعض الرواة عن بعض، ومیافاً  النبّي 
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ّن إ، ومعه ّل علم بتكليف إلزامّي  واستحباباً  الروايات خمتلفة وجوباً 

 موّثقة السكوين احلاکبة عىل مجيعاا متنع عن تنجيز العلم اإلمجايل.

 ،لكوهنا معتبلة موّثقة ؛فال مناص عن العبل هبا ،وأّما الرواية املذکورة

، قرينة عىل أّن «ففاته»ألّن قوله:  ؛لكن يف دّللتاا عىل املطلوب إشكال  

جيب اّلستغفار لصاحبه هو ما يبكن جربانه عنل وجود  الظلم الذي

املظلوم وليس مطلق الظلم ممّا يكون له جربان وکون الغيبة کذلمم أّول 

 ؛بل ّل تلّل عىل وجوب اجلربان عنل علم فوت صاحب املظلبة الكالم.

 لعلم تعّرضه له.

فيلّل عىل وجوب أداء  ،إّّل أن يقال: إّن الظاهر وجوب اّلستغفار له

 احلّق.

« من ظلم أحلاً »ويبكن أن يقال: إّن األمر دائر بنی األخذ بإطالق قوله: 

بوجوب اجلربان  لعلم قائل ظاهراً  ؛ومحل اّلستغفار له عىل اّلستحباب

يف مطلق الظلم، أو محل الظلم عىل ما يكون له جربان وإبقاء األمر عىل 

 ظاهره.

فال دليل معتبل عىل وجوب اّلستحالل أو اّلستغفار  ،کانوکيف 

ودّللة،  وغالباا قارصة سنلاً  للبغتاب، فإّن ما له دّللة قارصة سنلاً 

وبعض ما هو معتبل کرواية السكوين قل عرفت حاهلا مع احتامل أن 

وإن کان املظنون  ،يكون اّلستغفار املذکور هو اّلستغفار لنفسه عن لنبه

ّل  لكنّـه ظّن خارجّي  ،کام أرشنا إليه ،ر لصاحبهأن يكون اّلستغفا

 تأّمل. .ّيـة فيهحجّ 

تاا لكان احتامل قرينيّ  ،لو کانت روايات اّلستغفار له تاّم السنل ،نعم

 .عىل املراد فياا قريباً 
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تصحيف « ففاته»وهنا احتامل آخر يف متن الرواية وهو احتامل کون 

، واحتامل ، لتشاهباام کتباً ؛ّلمات املتق، کام يف رواية اجلعفريّ «فعابه»

 العكس أبعل. 

وّل يرد علياـا اإلشـكال املتقـّلم يف  ،خترج الرواية عن شاادة اجلبع ،وعليه

بل لعّله صار قرينة عىل غلط النسخة، لكـّن اإلنصـاف أّن هـذه  ،احلقوق املالّيـة

 واهلل اهلادي. .اّلحتامّلت ّل يعتنى هبا

 

                                                           

 .181د  177: 1. املكاسب املحّرمة 1



 

 

 

 

 
 

 املسلم علی أخیهحقوق الکالم يف 

 :حقوق املسلم عىل أخيهاألخبار الواردة يف بعض خامتة: 

بيشء أفضل من أداء  اهللما عبد» :اهللعبلصحيحة مرازم، عن أيب  منها:

 .«املؤمن حّق 

املستحّبات، وإّّل فكثري من  یوالظاهر أّن احلرص املستفاد مناا راجع إل

املؤمن، کام أّن احلكم  أفیل من أداء حّق  ،واجلااد کالصالة واحلّج  ،الواجبات

 من باب املبالغة لبيان أمهّيـة أداء حّق  ،من أفیل املستحّباتؤامل بأّن أداء حّق 

أفیل  ،يف يوم العاشوراء بزيارته املأثورة املؤمن، وإّّل فبثل زيارة احلسنی

 وأکثر ثوابًا من أداء حّق املؤمن.

أکثرّيـة الثواب حّتى يقال  إّن األفیلّيـة فياا ليس ببعنى :اللاّم إّّل أن يقال

، بل من املحتبل أن تكون األفیلّيـة من حيث املطالبة بأهّنا مبالغة يف املستحّبات

 به يوم القيامة، کام تلّل عليه اجلبلة األخرية يف احلليث.

يف الوسائل وکشف الريبة، عن کنز الفوائل للشيخ الكراجكي، ما رواه  ومنها:

اجلعايب، عن القاسم بن  ل بن عيلّ الصرييف، عن حمبّ  ل بن عيلّ عن احلسنی بن حمبّ 

                                                           

، 211: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب کّق املؤمن عىل أخيه وأداء کّقه، احلديث 171: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 122كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 
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: ، قال: قال رسول اهلل، عن أبيه، عن آبائه، عن عيلّ ل بن جعفر العلوّي حمبّ 

، ال براءة له منها إاّل باألداء أو العفو: یغفر زلّته، ویرحم للمسلم ع  أخیه مالمون حّقاً »

ته، ویرّد غیبته، ویدیم نصیحته، عربته، ویسرت عورته، ویقیل عثرته، ویقبل معذر

ته، وحيفظ خّلته، ویرعى ذّمته، ویعود مرضته، ویشهد میتته، وُيیب دعوته، ویقبل هدیّ 

 عصلته، ویشکر نعمته، وحيسن نرصته، وحيفظ حلیلته، ویقيض حاجته، ویشف ئویکاف

مسألته، ویسّمت عطسته، ویرشد ضالّته، ویرّد سالمه، ویطیب کالمه، ویرّب إنعامه، 

فأّما نرصته ظاملًا  ،وینرصه ظاملًا ومظلوماً  ،ویصّدق أقسامه، ویوايل ولیه )وال یعاد(

فريّده عن ظلمه، وأّما نرصته مظلومًا فیعینه ع  أخذ حّقه، وال یسلمه، وال خيذله، 

: قال ، ثمّ «ري ما حيّب لنفسه، ویکره له من الرّش ما یکره لنفسهوحيّب له من اخل

إّن أحدکم لیدع من حقوق أخیه شیئًا فیطالبه به یوم »يقول:  سبعت رسول اهلل

 .«علیهوفیقىض له  ،القیامة

 بيان لبعض مفردات احلليث:

يف د البكاء ة بالفتح فالسكون، وهي جتلب اللمع أو تردّ ربَ العَ واملراد من 

يِت َوآِمْن َرْوَعتِي» :الصلر. ومنه اللعاء واجلبع «. اللاّم اْرَحْم َعرْبَ

ةَ َأَنا َقتِيُل اْلعَ » :عربات، ومنه حليث احلسنی ، ومعناه ما لکرت «رْبَ

 عنل أحل إّّل استعرب وبكى.

ُة: اسرتسال الر  ومـن  لَّ ُة:  ن غري قصل، يقال: َزلَّْت ِرْجل  ـم جلِ الزَّ ، واملَِزلَّ َتِزلُّ

                                                           

 . يف املصدر: ويعادي عدّوه.1

، اخلامتة يف أکاديث 78د  77، فصل يف الوعظ والزهد؛ كشف الريبة: 116: 1ائد . كنز الفو2

، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، 212: 12مناسبة للمقا ، احلديث األّول؛ وسائل الشيعة 

 .21، احلديث 122الباب 

 «.عرب»، ماّدة: 131: 1. جممع البحرين 1
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، تشبيااً  :لـق، وقيلِ املكان الَز  ة  ال تعاىل: ـجل. قبزّلة الر   للذنب من غري قصل: َزلَّ

﴾ ،َزلَْلتأْم﴾ ﴿َفإِنْ  یطانأ اَم الشَّ  .﴿َفأََزَلَّأ

َعَثَر الرجُل يْعُثُر ِعَثارًا وُعُثورًا: إلا سقط، ويتجّوز به فيبن ومن العثرة: 

أاَم اْستََحّقا يّطلع عىل أمر من غري طلبه. قال تعاىل:  ثَِر َع  َأهنَّ ﴿َفإِْن عأ

أي  ؛﴿َوکذلك َأْعثَْرنا َعَلیِهْم﴾يقال: َعَثْرُت عىل کذا. قال:  .إِْماًم﴾

 وقفناهم عليام من غري أن طلبوا.

فالزّلة ببعنى اخلطاء من غري قصل، والعثرة ببعنى الذنب مع القصل 

أّن املسلم يغفر زّلة أخيه املسلم وخطأه من  :واملستفاد من الرواية .العطّ واّل

اه، دون حاجة إىل طلبه، ولكن ّل يلزم العفو عن لنوبه وعثراته إّّل بعل إقالته إيّ 

وأقلني »کام أّن اهلل تعاىل أيیًا يغفر اخلطايا ويقيل العثرات، کام يف دعاء الكبيل: 

 .«عثرِت واغفر ذّلتي

وکذا يف  ،«یا غافر اخلطایا»و ،«یا مقیل العثرات: »ويف دعاء اجلوشن الكبري

 کثري من األدعية.

عناه وقيل: م ،والتَّْسِبيُت: اللعاء للعاِطس، وهو قولمم له: يرمحمم اهلل

ْبت؛ وللمم ملا يف العاطس من اّلنِزعاج والَقَلق؛ هذا  هلاك اهلل إىل السَّ

َته إلا َعَطَس، فقال له: يرمحمم اهلل؛ ُأخذ من  قول الفاريس. وقل َسبَّ

                                                           

 . 213(: 2. البقرة )1

 .16(: 2. البقرة )2

 «.زلل»، ماّدة: 181. مفردات ألفاظ القرآن: 1

 .117(: 1. املائدة )1

 .21(: 18. الكهف )1

 «.عثر»، ماّدة: 116. مفردات ألفاظ القرآن: 6
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بت إىل الطريق والقصل، کأنه َقَصله بذلمم اللعاء أي جعلمم اهلل  ؛السَّ

ر ال رها إلا عىل َسْبت حسن، وقل جيعلون السنی شينًا، کَسبَّ سفينة وَشبَّ

أرساها. قال النرض بن ُشَبيل: التسبيت اللعاء بالربکة، يقول: بارك اهلل 

َته َتْشبيتًا إِلا فيه. قال أبوالعبّ  َت العاِطس تسبيتًا، وَشبَّ اس: يقال َسبَّ

دعا له باهللي وقصل السبت املستقيم؛ واألصل فيه السنی، فُقلَِبت 

ه مْأخول من السبت، وهو ـلسنی، ألنّ شينًا. قال ثعلب: واّلختيار با

ة. وقال أبوعبيل: الشنی أعىل يف کالمام، وأکثر.  القصل واملََحجَّ

 :قال الشيخ األعظم األنصاري بعل نقل الروايتنی

ة التي ينبغي أداؤها، ومعنى القیاء ـوالظاهر إرادة احلقوق املستحبّ  

أمهلاا باحلرمان عاّم ُأعّل لذهيا عىل من هي عليه: املعاملة معه معاملة من 

ملن أّدى حقوق اّلُخّوة.

من حّق املؤمن ع  أخیه املؤمن »قال:  ،جعفررواية جابر، عن أيب  منها:و

ویقيض دینه، فإذا مات خلفه  ،ویفّرج عنه کربته ،ویواري عورته ،أن یشبع جوعته

 .«يف أهله وولده

 ،جعفر بن حمّبل الصادق اهللعبل عن أيب ،رواية معىّل بن خنيس ومنها:

 نّ ما منه ،له سبع حقوق واجبات»قلت له: ما حّق املسلم عىل املسلم؟ قال:  :قال

فیه هلل ومل یکن  ،خرج من والیة اهلل وطاعته شیئاً  ع منهان ضیّ إ ، وهو واجباّل إحّق 

 ،علیك شفیٌق  يّن إ !یا معّ  »وما هي؟ قال:  !جعلت فلاك :قلت له ،«من نصیب

                                                           

 «.شمت»، ماّدة: 111: 6. لسان العرب 1

 . 166: 1. املكاسب 2

، 211: 12الشيعة ؛ وسائل 1، باب کّق املؤمن عىل أخيه وأداء کّقه، احلديث 163: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 122كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 
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قال:  ، باهللة إّّل ّل قوّ  :قال: قلت له ،«ع وال حتفظ وتعلم وال تعملن تضیّ أأخاف 

 واحلّق  .ما تکره لنفسكله وتکره  ،لنفسك له ما حتّب  ن حتّب أأیّس حّق منها »

ن تعینه أ :الثالث واحلّق  .مرهأطیع تو ،بع مرضاتهنب سخطه وتتّ تن جتأ :الثاين

 ن تکون عینه ودلیلهأ :واحلّق الرابع .بنفسك ومالك ولسانك ویدك ورجلك

 .وال تلبس ویعرى ،وال تروى ویظمأ ،ن ال تشبع وُيوعأ :اخلامس مرآته. واحلّق و

ن تبعث أفواجب لك  ،ن یکون لك خادم ولیس ألخیك خادمأ :السادس واحلّق 

ن ترّب أ :واحلّق السابع .مّهد فراشهیو ،صنع طعامهیو ،ل میابهفیغّس  ،لیه خادمكإ

ّن له حاجة أوإذا علمت  ،وتشهد جنازته ،ضهیوتعود مر ،وجتیب دعوته ،همَ َس قَ 

فإذا فعلت ذلك  ،ولکن تبادره مبادرة ،ن یسألکهاأىل إإىل قضائها وال تلجئه  هبادرت

 .«ووالیته بوالیتك ،وصلت والیتك بوالیته

ضیع  ، إنواجب علیه  وهواّل إحّق  نّ ما منه ؛له سبع حقوق واجبات»: قوله

 .حیبل عىل املبالغة «ومل یکن فیه من نصیب ،خرج من والیة اهلل وطاعته شیئاً  منها

إل ّل يبكن محل  ؛ّلص أولياء اهللع هذه احلقوق السبعة ليس من ُخ وأّنـه من ضيّ 

بوجوب أکثر ما لکر، فالبّل قائاًل الوجوب عىل املعنى املصطلح، إل ّل أظّن أحلًا 

ملعنى املصطلح واّلستحباب، وکذا خروجه من وّلية من محله عىل األعّم من ا

 .أي من حمّبته سبحانه أو نرصته ؛اهلل

أي ّل يصل يشء من أعامله إىل اهلل وّل  ؛«فیه من نصیب ومل یکن هلل»وقوله: 

بل هو من األشقياء الذين  ،يقبلاا، أو ليس هو من السعلاء الذين هم حزب اهلل

 هم حزب الشيطان. 

                                                           

، 211: 12؛ وسائل الشيعة 2، باب کّق املؤمن عىل أخيه وأداء کّقه، احلديث 163: 2. الكايف 1
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ن تضیع وال حتفظ وتعلم أأخاف  ،علیك شفیٌق  يّن إ !یا معّ  »: وأّما قوله

علم لکره تلمم احلقوق وإبطائه فيه للخوف من  اللاّل عىل إرادته «والتعمل

ظاهر أکثر اآليات واألخبار وجوب التعليم  ألنّ  ؛علم عبله به، فبشكل  

وتقّيـة، کام ، مع علم خوف  بالنسبة إليامّل سياّم  ،واهللاية وإرشاد الیاّل 

وَن ما َأْنَزْلنا ِمَن اْلَبیناِت وقل قال تعاىل:  .هو ظاهر هذا املقام ﴿إِنَّ الَِّذیَن یْکتأمأ

مأ الاّلِعنأوَن﴾ مأ اهلل َویْلَعنأهأ دى ِمْن َبْعِد ما َبینّاهأ لِلنّاِس يِف الْکِتاِب أأولئَِك یْلَعنأهأ  ،َواَْلأ

 وأمثاهلا کثرية.

 ملجليس بوجانی بقوله:وأجاب عنه املحّلث ا

من هذا اّلمتناع مل يكن ترك لکره  ّن الظاهر أّن غرضهإل: األوّ 

واإلعراض عنه، بل کان الغرض تشويق املخاطب إىل استامعه وتفخيم 

العقاب، ومل  األمر عليه، وأّنـه أمر شليل أخاف أن ّل تعبل به، فتستحّق 

بأيّن ّل ألکره لمم لذلمم، وّل أّنمم مع علم العلم معذور، بل  يرّصح

دعى له عىل العبل أام أّکل األمر الذي أراد بقائه عليه بتأکيلات لتكون إنّ 

به، کام إلا أراد األمري أن يأخذ بعض عبيله وخلمه بأمر صعب، فيقول 

تعبل به صعبًا عظياًم، وأخاف أن ّل  أريل أن أوّليمم أمراً  قبل أن يأمره به:

 لصعوبته، وليس غرضه اّلمتناع عن الذکر، بل التأکيل يف الفعل.

ّلستحباب هذه األمور ووجوب بيان  لاً والثاين: أن يكون هذا مؤيّ 

ام ملن خیاف عليه علم العبل به غري معلوم، ّل سيّ  ،ات جلبيع الناساملستحبّ 

 لبعض الناس، بحيث يكفي لشيوع احلكم وروايته إلا لکره خصوصاً 

بنی الناس، بل يبكن أن يكون علم لکره إلا خيف  وعلم صريورته مرتوکاً 
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إل ترك  ؛استاانته باحلكم واستخفافه به أفیل وأصلح بالنسبة إىل السامع

ن استامعه وعلم اّلعتناء ـه مـه أوىل بالنسبة إليـمع علم العلم ب املستحّب 

 ه. وکال الوجانیـبشأن

 ل أظار وأحسن وأمتن.وّ األ الذين خطرا بالبال حسن، ولعّل 

فعرض يل  اهللعبل قال: کنت أطوف مع أيب ،رواية أبان بن تغلب ومنها:

فكرهت أن أدع  رجل من أصحابنا کان سألني الذهاب معه يف حاجة فأشار إيلّ 

 اهللعبلأيیًا فرآه أبو إل أشار إيلّ  ،وألهب إليه فبينا أنا أطوف اهللعبل أبا

رجل من  :قلت «؟فمن هو»نعم. قال:  :قلت ؟«اك یرید هذاإیّ  !یا أبان»فقال: 

 ،«فاذهب إلیه»نعم. قال:  :قلت ،«هو ع  مثل ما أنت علیه»قال:  ،أصحابنا

قال:  ؟وإن کان طواف الفريیة :. قلت«نعم»قال:  ؟فأقطع الطواف :قلت

 أخربين عن حّق  :فقلت ،فسألته ،دخلت عليه بعل ثمّ  ،. قال: فذهبت معه«نعم»

فلم  !جعلت فلاك ،بىل :قلت ،«ردهدعه ال تأ  !یا أبان»فقال:  ،املؤمن عىل املؤمن

 ،فرأى ما دخلني نظر إيلّ  ثمّ  ،«تقاسمه شطر مالك !یا أبان»فقال:  ،عليه دأزل أردّ 

 ،بىل :قلت ؟«قد ذکر املؤمرین ع  أنفسهمعّزوجّل اهلل  أما تعلم أنّ  !یا أبان»فقال: 

ام إنّ  ،ام أنت وهو سواءإنّ  ،أّما إذا أنت قاسمته فلم تؤمره بعد»فقال:  !جعلت فلاك

 .«تؤمره إذا أنت أعطیته من النصف اآلخر

 :التنبیه ع  أمورٍ ینبغي 

فّّس اإليثار بأن يعطي األخ من النصف اآلخر من  أّنـه األمر األّول:

                                                           

 .2باب کّق املؤمن علی أخيه وأداء کّقه، ذيل احلديث ، 11د  23: 3. مرآة العقول 1

، 213: 12؛ وسائل الشيعة 8، باب کّق املؤمن عىل أخيه وأداء کّقه، احلديث 171: 2. الكايف 2
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اآليات والروايات يف قلر  أمواله، فإّنـه زائل عن احلّق الالزم للبؤمن، ولكنّ 

 البذل وما حیسن منه خمتلفة.

 قال املحّلث املجليس يف مرآة العقول:

واعلم أّن اآليات واألخبار يف قلر البذل وما حیسن منه متعارضة،  

ِسِهْم َولَْو  :کاذه اآلية ،عىل فیل اإليثار فبعیاا تلّل  وَن َع  َأْنفأ ﴿َویْؤمِرأ

: سبحانه کقوله اّلقتصاد، فیل عىل وبعیاا ،کاَن هِبِْم َخصاَصٌة﴾

َد َملأوماً  لَّ اْلبَْسِط َفَتْقعأ طْها کأ نأِقَك َوال َتبْسأ َعْل یَدَك َمْغلأوَلًة إىِل عأ ﴿َوال جَتْ

ورًا﴾ «.يخري الصلقة ما کان عن ظار غن: »وکقول النبّي  ،حَمْسأ

توّکله  یقوّ وقل يقال: إهّنا ختتلف باختالف األشخاص واألحوال، فبن 

ة، فاإليثار أوىل بالنسبة عىل اهلل وکان قادرًا عىل الصرب عىل الفقر والشلّ 

 .إليه، ومن مل يكن کذلمم، کأکثر اخللق، فاّلقتصاد بالنسبة إليه أفیل

أّن اإليثار کان يف صلر اإلسالم وکثرة الفقراء  ،وورد يف بعض األخبار

يات اللاّلة عىل اّلقتصاد، نسخ للمم باآل وضيق األمر عىل املسلبنی، ثمّ 

 وهذا ّل ينايف هذا اخلرب؛ ألّنـه يكفي لرفع استبعاده کون اإليثار مطلوباً 

 يف وقت ّما، لكّن املشاطرة أيیًا ينايف اّلقتصاد غالبًا، إّّل إلا محل عىل ما

 بحاله. إلا مل يرّض 

آخر: وهو أّنـه إلا شاطر مؤمنًا واحلًا واکتفى بذلمم، فقل  وفيه إشكال  

                                                           

 . 3(: 12. السجدة )1

 .23(: 17. اإلرساء )2

؛ 7861، باب خری الصدقة ما كان عن ظهر غنی، احلديث 112: 6الكربی)للبيهقي( . السنن 1

، باب کقوق 211: 71ع؛ بحار األنوار ، فصول يف صدقة التطوّ 717: 2املْني )البن القدامة( 
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فال  ،ع حقوق سائر اإلخوان، وإن شاطر البقّيـة مؤمنًا آخر وهكذاضيّ 

يبقى له يشء، إّّل أن حیبل عىل املشاطرة مع مجيع اإلخوان، کام روي أّن 

احلسن )صلوات اهلل عليه( قاسم ماله مع الفقراء مرارًا، أو خیّص للمم 

لر  بنی سلامن وأيب من واحل أخذه أخًا يف اهلل، کام واخى النبّي ببؤ

ر، وبنی مجاعة من الصحابة متشاهبنی ، وبنی مقلاد وعاّم (ريض اهلل عناام)

يف املراتب والصفات، بل يبكن محل کثري من أخبار هذا الباب عىل هذا 

 .القسم من األخوة، وإن کان بعیاا بعيلًا عن للمم

وىل للبحّلث املجليس اّلستلّلل لفیل اّلقتصاد بقوله کان األ أقول:

وا َوکان َبنَی ذلك َقوامًا﴾تعاىل:  فإّن  ،﴿َواّلذین إذا أنَفقوا مَل یِّسفوا َومَل یقرتأ

کان  ،يف اآلية التي استلّل هبابالناي عن جعل اليل مغلولة ومبسوطة اخلطاب 

بأهّنا من اختصاصات  استلّللهيف ، ولذا يبكن املناقشة للنبّي خطابًا 

 من جاة کونه زعياًم لألّمة ومتوّليًا لبيت املال.  النبّي 

توّکله ع  اهلل وکان قادرًا ع  الصرب ع   یمن قوّ » :من أنّ  نعم، ما لکره

ة، فاإلیثار أوىل بالنسبة إلیه، ومن مل یکن کذلك، کأکثر اخللق، فاالقتصاد الفقر والشّد 

إل ّل يكفي توّکل  ؛نفسه ی، تاّم مع إضافة األهل والعيال إل«أفضلبالنسبة إلیه 

 نفسه وقلرته عىل الصرب يف أولوّيـة اإليثار بالنسبة إليه. 

هذه الروايات وغريها ممّا وردت يف حقوق  يفأّن احلقوق املذکورة  األمر الثاين:

هل هي خمتّصة باملسلم واملؤمن اّلصطالحي، أم يعّم  ،املسلم واملؤمن عىل أخيه

 ؟مجيع أبناء البرش

ّل يبعل القول بالثاين، فإّنـه کام ّل فرق بنی املسلم واملؤمن وغريمها يف احلقوق 

                                                           

 .8ذيل احلديث  ، باب کّق املؤمن علی أخيه وأداء کّقه،11: 3. مرآة العقول 1
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وحرمة الترّصف يف وأداء األمانة الواجبة، کالقصاص واللية، والوفاء بالعقود، 

ممّا جيوز ملن له احلّق املراجعة إىل مال الغري وعرضه، وحرمة الرشوة، وغريها 

کذلمم احلقوق املستحبّة ّلخیتّص باملسلم واملؤمن، بل واملحكبة ألخذ حّقه، 

 يعّم مجيع أبناء البرش إّّل الكافر املعانل.

 طوائف من الروايات:  ،علی علم الفرقويشال 

 الطائفة األوىل: ما ورد يف تعریف املسلم واملؤمن

 :جعفر: قال أبوقال ،جعفر صحيحة سليامن بن خالل، عن أيب منها:

املسلم » :قال ،أنت أعلم !جعلت فلاك :قلت ؟«أ تدري من املسلم !یا سلیامن»

 :قلت :قال ؟«وتدري من املؤمن» :قال ثمّ  ،«من سلم املسلمون من لسانه ویده

 واملسلم حرامٌ  ،وأنفسهماملؤمن من ائتمنه املسلمون ع  أمواَلم » :قال ،أنت أعلم

 .«تهعنّ ع  املسلم أن یظلمه أو خيذله أو یدفعه دفعة تأ 

: قال: قال رسول اهللأيیًا  ،جعفرروايته األخرى، عن أيب  ومنها:

ال أنّبئکم باملسلم؟ أأال أنّبئکم باملؤمن؟ من ائتمنه املؤمنون ع  أنفسهم وأمواَلم، »

م اهلل، ئات وترك ما حرّ واملهاجر من هجر السیّ  من سلم املسلمون من لسانه ویده،

 .«ع  املؤمن أن یظلمه أو خيذله أو یغتابه، أو یدفعه دفعةً  واملؤمن حرامٌ 

املسلم من سلم »أّنـه قال:  اهللعبلعن أيب  ،عبريمرسلة ابن أيب  ومنها:

 .«الناس من یده ولسانه، واملؤمن من ائتمنه الناس ع  أمواَلم وأنفسهم

                                                           

، كتاب 278: 12؛ وسائل الشيعة 12، باب املؤمن وعالماته وصفاته، احلديث 211: 2. الكايف 1
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أّن املسلم هو الذي سلم الناس من يله من هذه الروايات فإّن املستفاد 

سواء کان من  ؛ولسانه، واملؤمن هو الذي ائتبنه املؤمنون عىل أمواهلم وأنفسام

 املسلم اّلصطالحي أم ّل؟

فتكون هذه الروايات شارحة وحاکبة علی الروايات التي تكون موضوعاا 

متاا علياا عاّمًا شاماًل لإلنسان بام هو إنسان من املسلم واملؤمن فتصري بحكو

 دون عناية إلی عقيلته ومذهبه. 

وباجلبلة، الروايات الواردة يف حقوق املسلم واملؤمن علی أخيه بألسنتاا 

املختلفة وبیّم بعیاا إلی بعض باحلكومة عاّمة وشاملة جلبيع أبناء البرش إّّل 

ّل  فه واملحارب يف حال احلرب الذيناملعانل منام الذي يعانل احلّق ويیعّ 

 يكونان من العاود املللّيـة أو الوطنّيـة.

 الطائفة الثانیة: ما ورد يف تعریف األخ

من عامل الناس فلم »قال: قال:  ،عبلاهللعن أيب  ،موّثقة سامعة منها:

یظلمهم، وحّدمهم فلم یکذهبم، ووعدهم فلم خيلفهم، کان ممّن حرمت غیبته، 

 .«مروءته، وظهر عدله، ووجبت أخّوته وکملت

، هـن أبائـ، ععن الرضا ،ن أبيهـع ،ة أمحل بن عامر الطائيـرواي ومنها:

من عامل الناس فلم یظلمهم، وحّدمهم : »ال رسول اهللـال: قـ، قعن عيلّ 

ه، ـرت عدالتـه، وظهـو ممّن کملت مروءتـدهم فلم خيلفهم، فهـفلم یکذهبم، ووع

                                                                                                                                        

 .1، باب الرفق واللنی و...، احلديث 12تتّمة كتاب العرشة، تتّمة أبواب کقوق املؤمننی، الباب 

 ده وصٌف توضيحّي كام الَيفی.. الظاهر أنّ 1
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 .«أخّوته، وحرمت غیبته ووجبت

 الطائفة الثالثة: ما ورد يف حسن اخللق مع الناس

اقرأ ع  » :اهللعبلقال يل أبو :قال ،امأسامة زيل الشحّ أيب صحيحة  منها:

 عّزوجـّل،وأوصیکم بتقـوى اهلل  ،یطیعني منهم ویأخذ بقويل السالمأّنـه من ترى 

 ،وطول السجود ،وأداء األمانة ،وصدق احلدیث ،واالجتهاد هلل ،والورع يف دینکم

أو  وا األمانة إىل من ائتمـنکم علیهـا بـراً وأدّ  دفبهذا جاء حممّ  ،وحسن اجلوار

 ،صـلوا عشـائرکم ،کان یـأمر بـأداء اخلـیط واملخـیط رسول اهلل فإنّ  ،فاجراً 

الرجل منکم إذا ورع  إنّ ف ،وا حقوقهموأدّ  ،وعودوا مرضاهم ،واشهدوا جنائزهم

هـذا  :قيـل ،ى األمانـة وحسـن خلقـه مـع النـاسيف دینه وصـدق احلـدیث وأدّ 

وإذا  ،هـذا أدب جعفـر :وقيـل ،منه الّسور ين ذلك ویدخل عيلّ فیّّس  ،جعفرّي 

مني اهلل حلّد فو ،هذا أدب جعفر :وقيل ،بالؤه وعاره کان ع  غري ذلك دخل عيلّ 

داهـم آ ،فیکـون زینهـا القبیلة من شـیعة عـيلّ ن یکون يف االرجل ک أنّ  أيب

 ،إلیـه وصـایاهم وودائعهـم ،وأصـدقهم للحـدیث ،وأقضاهم للحقوق ،لألمانة

 .«وأصدقنا للحدیث ،دانا لألمانةن مثل فالن إّنـه آلتسأل العشرية عنه فتقول مَ 

وإن نوقش يف دّللة هذه الروايـة علـی املقصـود وهـو عبوميّــة احلقـوق 

بكوهنا مربوطة بالعاّمـة وأهـل السنّــة، لكـن مـا فياـا مـن العّلـة  األخالقيّـة

، إلـخ، وممّـا حّلثــه عـن أبيـه «فـإّن الرجـل مـنکم...» واحلكبة من قولـه

                                                           

وسائل  ؛28، باب األربعة، من عامل الناس جمتنبًا لثالث خصال...، احلديث 216. اخلصال: 1

 .11، احلديث 11، كتاب الشهادة، الباب 136: 27الشيعة 

، كتاب احلّج، 1: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب ما جیب من املعارشة، احلديث 616: 2. الكايف 2

 .2، احلديث 1أبواب أکكا  العرشة، الباب 
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، إلـخ ظـاهرة يف «يف القبیلـه... إّن الرجـل کـأن یکـون»)صلوات اهلل علـياام( 

 العبوميّـة إن مل نقل برصاحتاا فياا.

من بنـي متـيم  اً أعرابيّ  قال: إنّ  ،جعفرعن أيب  ،بصريأيب صحيحة  ومنها:

 .«وكحتبب إىل الناس حيبّ » :فكان فيام أوصاه ،أوصني :فقال له أتى النبّي 

.«جماملة الناس ملث العقل»قال:  ،اهللعبلعن أيب  ،موّثقة سامعة ومنها:

 دّللتاام علی العبوميّـة واضحة.

 مکارمالطائفة الرابعة: ما ورد يف 

 ،رشـاملکـارم عـ»قـال:  ،اهللعبـلعـن أيب  ،رواية حسـنی بـن عطّيــة منها:

ــتکن ــك فل ــون فی ــتطعت أن تک ــإن اس ــ ،ف ــون يف فإهّن ــل وال تک ــون يف الرج ا تک

 ،«وتکـون يف العبـد وال تکـون يف احلــرّ  ،وتکـون يف الولـد وال تکـون يف أبیـه ،ولـده

وصــدق اللســان وأداء األمانــة وصــلة  أسیــصــدق ال» :قــال ؟ومــا هــنّ  :قيــل

                                                           

، 11: 12يعة ؛ وسائل الش1، باب التحبّب إلی الناس والتوّدد إليهم، احلديث 612: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 23كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 

، 11: 12؛ وسائل الشيعة 2، باب التحبّب إلی الناس والتوّدد إليهم، احلديث 611: 2. الكايف 2

 .1، احلديث 11كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 

بعض النسخ بالباء املوّکدة، فعلی األّول، املدراد بده بالياء املثنّاة التحتانّيدة ويف « صدق اليأس». قوله: 1

اليأس عاّم يف أيدي الناس وقرص النظر علی فضله تعالی ولطفه، واملراد بصدقه عد  كونه بمحدض 

الدعوی من غری ظهور آثاره؛ إذ قد يطلق الصدق يف غری الكال  من أفعال اجلوارح، فيقال: صددق 

جیب وكام جیب، وكيب يف القتال إذا كان بخالف ذلدك، وقدد  يف القتال إذا ويف کّقه وفعل علی ما

وعلدی الثداين، املدراد «. قد  صدق»و« يف مقعد صدق»يطلق علی مطلق احلسن، نحو قوله تعالی: 

بالبأس إّما الشجاعة والشّدة يف احلرب وغریه؛ أي الشجاعة احلسنة الصادقة يف اجلهاد يف سدبيل ا  

كر، أو من البؤس والفقر كام قيل: ُأريد بصدق البدأس موافقدة خشدوع وإظهار احلّق والنهي عن املن

: 7ظاهره إخباته خلشوع باطنه وإخباته ال يری التخّشع يف الظاهر أكثر ممّا يف باطنه. )مدرآ ة العقدول 

 (.1، باب املكار ، ذيل احلديث 111
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ــنائع ــ  الص ــاة ع ــائل واملکاف ــام الس ــیف وإطع ــراء الض ــرحم وإق ــذمّ  ال م والت

.«احلیاء والتذمم للصاحب ورأسهنّ  للجار

يف مجيع األسناد إليه وهو جماول من « يزيل بن إسحاق»وهي ضعيفة بـ 

 وجمالس الطويس. واخلصالالكايف

فياا من اجلاالة أيیًا يف حسنی بن عطّيـة. نعم، علی ما عن هذا، مع ما 

 بعض نسخ الكايف من حسن بن عطّيـة وموّثقة ّل إشكال يف الرواية من جاته.

عّزوجّل اهلل  إنّ »قال:  ،اهللعبلعن أيب  ،عبلاهلل بن مسكانصحيحة  ومنها:

فإن کانت فیکم فاَحدوا اهلل  ،رسله بمکارم األخالق فامتحنوا أنفسکم خّص 

 :قال، وإن ال تکن فیکم فاسألوا اهلل وارغبوا إلیه فیها ،ذلك من خري واعلموا أنّ 

الیقنی والقناعة والصرب والشکر واحللم وحسن اخللق والسخاء » :فذکرها عرشة

وزاد  ،ذه اخلصال العرشـوروى بعیام بعل ه :الـق ،«ةوالغرية والشجاعة واملروّ 

األمانة. لق وأداءـالص :اـفيا

                                                           

«. ه مكافداًة وكفداًء جدازاهكافدأ». واملكافاة علی الصانع؛ أي املجازات علی اإلکسان. يف القاموس: 1

 (.116 االصطناع افتعال من الصنيعة، وهي العطّيدة والكرامة واإلکسان. )النهاية:»ويف النهاية: 

التيّمم للصاکب هو أن حيفظ ذمامه ويطرح عن نفسه ذّ  الناس له ». والتيّمم للجار، يف النهاية: 2

مل أترك الكيب تأّثاًم لرتكته تيمّمًا.  ويف القاموس: تيمّم: استنكف، يقال: لو«. إن مل حيفظه

واحلاصل، أن يدفع الرضر عّمن يصاکبه سفرًا أو کرضًا، وعّمن جیاوره يف البيت أو يف املجلس 

أيضًا، أو من أجاره وآمنه خوفًا من اللو  واليّ ، لكنّده مقّيد بام إذا مل ينته إلی احلمّيدة والعصبّيدة 

 (.2، باب املكار ، ذيل احلديث 117: 7آ ة العقول بأن يرتكب املعايص إلعانته. )مر

، باب النوادر، احلديث 161/1711: 1؛ من ال حيرضه الفقيه 1، باب املكار ، احلديث 11: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 1، الباب ، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه181: 11؛ وسائل الشيعة 1

 .1احلديث ، باب املكار ، 11: 2. الكايف 1

 .11، باب العرشة، احلديث 111. اخلصال: 1

، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد 181: 11؛ وسائل الشيعة 2، باب املكار ، احلديث 16: 2. الكايف 6

 .1، احلديث 1النفس وما يناسبه، الباب 
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صّحة الرواية تكون علی سنل الفقيه، وأّما علی سنلها يف اخلصال فأمرها 

من  دائر بنی کوهنا موّثقة أو ضعيفة؛ ملكان عثامن بن عيسی ممّا لکره النجايش

روی عن  أّنـه شيخ الواقفة ووجاام وأحل املستبلين بامل موسی بن جعفر

يف رجاله ولکر نرص بن الصباح قال: کان له يف  لکره الكيّش  أيب احلسن

 ـ فبنعه فسخط عليه، قال: ثّم تاب وبعث إليه باملال. يله مال ـ يعني الرضا

من کان  ا لنحّب إنّ »قال:  ،اهلللعبعن أيب  ،بن بكري اهللرواية عبل ومنها:

األنبیاء  خّص عّزوجّل اهلل  إنّ  ،اً وفیّ  صدوقاً  صبوراً  مداریا   حلیامً  فقیهاً  فهامً  عاقالً 

ع ومن مل تکن فیه فلیترّض  ،فمن کانت فیه فلیحمد اهلل ع  ذلك ،بمکارم األخالق

 هنّ » :قال ؟وما هنّ  !جعلت فلاك :قلت :قال ،«اهاولیسأله إیّ عّزوجّل إىل اهلل 

 الورع والقناعة والصرب والشکر واحللم واحلیاء والسخاء والشجاعة والغرية والربّ 

 .«وصدق احلدیث وأداء األمانة

اخللق  عّزوجّل:قال اهلل »: اهللعبلقال أبو :قال ،ابن سنانصحيحة  ومنها:

 .«ألطفهم هبم وأسعاهم يف حوائجهم فأحبهم إيلّ  ،عیايل

 إنّ » :قال: قال رسول اهلل ،اهللعبلعن أيب  ،موّثقة السكوين ومنها:

 .«أعظم الناس منزلة عند اهلل یوم القیامة أمشاهم يف أرضه بالنصیحة خللقه

                                                           

 .817، الرقم 111. رجال النجايش: 1

 .137و 131، الرقم 131د  131. رجال الكيّش: 2

، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد 138: 11؛ وسائل الشيعة 1، باب املكار ، احلديث 16: 2 . الكايف1

 .1، احلديث 6النفس وما يناسبه، الباب 

، كتاب 167: 16؛ وسائل الشيعة 11، باب السعي يف کاجة املؤمن، احلديث 133: 2. الكايف 1

 .7، احلديث 27، الباب األمر والنهي، أبواب فعل املعروف

، كتاب األمر 182: 16؛ وسائل الشيعة 1، باب نصيحة املؤمن، احلديث 218: 2الكايف . 1

 .1، احلديث 11والنهي، أبواب فعل املعروف، الباب 
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علیکم » :يقول اهللعبل سبعت أبا :قال ،رواية سفيان بن عيينة ومنها:

 .«فلن تلقاه بعمل أفضل منه ،بالنصح هلل يف خلقه

ها صدقة حيبّ » :يقول اهللعبل سبعت أبا :قال ،رواية حبيب األحول ومنها:

 .«وتقارب بینهم إذا تباعدوا ،إصالح بنی الناس إذا تفاسدوا :اهلل

مننی إصلح بنی اأ ألن »: قال ،اهللعبلعن أيب  ،رواية هشام بن سامل ومنها:

 .«ق بدینارینمن أن أتصدّ  إيلّ  أحّب 

 سئل النبّي  :قال ،جعفرعن أيب  ،ن لکرهعبّ  ،سليامنمرسلة  ومنها:

وإذا  ،وإذا أساءوا استغفروا ،الذین إذا أحسنوا استبرشوا» :فقال ؟عن خيار العباد

 .«وإذا غضبوا غفروا ،وإذا ابتلوا صربوا ،عطوا شکروااأ 

إّن خیارکم »: ال النبّي ـق :الـق ،جعفرن أيب ـع یاألخرمرسلة  ومنها:

هم أولو األخالق احلسنة ». قيل: يا رسول اهلل، من أولو الناى؟ قال: «النهى ولواأ 

باء واملتعاهدون للفقراء واألحالم الرزینة وصلة األرحام والربرة باألّمهات واآل

واجلريان والیتامى ویطعمون الطعام ویفشون السالم يف العامل ویصّلون والناس نیام 

 .«غافلون

                                                           

، كتاب األمر 182: 16؛ وسائل الشيعة 6، باب نصيحة املؤمن، احلديث 218: 2. الكايف 1

 .6، احلديث 11والنهي، أبواب فعل املعروف، الباب 

، كتاب 113: 18؛ وسائل الشيعة 1، باب اإلصالح بنی الناس، احلديث 213: 2الكايف . 2

 .2، احلديث 1الصلح، الباب 

، كتاب الصلح، 113: 18؛ وسائل الشيعة 2، باب اإلصالح بنی الناس، احلديث 213:2. الكايف 1

 .1، احلديث 1الباب 

، كتاب 131: 11؛ وسائل الشيعة 11ث ، احلدي، باب املؤمن وعالماته وصفاته211: 2. الكايف 1

 .22، احلديث 1، الباب اجلهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه

، كتاب 131: 11؛ وسائل الشيعة 12، باب املؤمن وعالماته وصفاته، احلديث 211: 2. الكايف 1

 .21، احلديث 1، الباب اجلهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه
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اخلصال  أّي  :اهللعبلقلت أليب  :قال ،رواية حیيى بن عبران احللبي ومنها:

وتشاغل بغري متاع  ،وسامح بال طلب مکافأة ،وقار بال مهابة» :فقال ؟باملرء أمجل

.«الدنیا

ودّللة هذه األخبار کّلاا علی عبومّيـة املكارم واألخالق احلسنة جلبيع 

 أبناء البرش ظاهرة واضحة.

علی فرض اختصاصاا باملسلم أو  احلقوق املذکورة يف هذه الرواياتإّن  ممّ 

 املؤمن ـ کام يظارمن عبارة الشيخ األعظم، وهي قوله:

هل هي تعّم مجيع املسلبنی ـ «خامتة يف بعض ما ورد من حقوق املسلم علی أخیه»

لألداء، فال واملؤمننی، أم خیتّص باألخ العارف هبذه احلقوق املؤّدي هلا أو املعّل 

يف کونه مؤّديًا هلا،  تشبل املؤمن املیيع هلا وّل الذي غري معّل لألداء وّل الذي شمّم 

رعايتاا بالنسبة إىل من شمّم يف  أم خیتّص ببن مل يثبت کونه میيعًا هلا، فيستحّب 

 .فيه وجوه   ؟کونه مؤّديًا هلا

ومّيتاا لكن ّل خیفی عليمم علم املحّل هلذا البحث؛ علی املختار من عب

 جلبيع أبناء البرش.

أي  ؛لهب إىل الوجه الثاين الظاهر أّن الشيخ األعظم األنصاريثّم إّن 

 :قال ل مراعاة هذه احلقوق بالنسبة إىل املیيع هلا.علم تأکّ 

ثّم إّن ظاهرها وإن کان عاّمًا، إّّل أّنـه يبكن ختصيصاا باألخ العارف  

فالظاهر  ،هبذه احلقوق املؤّدي هلا بحسب اليّس، أّما املؤمن املیيع هلا

                                                           

، 183: 11؛ مستدرك الوسائل 11ملؤمن وعالماته وصفاته، احلديث ، باب ا211: 2. الكايف 1

 .3، احلديث 6كتاب اجلهاد أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 

 .161:1. املكاسب 2
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علم تأّکل مراعاة هذه احلقوق بالنسبة إليه، وّل يوجب إمهاهلا مطالبته 

 يوم القيامة.

املقاصة يف احلقوق، فإّن التااتر يقع حّقق بقوله: لتواستلّل عليه تارة باللراية 

 يف احلقوق، کام يقع يف األموال. 

ورد يف غري واحل من األخبار ما يظار منه وأخری بالرواية بقوله: قل 

 منام:  خوان، بل جلبيعام إّّل القليلالرخصة يف ترك هذه احلقوق لبعض اإل

يف اخلصال، وکتاب اإلخوان، والكليني بسنلمها عن  الصلوقفعن 

 رجل بالبرصة، فقال: يا املؤمننیقال: قام إىل أمري ،جعفرأيب 

اإلخوان صنفان، إخوان الثقة »أخربنا عن اإلخوان؟ قال:  !املؤمننیأمري

وإخوان املکارشة، فأّما إخوان الثقة فهم الکّف واجلناح واألهل واملال، فإذا 

الثقة فابذل له مالك وبدنك، وصاف من صافاه،  أخیك ع  حّد کنت من 

ا السائل وعاِد من عاداه، واکتم رّسه وعیبه، وأظهر منه احَلَسن؛ واعلم أَّي 

أهّنم أقّل من الکربیت األَحر!، وأّما إخوان املکارشة فإّنك تصیب منهم 

 لّذتك، فال تقطعّن ذلك منهم، وال تطلبّن ما وراء ذلك من ضمريهم،

 .«بذل َلم ما بذلوا لك من طالقة الوجه وحالوة اللسانأو

، اهللعبلعن أيب  ،املروّيـة يف الكايف ،رواية عبيل اهلل احللبي ومنها:

فمن کانت فیه هذه احلدود أو يشء  ،التکون الصداقة إاّل بحدودها»قال: 

                                                           

 .166. نفس املصدر: 1

، باب 11؛ مصادقة اإلخوان: 16، باب اإلثننی، باب اإلخوان صنفان، احلديث 72. اخلصال: 2

، باب يف أّن املؤمن صنفان، 218: 2؛ الكايف ، مع تفاوٍت يسری1ديث أصناف اإلخوان، احل

، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 11: 12، مع تفاوٍت يسری؛ وسائل الشيعة 1احلديث 

 ، مع تفاوٍت يسری.1، احلديث 1
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يشء من  نسبه إىل الصداقة، ومن مل یکن فیه يشء منها فال تنسبه إىلأمنها ف

أن یرى  :ته لك واحدة، والثاينأن تکون رسیرته وعالنیّ  :فأّوَلا، الصداقة

ه علیك والیٌة وال مال، غرّي تأن ال  :والثالثة ،زینك زینه وشینك شینه

وهي جتمع هذه  :أن ال یمنعك شیئًا تناله مقدرته، واخلامسة :والرابعة

 .«اخلصال أن ال یسلمك عند النکبات

خّوة، فال بأس برتك احلقوق أّنـه إلا مل تكن الصلاقة مل تكن األوّل خیفى 

 املذکورة بالنسبة إليه.

ال یکون الصدیق صدیقًا حّتى حيفظ أخاه يف »ما يف هنج البالغة:  ومنها:

 «.مالث: يف نکبته، ويف غیبته، ووفاته

، قال: جعفرايف، عن أيب ما يف کتاب اإلخوان، بسنله عن الوّص  ومنها:

 ،رأیت فیام قَِبلکم إذا کان الرجل لیس له رداء أ !إسامعیل یا أبا» :يل قال

قال: قلت:  «وعند بعض إخوانه فضل رداء یطرح علیه حتّى یصیب رداء؟

فإذا کان لیس عنده إزار یوصل إلیه بعض إخوانه بفضل إزاره »ّل، قال: 

ما هؤالء »ثّم قال:  ،قلت: ّل، فرضب بيله عىل فخذه «حتّى یصیب إزارًا؟

دّل عىل أّن من ّل يوايس املؤمن ليس بأخ له، فال يكون له  .«بإخوة

 حقوق األُخّوة املذکورة يف روايات احلقوق.

 أبطأ عىل رسول اهلل»قال:  ،د رفعهعن خاّل  ،عبريرواية ابن أيب  ومنها:

                                                           

كتاب ، 21: 12؛ وسائل الشيعة 6، باب من جیب مصادقته ومصاکبته، احلديث 613: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 11احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 

 .111، احلكمة 131. ّنج البالغة: 2

: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب مواساة اإلخوان بعضهم لبعض، احلديث 16. مصادفة اإلخوان: 1

 ، مع تفاوٍت يسری.1، احلديث 11، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 26
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أما کان »: ال: الُعْري يا رسول اهلل! فقالـق «بك؟ ما أبطأ»ال: ـرجل، فق

ما هذا »: قال !فقال: بىل يا رسول اهلل «فیعريك أحدمها؟ له موبان لك جارٌ 

 .«لك بأخ

 : قال أبوومفّیل بن عبر قاّلرواية يونس بن ظبيان،  ومنها:

ب»: اهللعبل  ،اختربوا إخوانکم بخصلتنی، فإن کانتا فیهم، وإاّل فاعزأ

ب ممّ  الصلوات يف مواقیتها، والرّب باإلخوان حافظة ع  املب: اعزأ  ممّ  ،اعزأ

 انتای کالمه رفع مقامه. .«يف العّس والیّس

ة عىل تأّکل ألّن الروايات اللالّ  ؛عدم متامّیـة استدالله بالروایات یوال خيف

استحباب أداء حقوق األخّوة مطلقة، والروايات التي استلّل هبا الشيخ األعظم 

ممّا يف رواية  مموللل هلا. عىل علم تأّکل اّلستحباب غري مقيّ  األنصاري

مسوقة لبيان وظيفة العبل بحقوق اإلخوان عىل الصلوق والكليني من کوهنا 

منام من هو من إخوان الثقة، فيبذل له املال واليل،  حسب مراتب اإلخوة، فإنّ 

أي  ؛كارشةويعادي من عاداه، ويصايف من صافاه، ومنام من هو من إخوان امل

نس والفرح واملجالسة واملفاکاة، فال يبذل هلم إّّل ما يبذلون من إخوان األ

 طالقة الوجه وحالوة اللسان.

، وّل يليق هبا للصلاقة حلوداً  رواية عبيل اهلل احللبي، فإهّنا تلّل عىل أنّ ويف 

ها، إّّل من کانت فيه هذه احللود، وّل تلّل عىل نفي األخّوة عّبن ّل يفي بحلود

                                                           

: 12؛ وسائل الشيعة 1، احلديث ، باب مواساة اإلخوان بعضهم لبعض16 . مصادفة اإلخوان:1

 ، مع تفاوٍت يسری.1، احلديث 11، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 27

، كتاب احلّج، أبواب أکكا  118: 12؛ وسائل الشيعة 7، باب النوادر، احلديث 672: 2. الكايف 2

 .1، احلديث 111العرشة، الباب 

 .163د  167: 1املكاسب . 1



 601                                                        الكالم يف حقوق املسلم علی أخيه                                     النوع الرابع/

کانت معاا  سواء أ ؛ة املحیةخوّ احلقوق املذکورة إّنام ثبتت لالُ  ومن الواضح أنّ 

ألّن الصلاقة  ؛عىل نفي األخّوةّل دّللة فيه صلاقة أم ّل، ونفي الصلاقة يف مورد 

عىل نفي املرتبة دّللة فياا أيیًا نفي املرتبة الشليلة ّل کام أّن أعىل من األخّوة، 

 الیعيفة.

 .«عبيل اهلل اللهقان»بـ  الرواية ضعيفة السنل أنّ هذا، مع  

ومن هنا ظار اجلواب عن اّلستلّلل بام يف هنج البالغة من نفي الصلاقة 

 رسال.باإل مع أّنـه ضعيف   ،ن ّل حیفظ أخاه يف ثالثعبّ 

عىل سلب األخّوة عّبن ّل يلبس يف رواية الوّصايف وابن أيب عبري اللاّلتنی 

ة يف الروايتنی سلب األخّوة اللنيوّيـة، خوّ املراد من سلب األ نّ املؤمن العاري، أ

 ،«یا أشباه الرجال وال رجال» :ة الكاملة، کام يقالخوّ أو کناية عن سلب األ

ويقال ملن ّل يعبل بعلبه: إّنـه ليس بعامل، إىل  ،«الصالة جلار املسجد إاّل فیه»و

فال دّللة يف الروايتنی عىل نفي  ،غري للمم من اإلطالقات الفصيحة. وعليه

هذا، مع ما يف سنل رواية ابن ايب عبري من الیعف بخاّلد  ة حقيقة.خوّ األ

 وباإلرسال.

رواية يونس بن ظبيان، أهّنا ظاهرة يف ترك العرشة واملجالسة مع من ّل يف و

هيتّم باإلتيان بالصالة يف أوقاهتا، واإلحسان لإلخوان يف اليّس والعّس، فإّن 

                                                           

وهو عبيدا  الدهقان بن عبدا  الرافعي قد وقع يف طريق الصدوق... ويف ». يف تنقيح املقال: 1

(؛ ويف 7617و 7616، الرقم 213: 2)تنقيح املقال «. املشيخة وهو غری ميكور يف كتب الرجال

)رجال النجايش: «. تابعبيدا  بن عبدا  الدهقان الواسطي ضعيٌف له ك»رجال النجايش: 

 (.611، الرقم 211

 .27، اخلطبة 71. ّنج البالغة: 2

، 131: 1؛ وسائل الشيعة 31الوضوء، احلديث  ، باب صفة32/211: 1. هتييب األکكا  1

 .1، احلديث 2كتاب الصالة، أبواب أکكا  املساجد، الباب 
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ملجالسة مؤّثرة، ولذا هنى عن املجالسة مع العصاة والفّساق، وأمر ببجالسة ا

خّوة عّبن ّل يقوم بحقوق فال دّللة فياا عىل نفي األ ،وعليه .العلامء والصلحاء

 .غالب من يف سنلها، بل جّلام ضعافعىل أّن  ،اإلخوان

حقوق لتقييل املطلقات الواردة يف غري قابلة اذه الروايات ف ،وباجلبلة

ففي غاية املتانة  ،ما أفاده من اللرايةنعم،  اإلخوان بصورة قيامام بذلمم.

 کام يقع يف األموال يقع يف احلقوق أيیًا. ،واجلودة، فإّن التقاص والتااتر

علم رجحان القيام من کّل واحل إّّل بعل واملناقشة يف اللراية بأّن الالزم مناا 

يام هبا رأسًا، فيعتذر کّل يف علم قيامه بعلم ترك الق یأداء اآلخر، وهذا يؤّدي إل

، مذبوبة بأّن الكّل ّل يقومون هبا، وهذا باطل بالقطع ،وبالنتيجة .قيام اآلخرين

رجحان القيام من کّل واحل غري مرشوط بقيام اآلخرين، بل علم قيام اآلخر 

إّن علم کون  :بعل قيام هذا رافع للرجحان أو تأّکل الرجحان، بل يبكن أن يقال

 اآلخر معّلًا هلا وبنائه عىل علم القيام رافع للرجحان بعنوان حقوق اإلخوة.

حيث لکر هناك  ،«صل من قطعك»ما روي يف صلة الرحم:  ده أّوالً:یؤیّ 

رجحان صلة الرحم ولو ممّن قطعاا، ومل يذکر رجحان القيام هبذه احلقوق ولو ممّن 

  .ّل يقوم هبا

أّن القيام بأداء هذه احلقوق بالنسبة إىل املیيع هلا ترويج لرتك املستحبّات،  ومانیاً:

 وعلم القيام هبا بالنسبة إليه أمر باملعروف يف املستحبّات، وهو يف املستحبّات مستحّب.

 مسألتان:

حرمة السالم علی الفقري بخالف  ،أّن الظاهر من بعض الروايات :األولیاملسألة 

                                                           

: 11؛ و6، احلديث 36الباب ، كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، 11: 3. مستدرك الوسائل 1

 .2، احلديث 12، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 212
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بن  عن عيلّ  ،فیل بن کثري کروايةسالمه علی الغني، بل وجوب املساوات بيناام، 

علی ه خالف سالمه ـعلیمسلاًم فسّلم  ن لقي فقرياً ـم»ال: ـق ،موسى الرضا

 .«وهو علیه غضبانیوم القیامة  وجّل عزّ  لقي اهللللغنّي 

فتواضع له  اً غنیّ ومن أِت »... يف هنج البالغة:  له ما روي عن عيلّ ويؤيّ 

 .«دینه... الغناه ذهب ملث

فإهّنا وإن مل يكن رصحیًا يف خصوص السالم إّّل أّنـه يشبله من حيث 

فاألّول مناام ضعيف  بجاالة کّل من يف ولكنّاام ضعيفتان سنلًا، ، املصلاق

 رسال.اإلب الثاين ضعيف  يف وسنله، 

 ،األشعري عيلّ  عن أيب ،يعقوبل بن برواية حمبّ واملناقشة فياام باملعارضة 

قال رسول  :اجقلت جلبيل بن درّ  :قال ،عن احلّجال ،ل بن عبلاجلّبارعن حمبّ 

وما الرشيف؟  :قال: نعم. قلت له ،«إذا أتاکم رشیف قوم فأکرموه»: اهلل

قال:  ،«الرشیف من کان له مال»فقال:  ،عن للمم اهللعبل قال: قل سألت أبا

فام  :قلت ،«الذي یفعل األفعال احلسنة بامله وغري ماله» فام احلسيب؟ قال: :قلت

 ففي غري حمّله.،«التقوى»الكرم؟ قال: 

مال اللنيا ومتاعه بام هو متاع اللنيا ليس موجبًا للرشف ألّن  ممولل 

                                                           

. سند الرواية هكيا: حمّمد بن عّّل بن احلسنی يف عيون األخبار، ويف املجالس عن احلسنی بن أمحد 1

 بن إدريس، عن أبيه، عن جعفر بن حمّمد بن مالك، عن حمّمد بن أمحد املدائني.

من األخبار املجموعة، احلديث  ، باب فيام جاء عن الرضا17: 2 الرضا. عيون أخبار 2

، 61: 12؛ وسائل الشيعة 1، املجلس الثامن والسّتون، احلديث 113؛ األمايل )للصدوق(: 212

 «.األغنياء»بدل « عىل الْنّي ». وفيهام: 1، احلديث 16كتاب احلّج، أبواب أکكا  العرشة، الباب 

 .228، كلامت القصار، الرقم 118. ّنج البالغة: 1

، كتاب احلّج، أبواب 111: 12؛ وسائل الشيعة 272، کديث الصيحة، احلديث 213: 8. الكايف 1

 .1، احلديث 68أکكا  العرشة، الباب 
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 .والفیيلة، وّل الغناء من املعروف، کام أّن الفقر ليس من املنكر

وَن  اَل ﴿وَ قوله تعاىل: الكتاب والسنّـة؛ أّما الكتاب،  عليه ويلّل  ِد الَِّذیَن َیْدعأ َتْطرأ

ء َوَما مِ  وَن َوْجَههأ َما َعَلْیَك ِمْن ِحَساهِبِم ِمن يَشْ ِریدأ أم بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ یأ ن ِحَسابَِك ـَرهبَّ

وَن ِمَن  َعَلْیِهمْ  ْم َفتَکأ َدهأ ء َفَتْطرأ  .الظَّاملنَِِی﴾ِمن يَشْ

الناي عن التواضع للغني  ،يف الرواية الثانية روي عن عيلّ وأّما السنّـة، ما 

فتضعضع له لیصیب من  اً غنیّ  یومن أت»أيیًا:  اهللعبلوروي عن أيب  .لغناه

فاملال والغناء ّل اعتبار هبام لاتًا، فالبّل من محل الرواية  .«دنیاه ذهب ملثا دینه

ّل يكّل عىل الناس وّل  یبأن يكتسب املال للكفاية حتّ  ؛الرشف بالعرضعىل 

 وعياله.إلشباع نفسه اضطّر إىل التكّفف والتبّلق وّل الكذب وبيع دينه 

﴿إِن طلق عليه اخلري يف الكتاب الرشيف يف قوله تعاىل: أإّن املال قل  إن قلت:

 .﴾َتَرَك َخرْيًا اْلَوِصیَّةأ لِْلَوالَِدْینِ 

، بل باعتبار إطالق اخلري عليه ليس من حيث إّنـه مال ومتاع دنيوّي  قلت:

 .الوصّيـة به، فإّن الوصّيـة باملال خري، کام أّن بذله خري   تعّلق

يف حرمة السالم ابتلاًء عىل الكافر ووجوب اجلواب عن  :الثانیةاملسألة 

 ويبكن اّلستلّلل علياا بروايات:  .«عليكم»سالمام بلفظ 

: املؤمننیقال: قال أمري ،اهللعبلعن أيب  ،رواية غياث بن إبراهيم منها:

 .«: وعلیکمموا علیکم فقولواوإذا سلّ  ،ال تبدءوا أهل الکتاب بالتسلیم»

                                                           

 .12(: 6. األنعا  )1

، 223؛ األمايل )للطويس(: 11، املجلس الثالث والعرشون، احلديث 188. األمايل )للمفيد(: 2

 . 11لثامن، احلديث املجلس ا

 .181(: 2. البقرة )1

، كتاب احلّج، 77: 12؛ وسائل الشيعة 2، باب التسليم عىل أهل امللل، احلديث 618: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 13أبواب أکكا  العرشة، الباب 
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( عن السنلي بن ادـة عبلاهلل بن جعفر احلبريي يف )قرب اإلسنـرواي ومنها:

قال:  ،رسول اهلل أنّ  ،عن أبيهل، البخرتي، عن جعفر بن حمبّ عن أيب  ل،حمبّ 

موا علیکم فقولوا: علیکم، وال ال تبدءوا الیهود والنصارى بالسالم، وإن سلّ »

 .«وا إىل ذلك أن تضطرّ تصافحوهم وال تکنّوهم إاّل 

 ع  الیهوديّ  تقول يف الردّ »قال:  ،اهللعبلعن أيب  ،رواية عن زرارة ومنها:

 «.سالم ،والنرصاينّ 

م علیك إذا سلّ »قال:  ،اهللعبلعن أيب  ،ل بن مسلمرواية حمبّ  ومنها:

 .«فقل علیك ،واملرشك والنرصاينّ  الیهوديّ 

لينة، أُ عبري، عن عبر بن  بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب حسنة عيلّ  ومنها:

 ،وعائشة عنله عىل رسول اهلل قال: دخل هيودّي  ،جعفر عن زرارة، عن أيب

 ،فقال مثل للمم دخل آخر ، ثمّ «علیکم»: فقال: السام عليكم، فقال رسول اهلل

 عليه رسول اهلل دخل آخر فقال مثل للمم، فردّ  عىل صاحبه، ثمّ  عليه کام ردّ  فردّ 

يه، فغیبت عائشة فقالت: عليكم السام والغیب واللعنة يا عىل صاحبَ  کام ردّ 

 إنّ  !یا عائشة»: فقال هلا رسول اهللمعرش الياود يا إخوة القردة واخلنازير، 

 زانه، ومل إاّل  الرفق مل یوضع ع  يشء قطّ  لکان مثال سوء، إنّ  الفحش لو کان ممثالً 

 ،أما سبعت إىل قوهلم: السام عليكم !، قالت: يا رسول اهلل«نها شإاّل  یرفع عنه قطّ 

م علیکم مسلم علیکم، فإذا سلّ »فقلت:  «؟ب ، أما سمعت ما رددت علیهم»فقال: 

                                                           

، كتاب 81: 12؛ وسائل الشيعة 112، باب أکاديث املتفّرقة، احلديث 121. قرب اإلسناد:1

 .3، احلديث 13واب أکكا  العرشة، الباب احلّج، أب

، كتاب احلّج، 77: 12؛ وسائل الشيعة 6، باب التسليم عىل أهل امللل، احلديث 613: 2. الكايف 2

 .2، احلديث 13أبواب أکكا  العرشة، الباب 

، كتاب احلّج، 77: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب التسليم عىل أهل امللل، احلديث 613: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 13واب أکكا  العرشة، الباب أب
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 .«علیکم کافر فقولوا: علیك مفقولوا: سالم علیکم، فإذا سلّ 

إّن الظاهر أّن أهل الكتاب والياود والنصارى املوضوع للناي عن  أقول:

ابتلاء السالم هلم يف هذه الروايات وإن کان بإطالقاا أعّم من القارصين 

واملقرّصين منام، إّّل أهّنا ّل تبعل القول باختصاصاا باملقرّصين منام املنكرين 

 .الغافلنی دون القارصينوجحودًا  للحّق عناداً 

من جاة إطالق القرآن للمم يكون « أهل الكتاب»التعبري عنام بـ ّن وللمم أل

 ة دائاًم، وّل يستحّق الذمّ ـعليام، وأهل الكتاب يف القرآن صاروا موردًا للبذمّ 

  .إّّل املقرّص اجلاحل للحّق، ّل القارص الذي ّلهيتلي سبيالً 

وأن يكون  يظار أّن ما يف الروايات من األحكام املرتبة عليام ّلبلّ ذلمم ب

خمتّصة باجلاحلين منام واملقرّصين منام؛ قیاًء لكون العرتة ممّا ّلتفرتق علی 

 الكتاب حّتی يردا علی الرسول عنل احلوض. 

 وباجلبلة، من املعلوم کون املقصود من الروايات الواردة عن املعصومنی

يف أحكام أهل الكتاب، ما هو املقصود منام يف الكتاب إلی املقرّصين 

 اجلاحلين منام؛ لئاّل يفرتق العرتة عن الكتاب.و

ابتلاًء ووجوب اجلواب عن سالمام عليام ًا إىل أّن حرمة السالم ـهذا میاف

اجلاهل القارص الذي ّلهيتلي سبياًل إىل احلّق مع غري مناسب  مع « عليكم»بـ 

 کونه بصلده.

                                                           

، كتاب احلّج، 78: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب التسليم عىل أهل امللل، احلديث 618: 2. الكايف 1

 .1، احلديث 13أبواب أکكا  العرشة، الباب 
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 ق.0126ـ  0121دار الفكر، الطبعة األُوىل، بريوت، 

أليب القاسم عيّل بن احلسنی املوسوي املعروف بالرشيف املرتىض  اإلمامة.الشايف يف  .10

(، حتقيق السّيل عبلالزهرة احلسيني، مؤّسسة اإلمام 116ـ  111وعلم اهللى )

 ق.0101، الطبعة الثانية، طاران، الصادق

اللين، جعفر بن  للبحّقق احليّل، نجم رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام. .12

(، حتقيق عبلاحلسنی حمّبل عيّل 626ـ  612حسن بن حیيى بن سعيل اهلذيل )

 ق.0101البّقال، دار التفسري، الطبعة الثانية، قم، 

ـ  161لعّزاللين عبلاحلبيل بن حمّبل بن أيب احلليل املعتزيل ) رشح هنج البالغة. .11

ة، الطبعة اّلُوىل، ، حتقيق حمّبل أبوالفیل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيّـ(616

 ق.0121بريوت، 

(، حتقيق شااب 111 )م أليب نرص إسامعيل بن مّحاد اجلوهرّي الفارايب الصحاح. .11
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 ق.0101اللين أبو عبرو، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، 

أليب عبلاهلل حمّبل بن إسامعيل بن إبراهيم أيب املغرية بن بردزية  صحیح البخاري. .11

 م.0110 /ق 0110(، دار الفكر، 216ـ  011البخاري اجلعفي )

(، مؤّسسة النرش 0112للسيّل حمّبل کاظم الطباطبائي اليزدي )م  العروة الومقى. .16

 ق.0120اإلسالمي، التابعة جلامعة امللّرسنی، الطبعة الثانية، قم، 

ملحّبل بن عيّل بن إبراهيم اإلحسائي  عوايل اللئايل العزیزّیـة يف األحادیث الدینّیـة. .12

املعروف بابن أيب مجاور، حتقيق جمتبى العراقي، مطبعة السيّل الشالاء، الطبعة 

 ق.0111اّلُوىل، قم، 

للبوىّل حمّبل حسن بن عبلاهلل املامقاين، جمبع  غایة اآلمال يف رشح کتاب املکاسب. .11

 ق.0106الذخائر اإلسالمّيـة، الطبعة األُوىل، قم، 

أليب املكارم السّيل محزة بن عيّل بن زهرة  غنیة النزوع إىل علمي األأصول والفروع. .11

(، حتقيق الشيخ إبراهيم الباادري، 111 ـ 100) احلسيني املعروف بابن زهرة

 ق.0102، الطبعة اّلُوىل، قم، مام الصادقمؤّسسة اإل

للشيخ حمّبل حسنی بن عبلالرحيم الطاراين  الفصول الغروّیـة يف األأصول الفقهّیـة. .61

 ق.0111 /ش0161(، دار إحياء العلوم اإلسالميّـة، قم، 0211احلائري )م 

العريب، الطبعة لعبلالرمحن اجلزيري، دار إحياء الرتاث  الفقه ع  املذاهب األربعة. .60

 م.0116 /ق  0116السادسة، بريوت، 

 للعاّلمة املحّلث الشيخ عباس القبّي، قم. فوائد الرضوّیـة. .62

للشيخ الطائفة، أيب جعفر، حمّبل بن احلسن بن عيّل املعروف بالشيخ  الفهرست. .61

 ق.0102(، مؤّسسة نرش الفقاهة، الطبعة اّلُوىل، إصفاان، 161ـ  111الطويس)

ـ  221أليب طاهر جملاللين حمّبل بن يعقوب الفريوز آبادي ) القاموس املحیط. .61

 ق.0121(، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثانية، بريوت، 102

العباس عبلاهلل بن جعفر احلبريي، واجلعفريات برواية حمّبل بن  أليب قرب اإلسناد. .61
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رابع، تصحيح الشيخ أمحل الصادقي حمّبل بن األشعث الكويف، من أعالم القرن ال

 ق.0102األردستاين، مؤّسسة الثقافة اإلسالميّـة لكوشانپور، الطبعة األُوىل، قم، 

للعاّلمة احلىّل، مجال اللين حسن بن  قواعد األحکام يف معرفة احلالل واحلرام. .66

(، حتقيق مؤّسسة النرش اإلسالمي، 226 ـ 611يوسف بن املطّار األسلي )

 .ق0101ة اّلُوىل، قم، الطبع

للشبس اللين حمّبل بن مّكي العاميل املعروف بالشايل األّول  القواعد والفوائد. .62

 (، حتقيق السّيل عبلاهلادي احلكيم، منشورات مكتبة املفيل، قم.216ـ  211)

رازي ـني الـاق الكليـوب بن إسحـل بن يعقـفر ثقة اإلسالم، حمبّ ـأليب جع الکايف. .61

 ش.0111(، دارالكتب اإلسالميّـة، الطبعة اخلامسة، طاران، 121)م 

(، املقّرر حمّبل 0101تقريرات البحث للسيّل أبوالقاسم اخلوئي )م  کتاب النکاح. .61

 ق.0112تقي اخلوئي، دار اهلادي، قم، 

لزين اللين أيب عيّل احلسن بن أيب طالب بن أيب  کشف الرموز يف رشح املخترص النافع. .21

املجل اليوسفي املعروف بالفاضل اآليب، مؤّسسة النرش اإلسالمي، الطبعة الثالثة، قم، 

 ق.0102

للبحّقق أسلاهلل التسرتي، مؤّسسة آل  کشف القناع عن وجوه حّجّیـة اإلَجاع. .20

 إلحياء الرتاث. البيت

لبااء اللين حمّبل بن احلسن اإلصفااين، املعروف  حکام.کشف اللثام عن قواعد األ .22

(، مؤّسسة النرش اإلسالمي، الطبعة األُوىل، قم، 0012ـ  0162بالفاضل اهلنلي )

 ق.0121

للعاّلمة املحّقق املوىّل حمّبل باقر بن حمّبل بن  کفایة الفقه املشتهر بکفایة األحکام. .21

حتقيق الشيخ مرتىض الواعظي األراکي،  (،0111مؤمن اخلراساين السبزوارّي )م 

 .ق0121مؤّسسة النرش اإلسالمي، الطبعة اّلُوىل، قم، 

جلامل اللين املقلاد بن عبلاهلل السيوري املعروف  کنز العرفان يف فقه القرآن. .21
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، عّلق عليه الشيخ حمّبل باقر )رشيف زاده(، منشورات ( 126بالفاضل املقلاد )م 

 ق.0111 /ش 0111املكتبة املرتیوّيـة، طاران، 

للشبس اللين، حمّبل بن مّكي العاميل املعروف  اللمعة الدمشقّیـة يف فقه اإلمامّیـة. .21

 ق.0101(، دارالفكر، الطبعة الثانية، قم، 216 ـ 211بالشايل األّول )

للشيخ الطائفة، أيب جعفر، حمّبل بن احلسن املعروف  فقه اإلمامّیـة. املبسو  يف .26

(، تصحيح السيّل حمّبل تقي الكشفي، املكتبة 161ـ  111بالشيخ الطويس )

 ق.0121املرتیوّيـة، الطبعة الثانية، طاران، 

(، حتقيق 0111للشيخ فخر اللين الطرحیي )م  جممع البحرین ومطلع النرّيین. .22

 م. 0111/ق 0111السّيل أمحل احلسيني، مؤّسسة الوفاء، الطبعة الثانية، بريوت، 

أليب عيّل الفیل بن احلسن الطربيس، تصحيح السيّل  جممع البیان يف تفسري القرآن. .21

 داراملعرفة، بريوت، لبنان.هاشم الرسويّل املحاّليت والسيّل فیل اهلل اليزدي الطباطبائي، 

ن ـق األردبييل، أمحل بـللبحقّ  رهان يف رشح إرشاد األذهان.ـدة والبـجممع الفائ .21

 ق.0111(، مؤّسسة النرش اإلسالمي، الطبعة اّلُوىل، قم، 111 حمّبل )م

(، 626 أليب لکرّيا حیيى بن رشف النَْووّي الشافعي )م املجموع يف رشح املهّذب. .11

  .ق0120دارالفكر، بريوت،  منشورات

، حتقيق السيّل (211أو  221أليب جعفر، أمحل بن حمّبل بن خالل الربقي )م  املحاسن. .10

 ق.0106، الطبعة الثانية، قم، مالي الرجائي، املجبع العاملي ألهل البيت

 اللين، جعفر بن حسن بن للبحّقق احليّل، نجم املخترص النافع يف فقه اإلمامّیـة. .12

(، مؤّسسة املطبوعات اللينّيـة، الطبعة 626ـ  612حیيى بن سعيل اهلذيل )

 ق.0101السادسة، قم، 

للعاّلمة احليّل، مجال اللين حسن بن يوسف بن  خمتلف الشیعة يف أحکام الرشیعة. .11

(، مرکز األبحاث واللراسات اإلسالمّيـة، قسم 226ـ  611املطّار األسلي )

 ق.0121، الطبعة الثانية، قم، إحياء الرتاث اإلسالمي
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للعاّلمة حمّبل بن باقربن حمّبل تقّي املجليس  مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول. .11

(، تصحيح عيّل اآلخونلي، دار الكتب اإلسالمّيـة، الطبعة 0001ـ  0112)

 ش.0116 /ق 0111األُوىل، هتران، 

لعزيز الليلبي، امللّقب بساّلر حلبزة بن عبلا املراسم يف الفقه اإلمامّیـة. .11

 ق.0111(، منشورات احلرمنی، الطبعة اّلُوىل، قم، 161 ـ 111)

أليب احلسن العرييّض عيّل بن أيب عبلاهلل اإلمام  مسائل عيّل بن جعفر ومستدرکاهتا. .16

إلحياء  ، متوىّف )أوائل قرن الثالث( حتقيق مؤّسسة آل البيتالصادق

 ق.0111الرتاث، الطبعة األُوىل، قم، 

لزين اللين بن عيّل بن أمحل العاميل  مسالك األفهام إىل تنقیح رشائع اإلسالم. .12

(، حتقيق مؤّسسة املعارف اإلسالميّـة، 161 ـ 100املعروف بالشايل الثاين )

 ق.0101 ـ 0101الطبعة اّلُوىل، قم، 

للحاج مريزا حسنی النوري الطربيس، مؤّسسة  املسائل.مستدرك الوسائل ومستنبط  .11

 ق.0100إلحياء الرتاث، الطبعة الثالثة، قم،  آل البيت

ـ  0011للبوىّل أمحل بن حمّبل مالي النراقي ) مستند الشیعة يف أحکام الرشیعة. .11

إلحياء الرتاث، الطبعة اّلُوىل، مشال املقّلسة،  (، مؤّسسة آل البيت0211

 .ق0101

، تصحيح صلقي حمّبل مجيل العّطار، (210ـ  061لإلمام أمحل بن حنبل ) املسند. .11

 ق.0101دارالفكر، الطبعة الثانية، بريوت، 

أليب الفیل عيّل الطربيس متوىّف )قرن السابع(، مشکاة األنوار يف غرر األخبار.  .10

 م. 0161 /ق  0111املطبعة احليلرّيـة، الطبعة الثانية، النجف، 

(، حتقيق الشيخ 0120ـ  0221للسّيل أبوالقاسم املوسوّي اخلوئي )مصباح الفقاهة.  .12

 ق.0122حمّبل عيّل التوحيلي، منشورات مكتبة اللاوري، الطبعة األُوىل، قم، 

ألمحل بن حمّبل بن عيّل املقرّي  املصباح املنري يف غریب الرشح الکبري للرافعي. .11
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 ق.0121اهلجرة، الطبعة الثالثة، قم، ، دار (221الفّيومي )م 

أليب جعفر حمّبل بن عيّل بن احلسنی بن بابويه القّبي املعروف  معاين األخبار. .11

(، تصحيح عيل أکرب الغّفاري، مؤّسسة النرش اإلسالمي 110بالشيخ الصلوق )م 

 ق.0121التابعة جلامعة امللّرسنی، الطبعة اخلامسة، قم، 

اللين، جعفر بن حسن بن حیيى بن  للبحّقق احليّل، نجم ملخترص.املعترب يف رشح ا .11

 ق.0161(، مؤّسسة السّيل الشالاء، الطبعة اّلُوىل، قم، 626 سعيل اهلذيل )م

ـ  111أليب الفتح نارص بن عبلالسيّل بن عيّل املطرزي ) املأغِرب يف ترتیب املعِرب. .16

 (، الطبعة األُوىل، حيلر آباد، هنل.601

ة املقليّس ـن أمحل بن حمّبل بن قلامـأليب حمّبل عبلاهلل ب املغني والرشح الکبري. .12

 (، دارالفكر، بريوت.612( وشبس اللين )م 621 احلنبيل )م

(، حتقيق السيّل 0110 للبوىل حمّبل حمسن الفيض الكاشاين )م مفاتیح الرشائع. .11

 ق.0110ّلُوىل، قم، مالّي الرجائي، جمبع الذخائر اإلسالمّيـة، الطبعة ا

للسّيل جواد بن حمّبل احلسيني العاميل  مفتاح الکرامة يف رشح قواعد العاّلمة. .11

 ق.0126(، مؤّسسة النرش اإلسالمي، الطبعة الثانية، قم، 0226 ـ 0061)

أليب القاسم احلسنی بن حمّبل بن املفّیل املعروف  مفردات ألفاظ القرآن الکریم. .011

 .ق0122(، النارش طليعة النور، قم، 111بالراغب اإلصفااين )م حواىل 

)املطبوع يف ضبن تنقيح املقال املجّلل الثالث(،  مقباس اَلدایة يف علم الدرایة. .010

رتیوّيـة، (، املطبعة امل0110ـ  0211) للشيخ عبلاهلل بن حمّبل حسن املامقاين

 ق.0112النجف األرشف، 

(، 110ـ  116أليب جعفر، حمّبل بن عيّل بن احلسنی بن بابويه القّبي ) املقنع. .012

 ق.0101، الطبعة اّلُوىل، قم، مؤّسسة اإلمام اهلادي 

أليب عبلاهلل حمّبل بن حمّبل بن النعامن العكربي املعروف بالشيخ املفيل  املقنعة. .011

 ق.0102مؤّسسة النرش اإلسالمي، الطبعة الرابعة، قم، (، 101 ـ 116)
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ـ  0201للشيخ األعظم، مرتىض بن حمّبل أمنی األنصاري اللزفويل ) .املکاسب .011

(، جلنة حتقيق تراث الشيخ األعظم، جمبع الفكر اإلسالمي، الطبعة الثامنة، 0210

 .ق0121قم، 

(، مؤّسسة 0111ـ  0121لإلمام، روح اهلل املوسوّي اخلبيني ) املکاسب املحّرمة. .011

 .ق0101التنظيم والنرش آلثار اإلمام اخلبيني، الطبعة اّلُوىل، قم، 

للعاّلمة حمّبل بن باقر بن حمّبل تقي  مالذ األخیار يف فهم هتذیب األخبار. .016

اهلل العظبى  (، حتقيق السّيل مالي الرجائي، مكتبة آية0001ـ  0112) املجليس

 ق.0116املرعيّش النجفي، قم، 

للعاّلمة احليّل، مجال اللين حسن بن يوسف بن  منتهى املطلب يف حتقیق املذهب. .012

(، جمبع البحوث اإلسالمّيـة، الطبعة اّلُوىل، 226 ـ 611املطّار األسلي )

 ق.0126مشال، 

للويس معلوف، داراملرشق، الطبعة اخلامسة والثالثون، بريوت،  املنجد يف اللغة. .011

 م.0111

ـ  116أليب جعفر، حمّبل بن عيّل بن احلسنی بن بابويه القّبي ) من الحيرضه الفقیه. .011

 ق.0111(، دار الكتب اإلسالميّـة، الطبعة اخلامسة، طاران، 110

(، 0111 ملريزا حمّبل حسنی الغروّي النائيني، )م منیة الطالب يف حاشیة املکاسب. .001

 ش.0121املكتبة املحّبلّيـة، طاران، 

للعاّلمة مجال اللين أيب العّباس أمحل بن  املهّذب البارع يف رشح املخترص النافع. .000

، حتقيق الشيخ جمتبى (110ـ  212حمّبل بن فال، املعروف بابن فالاحليّل )

 ق.0121، الطبعة الثانية، قم، يإلسالمالعراقي، مؤّسسة النرش ا

(، مؤّسسة النرش 110 ـ 111للقايض، عبلالعزيز بن الرّباج ) املهّذب. .002

 ق.0116اإلسالمي، الطبعة اّلُوىل، قم، 

للعـاّلمة السيّل حمّبل حسنی الطباطبائي، منشورات مجاعة  املیزان يف تفسري القرآن. .001
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 قم املقّلسة. امللّرسنی يف احلوزة العلبّيـة،
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 1 ................................................................ دليل الكتاب

 النوع الرابع

ـه ساب ب  ممّا حيـرم االکـت

 لکونه عمالً حمّرماً يف نفسه

 1 ......................................... االکتساب بام أّنـه عماًل حمّرمًا يف نفسه

 00 ............................................. تدلیس املاشطة: املسألة األأولی

 02 ............................................... اّلستلّلل بالروايات علی حرمة التلليس       

ـنة         01 ............................................ کراهة کسب املاشطة مع رشط األجرة املعّي

 02 ...................... الرجل باملرأة وتشّبه املرأة بالرجلتشّبـه  :املسألة الثانیة

 02 ......................... اّلستلّلل بالروايات يف حرمة تشبّه کّل من الرجل واملرأة باآلخر      

 01 ........................................................... اإلشكال يف دّللة أخبار التشبّه      
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       12 ........................................ التشبيب والرّد عليهحرمة الشيخ علی اّلستلّلل       

  ............................................ 11إشكال السيّل اليزدي عىل استلّلل الشيخ      

 16 ................. عىل اّلستلّلل بحرمة التشبيب باإليذاء والرّد عليه يإشكال السيّل اخلوئ      

 11 ................................................................... تشبيب املرأة غري املؤمنة      

 11 ....................................................................... تشبيب املرأة املبابة      

 11 .......................................................................... استامع التشبيب      

 11 ............................................. حرمة التصویر: الرابعةاملسألة 

 11 ..................................................... اّلستلّلل عىل جواز مطلق التصوير      

 16 ................................................. اّلستلّلل عىل حرمة التصوير بالروايات      

 62 ....................................................... اقتناء الصور وسائر الترّصفات فياا      

      :  26 ................... يف بيع الصور املجّسبة والنظر إلياا ويف أخذ األُجرة علی عبلاا فروع 

 10 .................................................. التطفیف: املسألة اخلامسة

 11 ............................................ البحث عن حرمة التطفيف يف کتاب املكاسب      

 11 .................................................. إحلاق البخس يف العّل والذرع بالتطفيف      

 16 ........................................................ حرمة التطفيف نفسيّـة أو غرييّـة؟      

 11 ................................................... التنجیم: املسألة السادسة

 11 .......................................... بحث  اعتقادي  حول تأثري األسباب يف املسبّبات      

 11 .................................................... البحث واحلكم الفقاي حول التنجيم      

 12 ........................................ حفظ کتب الضالل: املسألة السابعة

 011 ....................................................................... ما معنی احلفظ؟      

 010 .................................................. املراد من الیالل وما معنی الیالل؟      
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 011 ............................................ اّلستلّلل بالقرآن بوجوب دفع ماّدة الفساد      

 020 ......................................................................... معنى سبيل اهلل      

 021 .................................................................. مطالعة کتب الیالل      

 022 ............................................................. حلق اللحیة

 022 ............................................................ حلق اللحية يف کالم الفقااء      

 010 ..................................................... اّلستلّلل علی حرمة حلق اللحية      

 011 ................................................... الرشوة: املسألة الثامنة

 011 .....................................................اّلستلّلل علی حرمة أخذ الرشوة      

 012 ................................................................. حقيقة الرشوة وماهيّتاا      

 012 ......................... اجلاة األوىل: علم اختصاص حرمة الرشوة باحلكم بالباطل            

 012 .................. تعّم عىل خالف احلّق أو باحلّق  اّلستلّلل علی حرمة الرشوة فيام                

 011 ........................................ اجلاة الثانية: علم اعتبار تأثّر املرتيش يف احلرمة           

 061 .............. اجلاة الثالثة: علم اختصاص حرمة الرشوة بام يبذل يف خصوص احلكم          

 062 ......................................باختصاص الرشوة يف احلكماستلّلل القائلنی              

 061 ....................................... اجلاة الرابعة: علم اختصاص الرشوة ببذل املال         

 061 ................................................ اخلامسة: الرشوة لتحصيل احلّق  اجلاة         

 061 ............................................... اجلاة السادسة: حرمة اهللّيـة إىل احلّكام         

 020 .................................................................................. فرع           

ـة إىل القايض بعل احلكم           020 ......................................................... اهللّي

 011 ............................................................ نكات حول ما لکره السيّل         

ـة الرشوة        011 .......................................................... اجلاة السابعة: مالكّي
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 011 .............................................. املقام الثاين: اّلستلّلل علی حرمة السّب        

 211 ................................... املقام الثالث: يف علم اختصاص احلرمة بسّب املؤمن       

 211 ...................................... اّلستلّلل عىل جواز سّب غري املؤمن والرّد عليه       

 210 ................................................. اّلستلّلل عىل حرمة سّب غري املؤمن       

 211 ....................................................... املقام الرابع: يف مستثنيات السّب        

 201 .................................................. السحر :املسألة العارشة

 206 ................................................. اّلستلّلل عىل حرمة السحر بالكتاب      

 201 ................................................ اّلستلّلل عىل حرمة السحر بالروايات      

 221 ...........................................................جاات ثالثة يف حرمة السحر      

 221 ..................................................... اجلاة األوىل: يف بيان سحراملحّرم          

 221 ................................................ القول األّول: يف حرمة السحر مطلقاً              

 221 .............................................. القول الثاين: التفصيل يف حرمة السحر             

 211 ............................................ القول الثالث: اّلستثناء يف حرمة السحر             

 211 ..................................... القول الرابع: حرمة السحر إلا کان مرّضاً للناس             

 211 ............................................................... أقسام السحر وأحكاماا       

 211 .................................................... مواقع النظر واخللشة يف کالمه هذا       

 211 .............................................................. دفع رضر السحر بالسحر       

 211 .................................................... حرمة التسخريات واّلستخلامات       

 212 ........................................... اجلاة الثانية: يف حرمة تعليم السحر وتعلّبه           

 211 .................................................. اجلاة الثالثة: حتليل موضوع السحر           

 211 ............................................ الَشعبذة: املسألة احلادي عرش
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 211 ......................................................... اّلستلّلل عىل حرمة الشعبذة      

 212 ................................................ الغّش  :املسألة الثانیة عرش

 212 ........................................................... اّلستلّلل علی حرمة الغّش       

 260 .......................................... مسائل يف خصوصّيات الغّش       

 260 .............................................. املسألة األوىل: حرمة الغّش بنفسه وعنوانه      

 262 ................................................. املسألة الثانية: يف حقيقة الغّش ورشائطه      

 261 .......................... املسألة الثالثة: يف حكم البيع يف الغّش من جاة الصّحة والفساد      

 220 ................................................ الغناء: املسألة الثالثة عرش

 220 .................................................... األمر األّول: األصل يف باب الغناء        

 222 ................................. األمر الثاين يف مصادر الروايات الواردة يف حرمة الغناء        

 221 .................. رمة الغناء علی نحو اّلختصاراألمر الثالث يف الوجوه واألقوال يف ح        

 222 ..................................... األمر الرابع: الوجوه واّلحتامّلت يف حرمة الغناء        

 210 ..........................................األمر اخلامس: حقيقة الغناء وتعريفه وتفسريه        

 211 ...................................................... طوائف الروايات يف حرمة الغناء        

وِر﴾ هبا           211 .......................... الطائفة األولی: الروايات الواردة يف تفسري ﴿َقْوَل الزُّ

ـة تفسري           وِر﴾ بالغناءالكالم حول کيفّي  211 ...................................... ﴿َقْوَل الزُّ

 212 .............................................................................. :نكتتان          

وِر﴾            211 ............................ بيان احلّق يف مسألة وجوب اّلجتناب عن ﴿قَْوَل الزُّ

وِر﴾ بالنسبة إلی الباطل           211 ............................... اإلشكال عىل إطالق ﴿قَْوَل الزُّ

َْحِليِث﴾ بالغناء          َْاَو اـل  212 .......................... الطائفة الثانية: الروايات التي تفّّس ﴿ـل

وَر﴾ بالغناء﴿الثة: الروايات الواردة يف تفسري الطائفة الث           110 ............................. الزُّ

 112 .................................. الطائفة الرابعة: الروايات الواردة يف حرمة الغناء بذاته         
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 101 ............................................. يف دّللة هذه الروايةستاد مناقشة سيّلنا اّلُ         
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 112 .......................................... اّلستلّلل عىل حرمة مطلق اللاو بالروايات        

 121 ........................................................ مستثنیات الغناء 

 121 ................................. من الغناء اّلستلّلل علی استثناء املراثي للحسنی        

 110 ................................. استلّلل صاحب املستنل علی استثناء املراثي من الغناء        

 112 ............................................... اّلستلّلل علی استثناء القراءة من الغناء        

 111 ............................................... اّلستلّلل علی استثناء احللاء من الغناء        

 110 ............................................... الغیبة: املسألة الرابعة عرش

 112 .................................................. اّلستلّلل علی حرمة الغيبة بالكتاب      

ـة        111 ..................................................... اّلستلّلل عىل حرمة الغيبة بالسنّ

 100 ............................................ األمر األّول: يف أّن الغيبة من الكبائر أم ّل؟          

 100 ................................................ أقوال أربعة يف تفسريمعايص الكبرية             

 101 ......................................... املقام األّول: يف تقسيم الذنوب علی قسبنی             

 106 ......................................................... املقام الثاين: املناط يف الكبائر             

 102 ..................................... الوجوه املستلّل هبا علی حرمة الغيبة من الكبائر             

ـة الروايات علی کون الغيبة من الكبائر               121 .............................. املناقشة يف حّجّي

 121 . األمر الثاين: هل تكون الغيبة خمتّصة باملؤمن أو عاّمة ملطلق املسلم أم ملطلق اإلنسان؟         

 121 ................................ وجوه  يف حرمة غيبة مطلق اإلنسان من القول الثالث              

 111 .............................................................. حرمة غيبة املسلم مطلقاً       

 116 ..................................................... اإلشكال عىل حرمة غيبة املخالفنی       
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 111 ........................................... اّلستلّلل عىل کون املخالفنی من النواصب       

 111 ........................................... اّلستلّلل عىل علم شبول اآلية للبخالفنی       

 111 .......................... استلّلل املحّلث البحراين عىل علم کون املخالف أخ املؤمن       

 162 ............................. استلّلل السيّل اخلوئي عىل جواز غيبة املخالفنی بالروايات       

 166 ..................................... اّلستلّلل علی کون املخالفنی متجاهرين بالفسق       

 161 ..................................................................... حرمة غيبة الصبّي        

 121 ............................................ استلّلل الشيخ األعظم حلرمة غيبة الصبّي        

  ........................................................... 121رّد ما أشكل علی الشيخ       

 122 .................................................................... حرمة غيبة املجنون       

 121 ............................................................... مقتىض األصل يف الغيبة       

 121 ....................................................................... يف تعريف الغيبة       

 121 ........................ األمر الثالث: هل يعترب يف الغيبة وجود العيب يف املغتاب أم ّل؟       

 111 ............................ األمر الرابع: يف اعتبار کراهة املغتاب يف حرمة الغيبة وعلمه        

ـة العيب يف مفاوم الغيبة وعلمه          111 ...................... األمر اخلامس: يف اعتبار مستورّي

ـة               111 ......................................... اّلستلّلل بالروايات علی اعتبار املستورّي

 116 ....................... األمر السادس: يف اعتبار وجود املخاطب يف حرمة الغيبة وعلمه        

 112 ............................ املغتاب يف حرمة الغيبة وعلمهاألمر السابع: يف اعتبار تعينی         

 111 .........................................................مستثنیات الغیبة 

 111 ............................................ أدّلة حرمة الغيبة آب  عن التخصيصلسان         

 111 ........................................... يف التزاحم بنی مفسلة الغيبة ومصلحة أقوی        

 111 .............................................. القول يف ضابطة مستثنيات الغيبة وعلماا        

 112 .......................... املورد األّول: يف جواز غيبة املتجاهر بالفسق وتعينی موضوعه        

 112 ............................................ اّلستلّلل عىل جواز غيبة املتجاهر بالفسق        
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 102 ............................................................................... فرعان:        

 102 ................................... يف جواز غيبة مطلق املتجاهر، أم املتجاهر غري املبايل؟        

 101 ................................ يف جواز غيبة املتجاهر يف مجيع الذنوب أو املتجاهر هبا؟        

 102 ................................................................................... تنبيه          

 102 ................................................ الثاين: يف جواز الغيبة عنل التظلّماملورد         

 101 ................................................ اّلستلّلل عىل جواز الغيبة عنل التظلّم        

 111 ............................................................................... تنبياان:        

 110 ........................................ املوارد التي ُرّخص فياا يف الغيبة ملصلحة أقوی        

 111 .............................. موارد جواز الغيبة لكون مفسلهتا متزامحة ملصلحة أخری        

 111 ...................................................................مناا: نصح املستشري        

 111 ........................................ اّلستلّلل بالروايات لوجوب نصح املستشري        

 111 .................................... جواز نصح املستشري وغريه ولو کان مستلزماً للغيبة        

 111 ...................................................................... ومناا: اّلستفتاء        

 112 ............................... ومناا: قصل ردع املغتاب )بالفتح( عن املنكر الذي يفعله        

 111 ......................................................... ومناا: الغيبة للفع ماّدة الفساد         

 111 .................................................... ومناا: جواز جرح الشاود والرواة         

 116 ........................................................ ومناا: دفع الرضر عن املغتاب         

ـنة           111 ............................................................ ومناا: لکر الصفات البيّ

 111 .............................................. ومناا: لکر العيوب املعلومة عنل املستبع         

 111 ...................................................... ومناا: رّد من اّدعى نسباً ليس له         

 110 ........................................................... ومناا: القلح يف مقالة باطلة         

 111 ............................................................ استامع الغیبة 

 111 ...................................................... البحث يف استامع الغيبةموضوع          
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 161 ........................................... حرمة استامع الغيبة تابعة حلرمة الغيبة أم ّل؟         
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 121 ..................................... اّلستلّلل عىل تبعيّـة حرمة اّلستامع حلرمة الغيبة         

 121 ............................................... التبّسمم بأصالة الصّحة جلواز اّلستامع         

 121 ........................................... وجوب هني املغتاب عن الغیبة

 111 .......................................................................... کّفارة الغيبة           

 112 ............................. يف کون الغيبة من حقوق الناس کالم الشيخ األعظم           

 112 .................................. کالم املحّقق اإليرواين يف التخلّص عن عقوبة الغيبة           

 111 .......................................... ّقق اإليرواينإشكال السيّل اخلوئي عىل املح            

 111 .................................................... اإلشكال عىل کالم السيّل اخلوئي           

 111 ....................................... الکالم يف حقوق املسلم علی أخیه 

          :  610 ................................................................ ينبغي التنبيه عىل أمور 

 611 ....................................... الطائفة األوىل: ما ورد يف تعريف املسلم واملؤمن         

 611 ................................................. الطائفة الثانية: ما ورد يف تعريف األخ         

 616 ....................................... الطائفة الثالثة: ما ورد يف حسن اخللق مع الناس         

 612 ....................................................... الطائفة الرابعة: ما ورد يف مكارم         

 606 ............................................................................. مسألتان:         

 620 .......................................................................... مصادر التحقیق

 


