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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(554) 

 آخر على اعتبار حديث رفع القلمشاهد 
السمالمل رفمع  رائر يف كتماب الويمية قمالل ولقولمه عليمه يعضد روايات رفع القلمم عمن الصمن اب ابمن إ ريمل يف السمكما 

ومرسل الثقة حىت وإب مل نقل حبجيته إال انمه كنمن القمول حبجيمة خصمو   (2و((1والقلم عن ثالث، عن الصن حىت حيتلم
اب مرسمملته هممنه ألنممه ال يعمممل بممااح إال إرا احتممد بقرينممة عفيممد القطممع، ولعممل رلممال يفيممد الوثممو  النمموعي إال مممع احتمممال 

انممه ال ب، نعممم لممو وثقنمما مممن اهتهممدين يعمممم القرينممة القطعيممة إس ممما يستجيسممنه أو ذتهممد فيممه إر ا تهمما ه لمميل حجممة ل مم ه
 يعتمد إال ااح احملتد بقرينٍة حسية عفيد العلم لناب حجة علينا. فتأمل.

قمممل نزا  يف كتممماب احلمممدو  إر ختر مممه ممممن احلمممدف إس احلمممل فانمممه عفيمممد الوثمممو  النممموعي اب هنمممال كلممممة أخمممر  لمممه بمممل 
وعلممى أف فماب اعتضمما  رلممال نما أحرزنمماه مممن  (3واهممع عليممه م رفمع القلممم عممن ثالثمة( لالسممالم فقممالل ولقولمه عليممه  اإلمجما 

ال  بصمدورهإمجا  علماء الفريقني على رواية هنا احلديث وإمجاعهم على العممل بمه وبسمائر القمرائن املاضمية، يمورث القطمع 
 جمر  االطمئناب. هنا.حىت جمر  الوثاقة النوعية وال 

 حجة روايتهم عن علي  الُعّدة:
يف خمتلمد كتمبهم  ويمجيته، اب العاممة رووه عمن اإلممام علمي  حمديث رفمع القلممقد مضى من شواهد يد  انه مث 

 اب بعم  أعمالم األيموليني رهبموا إس اب روايمة العاممة عمن علمي  لاحلديثية والفقهية يف عشرات من الروايات، ونضيد
مما االفهما، قمال الشميط الطوسمي هما وال حجة إرا اعتضدت نا يوافقها ممن طرقنما بمل وحمىت إرا مل يو مد يف كتبنما مما يوافق

يف العدةل ووأّما العدالة املراعاة يف عر يح أحد ااحين على االخر فهول أب ينوب الراوف معتقداً للجيق، مستبصراً، ثقة يف 
  ينه، ُمتجيّر اً من الننب، غ  ُمّتهٍم فيما يرويه.

 لرلال عن األئمة عليهم السالم نُِظَر فيما يرويه فأّما إرا كاب خمالفاً يف االعتقا  أليل املنهب ورو  مع
 فاب كاب هنال من طُُر  املوثو  هبم ما االفه و ب إطراح َخَحه.

 وينوب هنال ما يوافقه و ب العمل به. ،طراح خحهإوإب مل ينن هنال ما يو ب 
                                                           

 .1١ ح ، العبا ات مقدمات من ، ٤ الباب ، الوسائل (1و
 .181  3ر اإلسالميل جالسرائر، مؤسسة النش ابن إ ريل احللي، كتاب (2و
 .32٤  3املصدرل ج  (3و
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عمن  فو فيه، و ب أيضما العممل بمه، ملما رُ  ف هلم قولعرَ الفه، وال يُ يوافق رلال وال اُ  ة خحر ب مل ينن من الفرقة احملق  إو 
عليمه  يعمن علم اعنا فانظروا إس مما روو  وانه قالل وإرا انزلت بنم حا ثة ال جتدوب حنمها فيما رو أالصا   عليه السالم 
 ممل ممما قلنمماه عملممت الطائفممة نمما رواه حفمما بممن غيمماث، وغيمماث ابممن كلمموب، ونمموح بممن  راج، وأل (1والسممالم فمماعملوا بممه(

 .(2وفيما مل يننروه ومل ينن عندهم خالفه( ،السالم ئمتنا عليهمأوغ هم من العامة عن  والسنوىن،
 وهنا نقاط:

 عن علي خاصة حجة أو عن األئمة؟وايتهم ر 
وفأما إرا كاب خمالفاً يف االعتقا  لنن الشيط الطوسي يّدر املطلب بم اب الرواية خاية نا رووه عن علي  األولى:

فانمه يمر  حجيمة مما رووه عمن األئممة وكمما عمر   يرويمه( أليل املنهب ورو  مع رلال عن األئمة عليهم السالم نُِظَر فيما
السممنوت( لنممن الروايممة املسممتدل هبمما خايممة بعلممي عليممه السممالم فهممي أخمما مممن و يف احممد  الصممورعني وو ممو  ممما يوافقممه، 

 املدعى، ويبدو انه قام بتنقيح املناط، لننه غ  عام كما سيظهر.
 مصدر للرواية إال )الُعّدة(ال و 

الشميط أرسمملها ومل يسممندها، فعلممى رأف مممن يقممول حبجيممة  علممى اب (3واب همنه الروايممة مل اممدها يف غمم  والعممّدة( الثانيةةة:
ورلمال  ؛من النلمي يقول بنلال فلعله كننه القول حبجيتها خاية استثناءً ال مراسيل الثقات املعتمدة فهي حجة، أما من 

بعبارة قاطعة و  (يف عأسيسه لقاعدة مهمة مثل هنه وحجية ما رووه عن علي إس هنه الرواية الشيط الطوسي  الستنا 
لعمممل بممه( ومممع كونممه أيممولياً ور اليمماً مممن الطممراز األول ومممع التفاعممه للمبمما  فانممه يسممتبعد  ممداً اب إر يقممولل وو ممب أيضمماً ا

كنوهنمما متممواعرة، كممما ال يبعممد إر اب   د علممى ر اهلمما أو مل لتممد لديممه بقرينممة عممورث القطممع،يبممق قاعممدة علممى روايممة ال يعتِممم
ورلممال ألب كثمم اً مممن كتبنمما ات، نيمملتباأكثرهمما، كممما يظهممر مممن السمميد املرعضممى يف أ وبممة املسممائل اأو كانممت متممواعرة   رواياعنمما

ومممن القممرائن  ا كمماب متممواعراً يممار خممح آحمما  أو مسمنداً يف كتمماب يممار مرسممالً يف كتمماب آخممر وهنممنا،علفمت أو أعلفممت فممم
 اليت لعلها نفر ها عورث القطع ما سيأيت يف النقطة الثالثة.

 محتفة بقرينة تفيد اعتبارهاكنها ل
وايمة حمتفممة بقرينمة عاممة عفيممد القطمع بصممجيتها وكمما عفيممد عمدم يممجية عنقميح املنمماط املمدعى سممابقاً( اب هممنه الر  الثالثةة:

علممى سممبعني  سممّنت سممنة سممّب أممم  املممؤمنني  وحممواس سممتني سممنة( وهممي اب السمملطات احلاكمممة طمموال عشممرات السممنني
عزيمز حيمث رفمع عممر بمن عبمد ال 11حمىت عمام  للهجمرة زممن شمها عه  ٤١عمام  منمن ألد منمح وممن زممن معاويمة ولعلمه
                                                           

 عن العدة". 253ل 2وحبار األنوار  11ل 22يف "وسائل الشيعة  (1و
 .15١-1٤8  1األيول، ج الشيط الطوسي، عدة (2و
 حبسب ما و دناه يف الوسائل واملستدرل و امع أحا يث الشيعة. (3و
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 اللعن من املنابر(.
وكانممت التقيممة شممديدة، فممارا و ممدنا مممع رلممال جمموعممة مممن  وبأشممد الو مموه ضممد اإلمممام مشممجيوناً  فنمماب ا ممو العممام 
رغممم ااطممر والتهديممد والتهويممل الشممديد أفمما  رلممال نوعمماً اهنممم مل  (1وعطممابق بعمم  رواياعنمما روايممةً   رواهتممم رووا عممن علممي

جوم علممى االفمماء الثالثممة يف زمممنهم وفيممما يف مممواطن كثمم ة بمماهل ر مماه ينونمموا كمماربني يف نسممبتها إليممه خايممة واب عليمماً 
 .بعده، وعنفيال ااطبة الشقشقية شاهداً على رلال نا فيها من عبارات قاسية  داً فالحظها يف آخر البجيث

بل كاب النث  منهم نوايب من املتقدمني ومن املتأخرين يف زمننا كمابن  ولنلال كاب لنث  من العامة موقد منه 
 كمواقفممه   بتلممال الدر ممة مممن اإلعممالب حيممث اب مممواقفهم ضممد الثالثممة مل عنممن ئر األئمممة عيميممة، ورلممال عنممل سمما

 فيما ويل إلينا.
للبممماقرين احمممدامهم  كمممما يعرفمممه القايمممي والمممدا  ممممنكمممانوا حيظممموب بممماحدام كبممم  لمممد  العاممممة عمومممماً     وحيمممث اهنمممم

 عمن أحمد األئممة   عمل بعم  رواهتمم روايمةً  احتمالفاب لنلال يلوات اهلل عليهما وللجيسن واحلسني عليهما السالم، 
 إر انه كاب يعرضه للخطر. فتأمل وعدبر. ، عنل رواية أحدهم عن علي يف اهتمع إر انه كاب يتزين به  ر وار 

 فقه رواية رفع القلم
عن سند حديث رفع القلم ووإب كنا سنر ع إس البجيث الحقاً من  ديد ضممن اسمتعراس سمائر  بع  البجيثفهنا 
 ستة أو أكثرل رفع القلم عن الصنعند فقه احلديث ورلال ألب احملتمالت يف اآلب ال بد اب نتوقد و الروايات( 

 آت. املرا  رفع قلم التنليد اإللزامي، فتنوب أ نبية عن مبجيث يجية معامالت الصن، إال بو هٍ  -1
قتضممائي كاالسممتجيباب والنراهممة واإلباحممة االقتضممائية، إاملممرا  رفممع قلممم التنليممد مطلقمماً األعممم مممن االقتضممائي والال -2

 كما سيأيت.واستجيباهبا  ات الصن فينتق  على هنا بشرعية عبا 
انممه لمميل منتزعمماً مممن و املممرا  األعممم مممن قلممم التنليممد والوضممع بنمماء علممى اب احلنممم الوضممعي جمعممول باالسممتقالل  -3

 التنليفي وال هو عينه بدعو  اهنما عبارعاب عن أمر واحد.
 . املرا  قلم املؤاخنة والعقوبة، كما رهب إليه الشيط -٤
 أعم من سابقه إر قد يستجيق وال يعاقب، للشفاعة أو العفو أو غ  رلال. املرا  قلم االستجيقا  وهو -5
املممرا  قلممم كتابممة احلسممنات والسمميئات وهممي غمم  السممابقني كممما يظهممر مممن روايممات اب املعايممي ال عنتممب إس سممبع  -6

 ساعات، وإب كاب مستجيقاً للعقوبة آمثاً.
ةتَة  فلُر قمالل  عن أيب بصم  عمن أيب عبمد اهلل ف َ  قَةاَل َأس  ةَن النَةَهةارل فَة ل ةَ  فليَهةا َسةب َع َسةاَعا ا مل َة ةَ  َسةيةًَُة ُأ َمةن  َعمل

َتب  َعَلي هل الَلَه اَلذلي اَل إلَلَه إلاَل ُهَو ال َحيُّ ال َقيُّوُم َثََلَث مَ   .(2وَرا ا َلم  ُتك 
                                                           

 من  وب هنا القيد.أو  (1و

 .٤32  2ج ل ار النتب اإلسالمية م طهراباإلسالم النليق، النايف، ثقة  (2و
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تَةةب  قمالل  عمن أيب عبمد اهلل و  ةتَة  َفَر اللَةةَه لَةم  ُيك  َل اس  لَةُه اللَةةُه َسةب َع َسةةاَعا ا فَة ل ََ ملُن إلَ ا َأ  نَةةَب َ ن بةاُ َأ  ِ ال َعب ةةُد ال ُمة
َ  َمَضةة ل الَسةةاَعا َعَلي ةةهل َشةةي   ةةرليَن َسةةَنُة َحتَةةى ٌء َوإل بَةةُه بَةع ةةَد علَّ  ملَن لَيُةةذََكُر َ نة   ِ ََ ال ُمةة ةةتَة  فلر  ُكتلبَةة   َعَلي ةةهل َسةةيةًٌَة َوإل ُ  َولَةةم  َيس 

ََ ال َكافلَر لَيَةن َساُه ملن  َساَعتلهل  تَة  فلَر رَبَُه فَةيَة  فلَر َلُه َوإل  (1وَيس 
 مع مناقشاهتا.وهنال حمتمالت أخر  ستأيت الحقاً بارب اهلل ععاس 

 من الخطبة الَّقَّقيةمقتطف 
 ابن أبي قحافةَأَما َوالَلهل َلَقد  تَةَقَمَصَها ( ٌَ َها َمَح ُّ ال ُقط بل ملَن الَرَحةى يَةن َحةدلُر َعنةةي  (ُفََل نة  ََ َمَحلةي مل َوإلنَُه لَيَةع َلُم َأ

َهة َََوي ةُ  َعنة  بةاُ َو ُُونَةَهةا ثَةو  ُر َفَسةَدل ُ   ةَذاَء َأو  الَسي ُ  َواَل يَةر َقى إلَلَي الطَية  ََ َ  َأُصةوَل بليَةدا  ةُ  َأر َتًلةي بَةةي َن َأ ةحاُ َوََفلق  ا َكَّ 
ملٌن َحتَةةى يةَ   ِ ةةَدَُّ فليَهةةا ُمةة ةةيُب فليَهةةا الَصةة ليُر َوَيك  ةةَرُم فليَهةةا ال َكبليةةُر َوَيَّل يَةةاَء يَةه  يَةةةا َعم  ََخ  ةةبلَر َعلَةةى  ََ َأص  ل َقةةى رَبَةةُهَ فَةَرأَي ةةُ  َأ

َر َعلَةةى َهاتَةةا َأح   ََوُل للَسةةبليللهل الَصةةبة  بةةاُ َحتَةةى َمَضةةى األ  َجةةى َفَصةةبَةر ُ  َوفلةةي ال َعةةي نل قَةةُذْ َوفلةةي ال َحل ةة ل َشةةُجا َأرَْ تُةَراثلةةي نَةه 
َلى بلَها إلَلى   ُ َا ابن الخطاب )فََأ َع ََّى: (ُفََل  بَةع َدُه ثَُم َتَمَثَ  بلَقو لل األ 

ََ َمةةةةةةةةةةةةةةةةةا يَةةةةةةةةةةةةةةةةةة ملي َعلَةةةةةةةةةةةةةةةةةى ُكورلَهةةةةةةةةةةةةةةةةةاَشةةةةةةةةةةةةةةةةةَتا  و 
 

ُم َحيَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابلرل َويَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  ََ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي   ََ َأخل
 

 

َخةَر بَةع ةَد َوفَاتلةهل َلََّةَد َمةا َتََّةَطَرا َ ةر عَ  ةَتقليُلَها فلةي َحَياتلةهل إل   َعَقةَدَها  ل نَةا ُهةَو َيس  ٍَةا فَةَيا َعَجباُ بَةية  َها َفَصةيَةَرَها فلةي َحةو  ية 
ثُةُر ال علثَاُر فليَها َواالل  َُُّن َمسَُّها َوَيك  َناَء يَة  ُلُظ َكل ُمَها َوَيخ  ةَنَ  َلَهةا َخةَرَم َخَّ  َ  َأش  بُةَها َكَراكلةبل الَصةع َبةل إل َها َفَصاحل نة  ع تلَذاُر مل

َا َواع تلةَراعا َفَصةةبَةر ُ  َعلَة ةَماما َوتَةلَةةوُّ ةُر اللَةةهل بلَخةب طا َوشل ََ َلَهةا تَةَقَحةةَم َفُمنلةَي النَةةاُم َلَعم  ةَل َ  َأس  ةةَدةل َوإل ى َُةةولل ال ُمةَدةل َوشل
َنةل َحَتى  ٍََعةَم أَنةةي َأَحةُدُهم  فَةيَةا لَلَةهل َولللَُّّةورَْ َمتَةى اع تَةةَرَع الَري ةبُ ال ملح  َماَعةةا  ََ َعَلَهةا فلةي  ََ فلةَي َمةَع  إلَ ا َمَضى للَسبليللهل 

ةر ُ  إل   ََة َل ةَفف ُ  إل   َأَسةفُّوا َو َُ إلَلى َهذلهل الَنظَائلرل َلكلنةي َأس  َر ر ُ  أُقة  ُهم  َحَتى صل نة  ََولل مل ة  نلهل األ  ُهم  للضل ةنة  ةٌ  مل َُ اُروا َفَصةَ ا َر
ةةنَةي هل بَةةةي َن نَثليللةةهل َوُمع تةَ  ض  مل نَافلجةةاُ حل َ  قَةةاَم ثَاللةةُث ال َقةةو  رلهل َمةةَع َهةةنا َوَهةةنا إللَةةى َأ ةةه  َخةةُر للصل َلفلةةهل َوقَةةاَم َمَعةةُه بَةنُةةو أَبليةةهل َوَمةةاَل ا  

بل ل نلب َتةَ  َمَة اْل ل ض  ََ َماَل الَلهل خل َضُمو َهَز َعَلي هل َعَمُلُه وََكَب   بلهل بلط َنُتهُ  َيخ   َ ُلُه َوَأ َل انة َتَكَث َعَلي هل فَةتة   .(2و...الَربليعل إلَلى َأ
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
هَ ل قال أم  املؤمنني  نة  َلُم مل َُاٌر اَل ُيس  نة َيا  ََ الدُّ َنُة َفَما  ا إلاَل فليَها َواَل يُةن َجى بلََّي  َأاَل إل ََ َلَها ابة تُللَي الَناُم بلَها فلتة  ءا َكا

َها للَ ي رلَها َقدلُموا َعَلي هل َوَأقَامُ  نة  ُبوا َعَلي هل َوَما َأَخُذوُه مل ن ُه َوُحوسل َُوا مل رل َها َلَها ُأخ  نة  ُقولل  وا فليهل فَ لنَةَها علن َد َ ولي ال عُ َأَخُذوُه مل
ٍَائلداُ َحَتى نَةَقصَ  َكَفي   َنا تَةَراُه َسابل اُ َحَتى قَةَلَص َو  .(63هنج البالغةل ااطبة و ءل الظة ة بَةية 

                                                           

 املصدر. (1و
 هنج البالغةل ااطبة الشقشقية. (2و
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