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محمد بنُ يحيى عنْ محمد بنِ الْحسينِ عنْ صفْوانَ عنْ يعقُوب بنِ  -1•
قُلْت لأَبِي عبد اللَّه ع إِذَا حدثَ علَى الْإِمامِ حـدثٌ كَيـف   : شُعيبٍ قَالَ

فرْقَـةٍ    كُـلِ   فَلَو ال نَفَرَ مـنْ  -يصنَع النَّاس قَالَ أَينَ قَولُ اللَّه عزَّ و جلَّ
منْهينِ  مي الدوا فتَفَقَّهيفَةٌ لطائ  هِموا إِلَيعجإِذا ر مهموا قَورنْذيل و    ـملَّهلَع

قَالَ هم في عذْرٍ ما داموا فـي الطَّلَـبِ و هؤُلَـاء الَّـذينَ     » 2«  يحذَرونَ
مهابحأَص هِمإِلَي رْجِعتَّى يذْرٍ حي عف مرُونَهنْتَظي.
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باب معنى قوله ع اختالف أمتي رحمة•
•1  دبنُ أَبِي عب دمحثَنَا مدقَالَ ح اللَّه همحر دمحنِ مب دمنُ أَحب يلثَنَا عدح

اللَّه الْكُوفي عنْ أَبِي الْخَيرِ صالحِ بنِ أَبِي حماد قَالَ حدثَني أَحمد بنُ هلَالٍ 
قُلْت لأَبِي عبد اللَّه   عنْ محمد بنِ أَبِي عميرٍ عنْ عبد الْمؤْمنِ الْأَنْصارِي قَالَ

ع إِنَّ قَوماً رووا أَنَّ رسولَ اللَّه ص قَـالَ إِنَّ اخْتلَـاف أُمتـي رحمـةٌ فَقَـالَ      
صدقُوا قُلْت إِنْ كَانَ اخْتلَافُهم رحمةً فَاجتماعهم عذَاب قَـالَ لَـيس حيـثُ    

  فرْقَةٍ منْهم  كُلِ  فَلَو ال نَفَرَ منْ -ذَهبت و ذَهبوا إِنَّما أَراد قَولَ اللَّه عزَّ و جلَّ
  طائفَةٌ ليتَفَقَّهوا في الدينِ و لينْذروا قَومهم إِذا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهـم يحـذَرونَ  

»2 «     ـوا ثُـملَّمتَعفَي ـهفُـوا إِلَيخْتَلي ص و ولِ اللَّهسرُوا إِلَى رنْفأَنْ ي مرَهفَأَم
يرْجِعوا إِلَى قَومهِم فَيعلِّموهم إِنَّما أَراد اخْتلَافَهم منَ الْبلْدانِ لَا اخْتلَافـاً فـي   

دينِ اللَّه إِنَّما الدينُ واحد

157: معاني األخبار، النص، ص



4

عدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ خَالد عـنْ عثْمـانَ بـنِ     -1•
قُلْت لَه قَـولُ اللَّـه عـزَّ و    : عيسى عنْ سماعةَ عنْ أَبِي عبد اللَّه ع قَالَ

فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جميعاً و منْ أَحياهـا    منْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ -جلَّ
ا النَّاسييعاً   فَكَأَنَّما أَحمى  » 4«جـدنْ ضَلَالٍ إِلَى ها مهنْ أَخْرَجقَالَ م

.فَكَأَنَّما أَحياها و منْ أَخْرَجها منْ هدى إِلَى ضَلَالٍ فَقَد قَتَلَها
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بنـي    منْ أَجـلِ ذلـك كَتَبنـا علـى    «هكذا  32 -اآلية في المائدة) 4(•
إِسرائيلَ أَنَّه منْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد في الْأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَـلَ  

 فما في الخبر على النقل بالمعنى و االكتفاء ببعض اآلية » الخ... النَّاس
بِغَيـرِ  «: لظهورها و تطبيق التأويل المذكور في الخبر على قوله تعـالى 

يمكن أن يكون داللة اآلية على المـذكور  » نَفْسٍ أَو فَساد في الْأَرضِ
في اآلية داللة مطابقية و على التأويل المذكور في الخبر داللة التزامية 
و لذا قال عليه السالم من اخرجها من ضالل الى هدى فكأنّما احياها 

و لم يصرح بان هذا هو المراد باآلية
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عنْه عنْ علي بنِ الْحكَمِ عنْ أَبانِ بنِ عثْمانَ عنْ فُضَيلِ بـنِ يسـارٍ    -2•
و مـنْ أَحياهـا    -قُلْت لأَبِي جعفَرٍ ع قَولُ اللَّه عزَّ و جلَّ في كتَابِه: قَالَ

قَالَ منْ حرَقٍ أَو غَرَقٍ قُلْت فَمنْ أَخْرَجها  -فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جميعاً
      ظَمـــا الْـــأَعتَأْوِيلُه ى قَـــالَ ذَاكـــدـــنْ ضَـــلَالٍ إِلَـــى هم.
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تمسك به اطالق مقامي
همان طور كه در قبل نيز اشاره كرديم مصـلحت در احكـام واليـي    •

شرط الزم است اما كافي نيست، خـود حـاكم و ولـي ـ يـا سيسـتم       
قانون گذاري وي ـ بايد حكم را جعل كنند تا تبعيت از آن ضرورت  

بنابراين اگر مثالً ممنوعيت واردات كااليي به مصـلحت كشـور   . يابد
باشد اما مجلس شوراي اسالمي ـ كـه مكلـف بـه جعـل قـوانين در       
كشور است ـ حكمي در اين زمينه صـادر ننمايـد، واردات آن كـاال     

شـود كـه    وقتي واردات ممنوع مـي . آيد خالف قانون به حساب نمي
.حكم ممنوعيت صادر گردد
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تمسك به اطالق مقامي
همان طور كه قبًال گفتيم در اطالق مقامي به خالف اطـالق لفظـي،   . •

به مـا  ) يعني در جهت بيان بودن(اصلي وجود ندارد كه در اين زمينه 
از اين رو، دينـي بـودن بيـان را بايـد از داليـل ديگـر       . كمك نمايد

. استفاده نماييم
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تمسك به اطالق مقامي
. شود يابد، به دليل حجيت ظهور، حجت مي كالمي كه ظهور مي. •
در قبل گفتيم كه گاه تبعيت از يك سخن، ربطـي بـه عمـل انسـان     . •

باشد و از آنجا كـه لفـظ و بيـان     ندارد و مربوط به اعتقادات وي مي
حاكي از اعتقادات دروني انسان است، اين تبعيـت را بـا تبعيـت بـه     

. كنيم گفتار مشخص مي
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