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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔٔٔ) 

 )حمتمل األمهية( -7
علنى ااميننة هنجا الوعننه  بننا    ابب التننحاحم تمتمنأل األ(ينة  لننو دنان أحنند(ا دنجلأل،  نال حاعننةومنن ادلرععينات لنندش ال نأل يف األهنم يف 

 إلحراز األ(ية وال حىت للظن هبا، بأل يكفي احتماذلا.
ولكنننن ق ينننم ذلنننأل موقنننوا علنننى ق ينننم حنننال الننندوران بنننني التعينننني والتبينننا يف ابب التنننحاحم،  نننان الننندوران بينهمنننا  رة يكنننون يف ابب 

التبيننا بينننه وبننني ادلفابننول، وابب التننحاحم  وبننني رض وأخننرش يكننون يف ابب التننحاحم، وابب التعننارض دالنندوران بننني ألعننني  أل لينند األعلننم التعننا
 .بني أدا  احلج والدَّين مع احتمال أ(ية احلج وأل دمه على الدَّينودجا دالدوران بني إن اذ من حيتمأل دونه نبيا  وَمن ليس بنيب 

ادلننالم مننع ألسنناويها أو احتمالننه، وال ألننالزم بننني البننابني   نند ي ننال ابلنن ا ة  ذوات الطننرع مننع ألكاذهبننا وابب التننحاحم يف وابب التعننارض يف
 التعيني والتبيا يف ابب التعارض وي ال ابالحتياط لدش الدوران يف ابب التحاحم، وسيأيت ألفصيله. بنيلدش الدوران 

 رأي أهل الشورى -8
ينننة أهنننأل احلنننأل والع ننند ومطلنننم منننن يعنننود إلنننيهم األمنننر لت نننبي  األهنننم منننن ادلتنننحا ني، اسنننتنادا  إ  قولنننه ألعنننا   وقننند ي نننال  رععينننة أد ر 

نَ ُهمْ ت  . 1ت َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بَ ي ْ
هتنا ، ألوضنيهه  ان تاألحكنام  هني أمنر هللا ألعنا  ودنجا مالدا أمنرهمتمنن مالدات األحكنام  توليس  َأْمُرُهمْ تو يه  ان ادلوضوع يف اآلية 

مننع إخفائننه ادلالدننات التامننة ألحكامننه، أمننا ادلوضننوعات  هنني تأمننرا وأمننرهم  ودننجا مالدننات  خاصننة   ، اهنننا مالدننات أحكامننه  هنني مننن أمننر 
 .موضوعاألنا
ينة أو  إذا دنان تأمنرهم وأمنرا   نأمر ال عنيا بنني ادلتنحا ني يف ال ابنا  ا حئ وشنبهها أن أمنر احلنرب والسنلم وادلعاهندات الدولينة  ال ي ال

 ؟ابن يكون يف أيدينا
ن، لوضنو  اننه ألعنا  أودنأل أمنر ادلوضنوعات إليننا تأو الهنج دون أللنأل إذ ي ال  الفرع يف صدع تأمرا  أو تأمنرهم  علنى   ،إليننامنهنا ر ة ص  

ايهمنا أهنم لندش ال نارع دنان والعامة للف ها   ومل يودأل أمر مالدات أحكامنه إلينناأ أال ألنرش اننه لنو دار األمنر بنني احلنج والندَّين منن عهنة ان 
تأمرا  إذ الكالم عن األهم منهما لديه؟ ودجا لو دار األمر بني أدأل النجس أو ادلغصنوب منن حينن ان ايهمنا أشند حرمنة من من تأمر   ال 

  انه أمر هللا ال أمرا وأمرهم.يف دين هللا ألعا أ 
ن ادل نهور علنى أل ندق حنم النناس علنى حنم هللا لندش التنحاحم واسنتدل د إ  حبن ادلرعهات اخلاصة  ن نول  قينأل ابع  إذا األابا ذلأل  لننَ 

 لجلأل أبدلة سبم بعابها وب يت سائر األدلة.
 )وظلم ال يدعه( عليه السالماالستدالل بقوله 

ظُْل ٌم اَل َثاَلثٌَة: ظُْلٌم يَ ْغِف ُرُُ اُهُ  وَ   الظُّْلمُ تتقال   عليه السالمت  د استدل برواية ادلفابأل بن صاحل عن سعد بن طريف عن اإلمام الباقر 
ْرُك  َوَأُما الظُّْلمُ  َنُه َوبَ  ْنَ اهُِ   يَ ْغِفُرُُ اُهُ  َوظُْلٌم اَل َيَدُعُه اُهُ. فََأُما الظُّْلُم اُلِذي اَل يَ ْغِفُرُُ: فَالشِّ اُلِذي يَ ْغِفُرُُ: َفظُْلُم الُرُجِل نَ ْفَسُه ِفيَما بَ ي ْ

                                                           

 .33سورة ال ورش، آية   1ت
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   1ت  ُه: فَاْلُمَدايَ َنُة بَ ْنَ اْلِعَبادِ َوَأُما الظُّْلُم اُلِذي اَل َيَدعُ 
 . 2ت واألول ال يدعه هللا   هللابت ريب  إن ه ظاهر يف إن  ادلداينة بني العباد أهم من ظلم الرعأل نفسه  يما بينه وبني هللا، ألن ال اين يغفر 

 اإلشكال: ابن الرواية أعم من الداللة على أمهية حق الناس
تواثنينا   إن الرواينة ال ألندل  علنى األ(ينة، إذ وزاهننا وزان أن ي نول   وألبعنه السنيد العنم ب ولنه يف ادلستمسنألاحلكنيم وقد أشكأل عليه السنيد 

األب لبعض ولد   إذا سرقت مّن  عفنوت عننأل، وإذا سنرقت منن أخينأل  نأا ال أعفنو عننأل،  عنل  إين  ععلنت احلنم لنجام،  عفنو  منناا  
 لجلأل،  هأل يدل  على أن  سرقة دينار من األخ، أشد  من سرقة األلف من األب؟

  3تل الرواية  إن  حم هللا ألن ه هلل يغفر  هللا، وأم ا حم الناس  يجب أن يغفر  الناس، وأين هجا من األ(ية؟  مع
ان يكنون كوهننا أهنم منن ظلنم الرعنأل نفسنه ومنن ان يكنون ذلنأل ل وبعبارة أخرش  ان دونه ألعا  ال يدع ادلداينة بني العباد أعم منأقول: 

 به ال ألنه أهم بأل ألن حم هللا هو ح ه  له ان يعفو واما حم الناس  هو ح هم  ادلرعع عفوهم.كوهنا حم الغا  العفو منوط ل
 دلننيغفنر رغنم اننه أ(ينة حنم النناس علنى حنم هللا ألننه ألعنا  ال يندع ح هنم  الرواينةولكن ادلرعع هو االسنتظهار العنريف  هنأل يسنتظهر منن 

  يرقى إ  مستوش الظهور العريف.اإلنصاا انه لو دان  يه اشعار  انه ال ؟جتاوز ح وقه
 اإلشكال ابهنا عن ظلم النفس وظلم الغري  ال عن ظلم هللا وظلم الغري

دما يرد على االستدالل ابلرواية اهنا أعنبية عن البهن من عهنة أخنرش، وذلنأل ألن منأل الكنالم والنن ض واإلبنرام هنو التنحاحم بنني حنم 
نَ  ُه َوبَ   ْنَ اهُِ تتفسننه وحننم الننناس هللا وحننم الننناس، ومننورد الروايننة حننم ال ننب  ن    َوَأُم  ا الظُّْل  ُم الُ  ِذي يَ ْغِف  ُرُُ: َفظُْل  ُم الُرُج  ِل نَ ْفَس  ُه ِفيَم  ا بَ ي ْ

النناس علنى   لنو  نرض داللنة الرواينة علنى ال عنيا يف صنورة التنحاحم  اننه ألنرعيا حنم   َأُما الظُّْلُم اُلِذي اَل َيَدُعُه: فَاْلُمَدايَ نَ ُة بَ  ْنَ اْلِعبَ ادِ تتو
 حم ال ب  نفسه وال يرألبط ذلأل ابدلرة ب عيا حم هللا على حم الناس.

وبعبارة أخرش  ان حم اإلنسان علنى نفسنه شنأن ينرألبط بنه ألهننا نفسنه  نيمكن ان يغفنر  هللا لنه ألننه هنو بنفسنه أسن طه بظلمنه نفسنه أمنا 
حنم هللا وال مسن ط لنه  منن هنو   نفسنه لكني يسن طه بنأل حم الناس  ليس دجلأل، ودجلأل حنم هللا  اننه لنيس دنجلأل إذ لنيس حنم ال نب

 .؟أ  موضع من هج  الرواية يظهر ان حم هللا م دم أو حم الناس
نعم ميكن ألوعيهه ابن يف ظلم الرعنأل نفسنه ح نان  ح نه وحنم هللا، وقند أسن ط ح نه بظلنم نفسنه  ب ني حنم هللا وقند اعتن   هللا  نا يغفنر  

وحننم الننناس ومل يسنن طه الننناس  ننال وعننه ألن يسنن طه هللا،  يت نندم حننم الننناس علننى حننم هللا هبننجا البيننان امننا حننم الننناس  فيننه ح ننان حننم هللا 
  تأمأل.

ال ي ننال  ان االسننتدالل ابلروايننة أخنن  مننن ادلنندعى ألهنننا عننن ادلداينننة بننني العبنناد، وظاهرهننا الننديون ادلاديننة دون ادلعنويننة دهننم الغيبننة أو 
 شبهه، إذ سيأيت ا واب.

 حم النفس  هو حم هللا ودأل حم هللا  هو حم النفس، إذ سيأيت ا واب أيابا  إبذن هللا ألعا . ال ي ال  دأل
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

   ِل َويُْدِخُل اْْلَُنةَ اْلَقْوُل اْلََْسُن يُ ْثِري اْلَماَل َويُ ْنِمي الّرِْزَق َويُ ْنِسُئ ِف اأْلََجِل َوُُيَبُِّب ِإََل اأْلَهْ تت  عليه السالماإلمام زين العابدين قال 
 .2األمايل لل يخ الصدوع  ص

                                                           

 .331-333ص 2طهران، ج –ث ة اإلسالم الكليّن، الكايف، دار الكتب اإلسالمية   1ت
 .21قم، ص –السيد صادع احلسيّن ال ااز ، بيان األصول تالتعادل وال عيا ، مردح التوزيع  دار األنصار   2ت
 .22-21ادلصدر نفسه  ص  3ت


