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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٔٔ) 

 الفرق بني حق هللا تعاىل الطويل واالستقاليل
بب نكببن يوهيهببو ابن يف للببم الرهببا نفسببو ح ببان)نعببم م :سببب  : ح ببو وحبب  هللا، وقببد أسبب   انمنتهنك 

امبا حب  النباس ففيبو ح بان حب  هللا وحب  النباس  ،ح و بظلم نفسو فب ي ح  هللا وقد اعتربه هللا مما يغفبره
 .(1)فتأما( ،ومل يس طو الناس فال وهو ألن يس طو هللا، فيت دم ح  الناس على ح  هللا هبذا البيان

مضببعحل حلبب  هللا الببذ  ىببو يف  إذا أسبب طو ذو احلبب ، فانببوان ي ببال: ابن حبب  الببنف   (2)ووهببو التأمببا
فبباذا ي ببدم حبب  النبباس علببى حبب  هللا الطببوي فببال يببدل  ،ألنببو يف طولببو، عنكبب  حبب  هللا االسببت الي ؛طولببو

 ذلك على ي دمو على ح  هللا االست الي إال أبردأ أحناء ال ياس.
افببببة احل بببوا وإن  انببببهللا يف طببببول حببب  هللا تبببببودر وواقعببببار ألنبببو يعببببا  مصببببدر  ببببا بعببببارة أخببببر : ان  

يف طبول ح ببوا النباس  علببو واعتبباره، يف عببامل االعتببار ) مببا ان ملنكنبا يف طببول  حبب  هللا احل بوا، لنكبن
يف طبول ملنكنبا ىنعبن انبو افب    ابلعنكب  لباىرار أ  ان ملنكبو ملنكو لألشياء واقعار لنكنو يف مريببة الظباىر

بببو عنببدما فببر  مفببا النكفببارات بببا والس بباة بببا واخلمبب  علببى وهببو ( ولببذا  ار ح ببعلببى ح نببا ال ار ح ببو م يببب
و بان  سباقطار  هبا اهبو يس   ح  ال صاص مفالر إبس اط الوي فيسب   حب  هللا ابلتببي أ  يعتبربه البرب

 .إبس اط الدائن دينو وىنكذا دين ما يس   ح  هللا على ادل  ساقطار، هلو ان ال يعترب 
فبان للبم الرهبا نفسبو فيمبا بينبو وببني هللا يعبا  يفبري  لب  نفسبو البل هعبا هللا لبو عليهبا  :ويف ادل ام

،  ما لو أل بى أموالبو يف الب بر أو قطبي عضبوار أو ىنا يتعل  هبا السلطنة فاذا أس   ح  نفسو بتفريطو هبا
                                                           

 .بتصرف (111الدرس ) (1)
 دار.إضافة إ  ان احل  ال يس   بظلم النف  مادام زللو موهو  (2)
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إذ رآه أسببب   ح بببو بنفسبببو، نبببو أسببب   هللا ح ببو عليبببو يف أموالبببو وبدو  ،فبببرحبط لببب  نفسبببو ف بببدمببن أعضبببائو 
ح وقببو يعببا  ال يسببتلسم إسبب اطو  ذلببك فببان ،حبب  متفببره لبباىرار علببى ح ببو يف نفسببو وأموالببو وح ببو يعببا 
لبو يبساحم حب  نفسبو البذ  أسب طو مبي حب   : فانبويف ابب التبساحم فهذا مببن الب ب ، وامبااالست اللية، 

ح و االست الي لو يساحم مبي حب   و يعا س اطال يستلسم إ ذلك الناس فأس   هللا ح  التبعي فيو، فان
 .الناس، فتأما

   منو إ  ادل ام، فتدبرتعد  واجلامي ان ادلناط غري زلرز ابل طي لي  
 )املداينة( خاصة ابلديون، فالرواية أخص -ٖ

، إال اهنببا أخبب  مببن (1)وقببد يعبب   ابن الروايببة علببى فببر  داميببة االسببتدالل هبببا مببن سببائر اجلهببات
فغايبة مبا يبدل عليبو ي بدم ح بوا النبباس  ،نظبرار ألهنبا مبن ادلداينبة ببني العبباد ولباىره الببديون ادلاديبة ادلبدعى

وال يبدل علبى ي بدم ح بوا النباس ادلعنويبة   ،وشبهو( على ح بوا هللا ال ر من قبيا   انادلادية )أ  ما  
 .على ح وا هللا     الغيبة وح  ال صاص

ين ابلكسر  ال الفتح اجلواب: املداينة من الدِّ
مبببن البببد ين ابلفبببتي ىنعبببن البببدين  الان )ادلداينبببة( مةبببت ة مبببن البببدحبىنين ابلنكسبببر ىنعبببن اجلبببساء  واجلوووواب:

 فهي عامة شاملة لنكا ما ذ ر وغريه من احل وا.ادلاد  من قر  وشبهو، 
 : يوضبببي و: ان )البببدحبىنين( يعبببل اجلبببساء ولعلبببو ألهبببر معانيبببو إن مل ن بببا ابن غبببريه رلببباز، ومنبببو قولبببو يعبببا

 أ  رلسيون. (3)(أَئِنَّا َلَمِديُنونَ )أ  اجلساء واحلساب ومنو  (2)(َمِلِك يَوْوِم الدِّينِ )
ي( ن : مىنْن أ هاء اَّلل ىن ع س  و ه ا ، م ْعن اه  احلنك م اْل  اضىن : الد ّيحب قال يف لسان العرب )د ي ن 
(4). 

                                                           

  وهنا مطل ة شاملة لصورة يساحم احل ني، وداللتها على أمهية ح  الناس ابلنسبة حل  هللا...  (1)
 .4سورة الفاحتة: آية  (2)
 .53سورة الصافات: آية  (3)
 .202ص 13م، ج2009بريوت،  –ابن منظور، لسان العرب، دار النكتب العلمية  (4)
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، و قىنيببا : احلْ ببا ىنم  و اْل   : و ببار  ن : ال  ه  ببر ىم ع ل ببى الط اع ببةىن. )والببد ّي  ببْن د ان  النبباس  أ   قه  ببي، و ى ببو  فب ع ببال مىن اضىن
ان وا أ   قه ْرهتم فأ طاعوا( : دىننْبت هم ف د  يب   ال 
(1) 

ْين    نكافأ ة. ودىننْبت و بفعلىنو د يْنار: ه س يتو، و قىنيا  الد 
ْسم ،... )والدحبىنين: اجلْ س اء  وادل ، والدحبىنين االىن ود اي نو اْلم ْصد ر 

ازىن م   ا ي دىنين  ي دان أ     م ا ُت  :   م  ف اىن لىنك  أ يضار. ويوم  الدحبىنينىن: يوم  اجلْ س اءىن. و يفىن اْلم  انر   ذ  از   داينةر ودىنّي    ُت 
) ا يب ْفع ا ي فع ا بىنك  ، و قىنيا :   م  از   بىنفىنْعلىنك  و لىن ْسبىن م ا ع مىنْلهللا  أ   ُت 
(2) 

 ، لىنكىن  )و يفىن التب ْنسىنياىن اْلع سىنيسىن: م ا  ان  لىني ْأخ ذ  أ خاه  يفىن دىنينىن اْلم 
لىنكىن ق ال  قب    .(3)(ت اد ة : يفىن ق ض اءىن اْلم 

ىنعبباأ أخببر   الطاعببة والعببادة واسذالل والسياسببة والسببلطان وادلعصببية وادلطببر، لنكببن الببدين وقببد هبباء 
 دلعن األصلي إن مل ن ا ابالش اك اللفظي وىو بعيد.مي ا فيها ىنناسبة   ان الدين استعماالظاىر 

فهببي أعببم يةببما  وادل بباىرة واحلاصببا: ان الظبباىر ان ادلداينببة مببأخوذة مببن الببدحبىنين أ  ااببازاة وادل اضبباة
ح ببوا النبباس  افببة، واجلببامي: ان الظبباىر ان ابب التفاعببا مببن الببدين )التببداين( لبباىر يف الببد ين ابلفببتي 

ولببذا هبباء  ؛اك وابلعنكبب ، وامببا ابب ادلفاعلببة )ادلداينببة( فظبباىر يف الببدحبىنين ابلنكسببرابن يسببتدين ىببذا مببن ذ
لىنك  أ يضبببار( أ  ىنعبببن اجلبببساء وادلنكافبببأة، ومل يبببرد  بببذ  انر    فيمبببا ن لنببباه عبببن لسبببان العبببرب )ود اي نبببو م داينبببةر ودىنّي 

 فالحظ.والتداين ادلفاعلة ىنعن الد ين ابلفتي 
 ال الظلمني الكالم عن تزاحم املعصيتني -ٗ

عى مبن ههبة أخبر  مث ان االستدالل ابلرواية على فر  داميتو من  ا اجلهات، فانو أخ  من ادلد  
الببنف  أو عببن يببساحم الظلمببني )للببم هللا وللببم  ا إامببا ىببيلببباب التببساحم فاهنبب اوذلببك انببو علببى فببر   وذلبب

 ادلعصيتني أو مباين. أخ  من يساحم  اماويساحم الظلمني  ،الناس( ولي  عن يساحم ادلعصيتني
 الفرق بني العناوين التنجيزية وغريها

 ويوضيي ذلك يعتمد على بيان م دمة وىي:
                                                           

 ادلصدر نفسو. (1)
 .204ادلصدر نفسو:  (2)
 .206ادلصدر نفسو:  (3)
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ا وىببي مأشببباىه مببا يسببت ا ببببع  ان الع ببا ممببا يسببت ا ب بببي الظلببم وحرمتببو ولسببن العببدل ووهوبببو  
ىبي األعبم األغلبب غري ادلست الت الع لية مبن ادلعاصبي و ب بي اندرة، ولنكنو ال يست ا ب بي ادلعصية أ  

مببا، قببال النفببي والضببرر فيه ا الع ببا لوهببود ههببلممببا ال يسببت ا هببب افاهنببوال مببار منهببا، ف ببم حرمببة اخلمببر 
 (1)(ِعِهَمواَيْسأَُلوَنَك َعِن اْْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِإْْثُُهَمآ َأْكبَوُر ِمن نوَّفْ ) يعا 
احراز  ببون إمهمببا أ ببرب مببن نفعهمببا ممببا ال يسببت ا بببو الع ببا بببا اتبباج إ  الببوحي أو إ  العلببم ا ببي  فبب

  لها.  ا هاهت
ذلببك مببن فببروه  ببون الظلببم والعببدل مببن العنبباوين التن يسيببة دون سببائر وادلهببم األسبباس يف األمببر: ان 

، اسنةباء، الفعليبة، والتن بس، فبان مل ا رمات، ىنعن ان احلرام لو أربي مرايب، حسب اآلخونبد، االقتضباء
ببلوغ شخصي قصورار فانو لي  ىنن س لنكنو حرام يف ادلرايب البفالث األو ،  للمنكلحلينكن احلرام واصالر 

ب علببى مريبببة التن ببس فمببا لببي  ولىنببقببد هعببا وق   عنكبب  الظلببم فانببو عنببوان ين يببس  وال غببري أ  انببو  عنببوان  
عليبو عنبوان آخبر  الضبار إذا  بان  بذلك تببودر لنكنبو ال يصبدا ىنن س فلي  بظلبم أببدار، نعبم قبد يصبدا 

نكببا والفاقببد لان عنببوان الظلببم مسبباوا للمسببت مي لنكببا الةببرائ  ، وبعبببارة أخببر : عليببو الظلببم تبببودر أبببدار 
 ، فاذا  ان  ذلك  ان للمار وإال فال.وادلساحم األىمادلواني ىنا فيها اجلها 

مببن  حينئببذ   صببيتني، واسببت الة يببساحم الظلمببني ألنببو ينكببونفبباذا ايضببي ذلببك يتضببي إمنكببان يببساحم ادلع
إذ مببي التببساحم فادلبباني موهببود فببان  ببان ىببذا الظلببم أفببدح  ؛ا أو يف أحببدمهامببالسببالبة ابنتفبباء ادلوضببوه فيه

يت ببدم عليببو ابألمهيببة. وسببيأ  مسيببد أرهببي و فلببي  ذلببك بظلببم أصببالر ال انببو للببم مرهببوح وإن يببرك األول 
 هللا يعا .إيضاح لذلك غدار إبذن 

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
 

َكَفى بَِنْصِر اَّللَِّ َلَك َأْن تَوَرى َعُدوََّك يَوْعَمُل ِبََعاِصي اَّللَِّ )): عليو السالماسمام زين العابدين قال 
 .278حتحل الع ول: ص ((ِفيكَ 

                                                           

 .219سورة الب رة: آية  (1)


