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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
(ٖٔٔ) 

 الظلم عنوان تنجيزي مالزم للقبح، عكس الغصب
ا حممالواًل دلالا نالان مالان الظلم خيتلف عن مثل الغصب والكذب يف انه مالالمم للبالبو واحلرمالة واناله لالو صالرق مصالداقه عنه: وبعبارة أخرى

ظلماً موضوعاً، عكس الغصب والكذب فانه قد يكون غصباً أو نذابً ويكون حسالناً لالل واابالاً، ويوضالياه  ان غصالب حبالل الغال  قباليو 
لكالالان حسالالناً لالالل واابالالاً رغالالم  الالدض عنوانالاله ادلوضالالوعي وهالالو انالاله غصالالب فهالالو غصالالب وااالالب ال انالاله  حمالالر م لكنالاله لالالو يوقالالف عليالاله إنبالالا  الغريالال 

فالال يالداف  لالني  ،فهالو نالذب لكناله وااالب مال  اناله نالذب ونالذل  الكالذب لالو نالان ل  الاله فاناله حسالن لالل وااالب ،ليس لغصالب حينذالذٍ 
، أي فيمالالا لالالو نالالان ألاالالل أمالالر أهالالم مسالالل م االتادلو الالوو والصالالفة صالغصالالب الوااالالبت أو ادلبتالالدأ أو اخلالالب صالغصالالب وااالالبت يف لعالال  احلالال

أي ان و الفه ابلبالبو واحلرمالة وثبو مالا لاله معلال  علالى عالدم وقوعاله مبدمالة ل هالم  له يعليبيفعنوان الغصب من حيث ثبوت الببو واحلرمة 
لالل ق الظلالم احلسالن أو الوااالب أو مزامحته ل هم، اما الظلم فهو مالمم للارمالة والبالبو فكلمالا نالان ظلمالاً نالان قبياالاً حمرمالاً وال يعبالل واالو 

ابدلنالالاق  لذايالاله فانالاله إ ا وقالال  الظلالالم فرضالالاً مبدمالالة لوااالالب أهالالم فانالاله حينذالالٍذ لالاليس ظلمالالاً أ الالاًل ال انالاله  و الالفٌ  الوااالالبو الفه ابحلسالالن أو ان 
بيالب ليالد  ظلم حسن؛ أال يرى ان قط  يد الغ  ظلم قبيو لكنه إ ا يوقفال  حياياله علالى قطال  يالد  وإال سالرى ادلالر، فبتلاله، فالان قطال  الط

 .نحينذٍذ ليس ظلماً ال انه ظلم حس
مناله لالدون أخالذ مالاله لالدعوى اناله  اً فانه لاليس ظلمالاً حسالن ت1صواجلزية واخلراج من ادلسلم والكافروالكفارات ونذل  أخذ اخلمس والزناة 

بالالالأ أخالالذ البالالرائب غالال  لالاليس ظلمالالاً أ الالاًل؛ ولالالذا ال يالالرى العانالاله لالالل  ،خلدمالالة امتمالال  فهالالو حسالالن نالالان ل هالالم أي  فهالالو ظلالالم وألنالالهرضالالا  
امافة صولنفر، رضا النالا  ابحلكومالة ونالون البالرائب دمالا يصالرو لتالوف  اخلالدمات للنالا  حبالاً نبنالاأ ادلستاالفيات وحفالر األنفالاض و ال  

 الطرض و ن  اجلسور و به  ل ت ظلماً اائزاً لل يروهنا عني العدل.
ومل يبالل مالثاًل صوغصالب ال يدعالهت فاناله قالد يالد  الغصالب لالل قالد  تتاّللَُ  َوظُْلٌم اَل َيَدُعه ُ صص  عليه السالمققي  إ  قال والتعب  يف الرواية 

 يوابه اما الظلم فمالمم للببو فلذا ال يدعه. فتدلر
 فال يعقل تزاحم الظلمني

نالالالا  فالالالان   غصالالالب حبالالالل عمالالالرو رنبالالالا  الغريالالال مالالال  وعليالالاله  فانالالاله نلمالالالا يالالالزاحم الظلالالالم مالالال  ظلالالالم آخالالالر نمالالالا لالالالو يالالالزاحم غصالالالب حبالالالل ميالالالد 
لالو غصالالب لينمالا ا معالاً نالان ظادلالاً ظلمالاً واحالداً ملالو غصالبهو مل يكالن أحالد ا ظلمالاً لالل نالان أحالد ا عالداًل وااخالر ظلمالالاً  متسالاويني مالنالاً،

 أحد ا فأنبذ له الغري  مل يكن ظادلاً وإن نان غا باً، واحلا ل انه يصدض عليه الغا ب وال يصدض عليه الظامل.
ولالني غصالبه مالن الغالس ادلسالتغس عناله أ الد  احلااالة، صب احلبل من الفب  احملتاج إليه واما لو نان أحد ا أهم نما لو قار األمر لني غ

قالل ضالرراً أ نالو  أو فالرقفان غصبه من الغس عدل حسن وغصبه من الفب  ظلم قباليو إ  مالا قام نكناله ان  بال  اجلالام  الوااالب يف ضالمن 
 .أ د اضرارًا نان ظلماً للااظه نو  أو فرقإ ا حببه يف ضمن فانه 

 ت3صمالالن السالالالبة ابنتفالالاأ ادلوضالالو  ت2صانالاله ال يعبالالل التالالزاحم لالالني الظلمالالني، إ  يكالالون أحالالد ا فبالال  حينذالالٍذ ظلمالالاً ال نال الالا، فهالالو  والنتيجالالة
                                                           

 األخ ان للكافر. ت1ص
 التزاحم. ت2ص
 إ  ال يواد حينذٍذ ظلمان ليتزامحا. ت3ص
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فال إطالض للرواية ليامل  ورة التزاحم إ  يستايل ارطالض نظراً لبرورة االنبالب ادلوضوعي حينذٍذ مبجرق التالزاحم، عكالس مالا لالو نالان 
 الرواية الغصب أو احملرم أو ادلعصية أو  به  ل .يف ادلوضو  

 إشكال: كل حق للنفس فهو حق هلل وابلعكس
يالالرق علالالى ؛ فانالاله صار الالكال ابهنالالا عالالن ظلالالم الالالنفس وظلالالم الغالال ، ال عالالن ظلالالم هللا وظلالالم الغالال   وهالالو ورمبالالا يالالورق علالالى الواالاله الثالالا  اانالالف

االسالالتدالل ابلروايالالة اهنالالا أانبيالالة عالالن الباالالث مالالن اهالالة أخالالرى، و لالال  ألن حمالالل الكالالالم والالالنب  وارلالالرام هالالو التالالزاحم لالالني حالال  هللا وحالال  
نَهُ  َوبَههصصالنا ، ومالورق الروايالة حال  الاالفس نفساله وحال  النالا   هُ  ِفيَمها بَهيهْ َِ َأَمها صصو تتنْيَ اّللَِ َوَأَمها الظلْلهُم الَهِ ي يَهْغِفهُرُف: َفظُْلهُم الَرُنهِل ََهْف

فلو فر، قاللالة الروايالة علالى الحااليو يف  الورة التالزاحم فاناله يالرايو حال  النالا  علالى حال   تتالظلْلُم اَلِ ي اَل َيَدُعُ : َفاْلُمَدايَهَنُة بَهنْيَ اْلِعَبادِ 
 .ت1صتهللاعلى ح  النا  الافس نفسه وال يريب   ل  ابدلرة لحايو ح  

    هلل ونل ح  هلل يعاىل فهو ح  للنفس ابن نل ح  للنفس فهو ح 
ه  َِّْعَمهة  صف نه يعاىل مناأ احلبوض نلها فما لنا من ح  على ألداننا وأموالنالا وحبوقنالا فهالو مناله يعالاىل   الببية األوىل اما َوَمها ِبُكهم مِّ

 .ت2صتَفِمَ  اّللِّ 
صالا  ومفاسالد يف ادلتعلبالات فكالل حال  هلل يعالاىل فهالو ألناله فواضاة على مسل  العدلية و ل  لتبعية األحكالام دل  واما الببية الثانية

 فالان نلهالا يف مصاللاة العبالدفأوابهالا والحظ إجيالاب الصالالة والصالوم وغ  الا فار مها الحظ مصاحلنا فالحظ حترمي اخلمر وادليسر وغ  ا 
س وحال  النالا  لالل  الا ضاللعان حال  هللا فاألضالال  ليسال  ثالثالة  حال  هللا وحال  الالنف  ، وعليالهواما األمر االمتاالا  فنالاقر خمالالف ل  الل

 وح  النفس منه وح  النا  لل احلبوض مراعها إىل ح  واحد وهو ح  هللا يعاىل.
 اجلواب: الفارق املصبّ 
لثبالالوت األضالالال  الثالثالة إ  الفالالارض يف ادلصالالب  فالالان نالان مصالالب ارجيالالاب والتاالالرمي حالال   ال خيالالل  إال اناله ويالرق عليالاله  ان  لالال  وإن  الالو 

مآلالاله إىل حالال  هللا يعالالاىل وإن نالالان مصالالبهما حالال  الالالنفس صنتاالالرمي مناالال   و  نالالان  إنفهالالو حالال  النالالا  و  الغصالالب والسالالرقةتصنتاالالرمي  النالالا 
 وإن نالان ادلصالب حلالاه اهالة مولويتاله يعالاىل ونوناله خالبالاً ورامقالاً  ،االستمناأ عليه أو حترمي قط  أ بعهت فهو حبه وإن نان منا   ح  هللا

 ن عاق ابلنف  ال حمالة للنفس وللنا ، فهذا لع  احلديث عن فبه الرواية.فهو ح  هللا وإ صنا  طاعته وعباقيهت
وامالالا سالالند الروايالالة فبالالد أ الالكل عليالاله السالاليد العالالم لبولالاله  صوفيالاله أواًل  إن  السالالند ماالالكل ابلالالرالني، فادلفب الالل لالالن  الالا  صوإن نالالان مالالن 

 ات ونالالس  الصالالالف ار وادلفيالالد يف البصالالالائر وارر الالاق علالالالى  الاليوا الالالن أري عمالالال ، وقالالد اعتالالالب  لعبالالهم دمالالدوحاً نادلامبالالالا  والزذمالالا  صقالالالد  سالالر 
علالى إن  اررمالراو العبيالدي هالو ار الكال الوحيالد فياله وقالد مالت إال  إن  يصالريو  –نمالا قيالل   –عدولاله إىل التاالي  ، وهالو ال خيلالو مالن إنالاأ 

 النجا ي لبعفه ليوقف الافس.
 ت3صوسعد لن طريف  إم ا جمهول أو ضعيف، والتفصيل يف الراالت

   ولكن الظاهر ان نال الرالني ثبة وروايتهما معتبة.. وسيأيت إب ن هللا يعاىل.
 وصلى هللا على دمحم وآل  الطاهري 

َعَز َوَنَل اَل  ِإََّيَك َأْن َتُكوَن ِمَْ  ََيَاُف َعَلى اْلِعَباِد ِمْ  ُذَُوِِبِْم َوَيََْمُ  اْلُعُقوبََة ِمْ  َذَِْبِ  فَِإَن اّللََ صص  عليه السالمقال ارمام احلسني 
 .232حتف العبول  ص تتَُيْدَُع َعْ  َنَنِتِ  َواَل يُهَناُل َما ِعْنَدُف ِإاَل ِبطَاَعِتِ  ِإْن َشاَء اّللَُ 

                                                           

 ت لتصرو.111الدر  ص ت1ص
 .33سورة النال  آية  ت2ص
 .21قم، ص – اقض احلسيس الا امي، ليان األ ول صالتعاقل والحايوت، مرنز التومي   قار األنصار  السيد ت3ص


