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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، 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
(ٕٕ6) 

 اجلواز على إنشاء ((َوَعَفا َلُكْم َعْن َأْشَياءَ  ))االستدالل بـ
 ائبببرة الوضبببعيات،  ممببا نبببان  ببنهم انبببه  ببن  بببوار  عببدم  عببب  احل بببم خبببو  سبببا االسبببخبدالل أمسببة أ لبببة علببى ان ااملباحبببات  و بببا ي  

الــدلي   ببًال ، ونببان  ببن األ لببة ا الضببماننِرببل لحابحببة ولببلامة ال  ببة، ال انببه كببرك  عبب  احل ببم وكببرك  عبب  جمعببوالت للرببار  أه انببه    
مم احلالرابع:    قبد ععلبه املربرِ   – بًال   –ان السب وت   بم يف نب   بور ا قا ب ا لل  بم، مم بن  بن كبلنه احل بم، ح بم ، كوضبي ه ان عبدم

أو خاصبة  علبى احل بم ابلو بوب أو احلر بة أو ا بواو، بي بون  نفسبه إنربام  لل  بم أو ناكبفا  عبن إنربائه  أال كبر   ن قرينة  عا ة  واملقن ِ 
ان سب و  يبدل علبى انبين ألخببه لبا  بن   أو قبال ،ن بعب  بلبم أ ببا بانبه  بباأ لبا أو حبرام عليبانلما سللخبين ع   انه لو قال ال نه

قب ، أو على انين حر خبه عليا، بان س وكه ي ون  اعال  لل  م أو ناكفا  عن ه ا احل م اإلنرائي السا ا، ون لا لو نان ظباهر 
واومي بن االسبخبدالل علبى  با هنبرعض  بببع    1انربفه عبن إنرببائه   حالبه  سب وكه، الرضبى، بانبه  ليب  علببى إنربائه  سب وكه ا بواو أو

وهبي اعبن أ ب    2االرواايت، بانه إن نوقش بيمبا هنبرعض  بن نبون السب وت ا بارة  عب  ا بواو، ببان  عب  البرواايت صبر ة يف هلبا 
ََ َعلَـْيُكْم ِإنَّ اَّللََّ َحدَّ َلُكْم ُحُدودًا اا  صلى هللا عليه واله وسلماملؤ نني علي  ن أيب طالب   قال قال رسول هللا  َفاَل تَـْعَتُدوَىا َوفَــَر

َتِهُكوَىا َوَعفَ  َـً  ِمْنـُو لكـم ِمـْن  َـْ ِ فَـَراِئَض َفاَل ُتَضيُِّعوَىا َوَسنَّ َلُكْم ُسَنناً َفاتَِّبُعوَىا َوَحرََّم َعَلْيُكْم ُحُرَماٍت َفاَل تَـنـْ ْْ ا َلُكْم َعْن َأْشَياَء َر
  ببان ظباهر العفبو إنرباؤض ال اإلوبال وعبدم قبول أه َعَفـاقولبه ا احبداهاواواالسبخبدالل ابا  بن و بوض    4ا  3ا  ِنْسـَياٍن فَـاَل تَـَتَكلَُّفوَىـا

 . 5ا ...كيم،  عبارة أخر   العفو هو احملو وهو أ ر إعايب وليس كيئا  عد يا  نما كقول حموت ابملم اة نلمة   ن ال خباب، ويؤندض
 (6)ابن فارس: عفا مشرتك لفظي

بد و ما عم ول ن قد يور  ِن يمد لُّ أمحم لمبى كبمبْرِك الْربْيِم،   عليه مبا هنرض ا ن بارس يف املعجم  ن ااعمفمو  اْلعمنْي  وماْلفمام  وماحلْمْرف  اْلم ْعخبم ُّ أمْصالم
ْعَنم  ًِ مة  الم كبمخببمفماومت  يف اْلمم ْ يبمْرِ ع  ِإلمْيِه بب ر و   نم وماْْلخمر  عملمى طملمِبِه. ُث 
 . 7ا

 ب  قبد أو طلبهبا علبى  عب  اإلابحبة    َوَعَفـا َلُكـْم َعـْن َأْشـَياءَ ااوعليه ببالعفو  رب ك لفظبي ببال يبدل اسبخبعمالا يف الروايبة : أقول
 ي ون املرا  كرك  علها.

                                                             

  .222الدرس ا  1ا
  .222الدرس ا  2ا
 .158قم  ص –الريخ املفيد، األ ايل، املؤمتر للريخ املفيد   3ا
  .222الدرس ا  4ا
  .222الدرس ا  5ا
 ه ا كفس  ل ال ه ومل يصرأ  ه.  6ا
 .56ص 4ا ن بارس،  عجم  قاييس اللغة  ج  7ا
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 ردود على كالمو
 ول ن الظاهر عدم ص ة هلا لو وض 
 املتبادر من العفو الصفح ال الرتك

صببفح عببين أو إأال كببر  انببا إها قلبب  لفخببر اعفببوا   أر ت  –وهببو سببل   – ح ال البب كان املخببببا ر  ببن العفببو هببو الصببفاألول: 
اكرنين ! أو ااكرك عقو يت  بانه  خبلخر ركبة  عبن صبف ه عنبه وعفبوض عنبه أو ، وال كريد اصف ا   عينأه اعف عين عفوا  واصفح  غفر يلإ

لا يف صالة اللي   ًال  االعفبو. العفبو. العفبو  يبرا   به املغفبرة اي ! وأال كر  ان قو ىل ان الخبقدير خالف األص إبق  هو الو ه، إضابة 
أو اعبف  ! ويدل على  ا هنبرع  الحظبة حبال نلمبة العفبو  اال ك. ال ك. ال ك  ه رب أو الصفح أو حمو ال نب أو  ا أكبه وال يرا 

 باهنا كفيد الصفح واملغفرة ال ال ك.  1ايف سائر اللغات عين
 تعدى بعن أفاد معىن الصفح سّلمنا لكنو إذا

، البالغيبة  الخبضبمنيا، وهلبا  با يسبخبفا   بن قاعبدة  كبركا،  ون  صبفح عبناسل منا ل ن االعفبو  إها كعبد   بباعن  اببا  الثاين: 
 كوضي ه  و 

 إشارة للتضمني يف البال  :
 يفيد  عناض  بمًال    انهنما  ،ح مه  ن اللزوم أو الخبعدية بيعطىآخر   عَن لفظا  الخبضمني هو اإكراب لفظا  ان  

ـياِم الرَّفَـُث ِإىاقوله كعباىل   لَـَ  الصِّ يقبال ارببي ابا  وارببي  عهبا  إه ببان رببي يخبعبد  ابلببام أو  بع   2ا ِنسـاِئُكمْ   ُأِح َّ َلُكـْم َليـْ
بـَْعٍض َوَأَخـْذَن ِمـْنُكْم   بـَْعُضُكْم ِإى  َأْفضى وََكْيَف ََتُْخُذوَنُو َوَقدْ الخبضمينه  عَن ااإلبضام  نما قال    الرََّفُث ِإى...اوإمنا قال كعاىل  

 . 3ا ميثاقاً َ ليظاً 
ه إبىل لخبضبمنه  عبَن د ِ وع بإه يقبال  كسبمع نال به أو قولبه،  بان كسمع يخبعد   نفسبه  4ا َوِإْن يـَُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوِلِِمْ اوقوله كعاىل  

 .ىصغِ ك  
 عببَن   6اابلبببام لخبضببمنه أو ايرببرب  نهببا  وع ببدِ هايرببراا  إه يقببال  رببرب  خبعديببة  نفسببها وي  5ا َعْينــاً َيْشــَرُه ِ ــااوقولببه كعبباىل  

 .رو  اايركوه أو ي  
ٌٌ َعلـىاو ٌّ   َحقيـ َـ َْ أه م ن  عبَن احببري   ...  ل نبه ض بولبو نبان حقيبا مبعنباض لقبال احقيبا علبيْ   7ا َأْن ال َأقُـوَل َعلَـى اَّللَِّ ِإالَّ ا

                                                             

 .Forqive me  ش ك  أو  ًال    1ا
 .187سورة البقرة  آية   2ا
 .21سورة النسام  آية   3ا
 .4سورة املنابقون  آية   4ا
 .6سورة اإلنسان  آية   5ا
 خبم  بيه و ها  آخر  ن  عا ي البام.حننما قي ، إه    6ا
 .105سورة األعراف  آية   7ا
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 .احري  على... 
ْنساَن ِبواِلَدْيِو ِإْحسانً ااىل  وقوله كع َنا اْْلِ والوصية كخبعد  إىل واحد وهنا كعدت إىل اثنني ااإلنسبان، إحسباع  والسببب   1ا َوَوصَّيـْ

   وهو يخبعد  إىل اثنني وه  ا.. االز ناكضمني اوصينا   عَن 
ٌٌ َعلــىا يف قولببه املعنيببني بمببًال   بببا ة ببه إانببه يببرا   وهببو مجببال وبببن ، ن يف ال ببالموالسببر يف الخبضببمني إضببابة إىل الخبفببن   لببو قببال    َحقيــ

ا با إها ضببم ن  عبَن احببري   بهببو أقبو  إه يفيببد لببيس انبه بقبب  حقيببا  ،يف  نخبهببى البالغببة مل ي بناحقيبا علببْي  نبان صبب ي ا  ل نببه 
 بب  أع أيضببا   ببه هلببا لببْي ، انببين انببه لببيس بقبب  حببا عوكببدة االهخبمببام أيضببا    عببَن احلببرصيفيببد علبْي اوهببو  عببَن ال لمببة األصببلي   بب  

 .. وه  ا. 2احري 
ا ببا  عببن بقببد ضببمِ ن عببن  عببَن صببفح لبب ا كعببد   عفببا، عنببه املخبعديبة  صببفحاملخبعديببة  عببن كفيببد  عببَن   عنببه اعفبباد ان نببويف املقبام  

 وال يصبححب  طالب  الل يبة ال عفبا عبن الل يبة إه عفبا الل يبة يعبين كرنهبا  عفبامبعَن صفح عنه، يقال    مبعَن كرنه وليسبهي عفاض 
 . اعفوا عن الل ىوال يصح ا  3ا  َوَأْعُفوا اللَِّحىاايعين صفح عنها! وور  إه عفا عن الل ية 

 القاب  يفيد الرتك سّلمنا لكنو يف خصوص احمل ّ 
خبربهد  به و بن األول  با اس ،إمنا ك ون مبعَن كرك إها نسبب  للم ب  القا ب   ون  با إها اسبندت للفاعب  عفال ن  ،  سل مناالًالي

بان  الْبِ ه ملمْ ي وطمبْل  ا اْلبمباِب  اْلعمْفبو   اْلمم م  ونب ابانبه نسبب للقا ب ، ع بس عفبا هللا عنبا أه صبف ه عنبا ال كرنبه،   4اا ن بارس اومِ ْن هم م
ا أمثبمر  ببملمْم كب رْ م  ِ ِض أمْرض  عمْفو   لمْيسم ِبيهم  . 5ااهم

 عليو ال لو! أكثر شواىده
ِن  ْعخبمب ُّ أمْصبالم بد و ما عملمبى وأقول     ان أنًر  ا اسخبدل  ه ا ن بارس هو عليه، ال له  قال  ااعمفمو  اْلعمنْي  وماْلفمام  وماحلْمْرف  اْلم  يمبد لُّ أمحم

ًِ مة  الم كبمخببمفماومت  يف  ْ يبمْرِ ع  ِإلمْيِه بب ر و   نم .كبمْرِك الْرْيِم، وماْْلخمر  عملمى طملمِبِه. ُث  ْعَنم   اْلمم
ْلِقِه، ومهمِلام كبمرْن ه  ِإاْيه ْم بمالم يب عماِقبب ه ْم، بمْضال  ِ ْنه   -كبمعماىلم  -بماأْلمْول   اْلعمْفو   عمْفو  اَّللِْ  والظاهر ان كفس ض خالف الظباهر!   6اعمْن خم

. م هبو  خبضبمن لبه بقبد بسبرض فزئبه بخببد رالظاهر! إه عفو كعاىل عن خلقه هو صف ه عنهم و غفركه لم ال كبرنهم لبم ببال يعباقبهم، نعب
 بن املبدعى إه ال كبا  أقبول  اسبخبدالله اب ا ال بالم وغب ض أعبم    7ااقمالم اْلْمِلي    ومن  ُّ  مِن اْسخبم مْا ع ق و مة  ببمخببمرمْنخبمه  ببمقمْد عمفمْوتم عمْنه   قال 

ولب ا صبح القبول   أه كرنخبه ألنا صف   عنبه أو الوم له حيف ان العفو يخبضمن ال ك إمنا ال الم انه هو هو أو هو  خبضمن يف الصف
 .حيي صف   عنه كرنخبه، وال يع س إال  عنايةا 

                                                             

 .15سورة األحقاف  آية   1ا
 يهم أكيام، ول نهم ال ي ونون حريصني عليها أو ال يهخبمون اا أصال !إه  ا أنًر  ن حتا عل  2ا
 .130ص 1 ن ال  ضرض الفقيه  ج  3ا
 .58ص 4ا ن بارس،  عجم  قاييس اللغة  ج  4ا
 املصدر نفسه.  5ا
 .56ص 4ا ن بارس،  عجم  قاييس اللغة  ج  6ا
 املصدر نفسه.  7ا
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بْيم  يب ْربمبع   إىل ال ك، قال  ك لف  دا  يف إر اعها ال له، وقدعليه  هيأنًر املوار  اليت اسخبدل اا    ان  اومِ نم اْلبماِب  اْلِعفماومة   كم
ببف   بْ    ِ بنم الطْعمباِم يب خْب م ، ومهملِببام أمنْبه  ك ببِركم ببملمبْم يب ؤْنم ببوم الخبْببْرك  ببوم ِ بنم اْلعمْفبِو ومه  ِإمنْمبا ه  ببان . وم ْنسم وخلطببه ظباهر  ببني املعبَن و ببني  با كضببمنه  ِبِه اإْلِ

بان   ان العفباوة املعَن أو  لزو ه إه  قخبضى هلا الخبفس   ْنسم بْيم  اكمْيم  يب ْربمع  ِ نم الطْعماِم يب خْب مف   ِبِه اإْلِ هبي البزاي ة املميبزة ولب ا قبال  اكم
ْنسمان   ونلها إعا ية اوهلا انه كرك...  هي     له!للمعلْ  أخ ها  عَن  وقد علة يب ْربمع  ِ نم الطْعماِم يب خْب مف  ِ ِه اإْلِ

 ض بالعايف الزائد.اِبي ا أِلمنْه  يب خببْرمك  ببملمْم يب ؤْنمْ   أقول     ألنه وا  بر   وقال اومأمْ ا اْلعمايف ِ نم اْلممرمِق بماْلِ ه يبمر  ُّض  اْلم ْسخبمِع   لِْلِقْدِر. ومس ِ يم عم 
ِة  ا اْلبماِب قبمْول  ْم  عملمْيِه اْلعمفمام ، ببمقمالم قبمْوم  ه وم الخببُّرماب   يب قمبال  هملِبام يف الْربخِبيمم ظباهر ان العفبام هبو الب اب الببم نسي الو  وقال اومِ ْن هم م

ْ يب ؤمثِ ْر ِبيهِ وإ ،لل نر خببْر وك  اْلِ ه ملم ا ببمه وم الخببُّرماب  اْلمم انم صمِ ي   علبى  ومملمْ ي وطمبْل  ر اعه إىل  ا هنرض خالف الظاهر وك لف إه قال ابمِإْن نم
 .انه لو صح كفس ض بهو  رنب  ن إعاب وسلب اال اب، امل وك  وليس مبعَن ال ك أو امل وك خاصة!

ببا. ومااِلْسببم  اْلعم  قولببه  ضويببدل علببى  ببا هنببرع ببْ  يب غمطِ يبمهم ببا حم فمببام ، وماْلعمْفببو   اقمببالم ا ْببن  اأْلمْعببرمايبِ   اْلعمْفببو  يف الببْداِر  أمْن يمْ ًب ببرم الخببُّببرماب  عملميبْهم
قمة  همات  ِعفماما، أمهْ  ًب رم ِ نم اْلوم مِر ومالر ِيِش، يب قمال  عم با م يبمْنِسب  . ومس ِ بيم   واومِ نم اْلبماِب اْلِعفمام    ما نم ًِب مة  الْبوم مِر طمِويلمخب به  قمبْد نم ِعفمبام  أِلمنْبه  ك بِركم   1انم

.  وقوله اس ِ يم  كصرف يف الظاهر وإ خال للعلبة يف  عبَن املعلبول واومِعفمبام  النْبعما مبِة  البر ِيش  الْبِ ه عمبالم البز ِ  ِ نم اْلممْرطِ  . وما ْمزِ  ْف الصِ بغمارم
ْ  يم  ونم ومنم م  ِة ِعفماممة  حم . قمالم  ومالم يب قمال  لِلر ِيرم ة  ِعفماممة  مممْد و    مْهم وو  ًمابمة  . ِلام ِعفمام  الْطْ ِ، اْلوماِحدم ا نم  ِبيهم

بباِم، أمْه ومارِ مكمببه  قولببه  أيضببا   ويبدل   ا اْلمم ب م ببا أمْنًبمببرم عماِبيمببةم هم ببْ    اقمبالم ا ْببن  اأْلمْعببرمايبِ   يب قمبال   م نمببا   املببام اعابية املببام  وار ةبببِ بْن أمنْبببوما ا كم
 ي ا واب الًا ي ُث الًالي نفاية.فوعلى أه ب ،إعايبصرأ  ه وهي  عَن 

 االستدالل بـ)ك  شيء مطلٌ(
ٌٌ َحـ َّ يَـِرَد ِفيـِو نـَْهـيٌ  ُكـ   َشـيْ اا عليبه السبالمقولبه  الدلي  السـادس: َمـا َمْ يَـِرْد َعَلْيـَأ َأْمـٌر  اأْلَْشـَياُء ُمْطَلَقـ ٌ ااوقولبه   2ا  ٍء ُمْطلَـ

 واالسخبدالل يخبوقف على إثبات أ ور   3ا  َونـَْهيٌ 
املوضببوعية ملبا أ  ببن االسببخبدالل خص ب   ، إه لببواحل ميبةواملوضبوعية أو هببي ظبباهرة يف  احل ميببةاألول  ان الروايبة عا ببة للرببهات 

ان نب  نلبي طبيعبي بلبه ح بم نلبي  بن األح بام اْلمسبة  ع هبو بدعا، واحلاصب  ان وهي جمعولبةإال  كو د حلية و واوعلى انه ال اا 
إطالقه و واوض أو أخل ا ا عن إنرام سا ا، وأ با انرل الرار   انوان خا سها وهو اإلابحة جمعول مبً  قوله ان  كيم  طلا  أه 

 . وللب ي كخبمة وصلة. ل   على املدعىعن الربهة املوضوعية ملا    الروايةلو نان
 على دمحم وآلو الطاىرينوصلى هللا 

 
ُ َعزَّ َوَج َّ: َعْبِدَي اْلُمْؤِمَن اَل َأْصرُِفُو يف َشيْ اا  عليه السالماإل ام الصا ق قال  ََ ِبَقَضاِئي  َقاَل اَّللَّ ْر ٍء ِإالَّ َجَعْلُتُو َخْ ًا َلُو، فَـْليـَ

يِقنَي ِعْنِديْلَيْشُكْر نـَْعَماِئي، َأْكتُـْبُو ََي ُُمَمَُّد مِ َوْلَيْصِِبْ َعَلى َباَلِئي وَ  دِّ   .61ص 2ال ايف  جا   َن الصِّ

                                                             

 به ا ا خبها   نه خالف الظاهر.  1ا
 .317ص 1 ضرض الفقيه  ج  ن ال  2ا
 .669األ ايل للطوسي  ص  3ا


