
 هـ١٤٣٥ ذي الحجة ٦ األربعاء............................................................................................).....١٩٤(والتدبر  لتفسيرا في دروس
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 أهل وعلى حممد املصطفى، القاسم أيب قلوبنا وحبيب ونبينا سيدنا على والسالم الصالة مث واملرسلني، األنبياء باعث أمجعني، اخلالئق بارئ العاملني، رب هللا احلمد
  .العظيم العلي باهللا إال والقوه حول وال الدين، يوم إىل أعدائهم على األبدية مةالدائ واللعنة األرضني، يف اهللا خليفة سيما املنتجبني، األبرار الطاهرين الطيبني بيته

  الظلم التكويني والقصور الذاتي
 في علمي الكالم واالجتماع

 يقول تعاىل :
َراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما قَالَ ( تَـَلى ِإبـْ   )١()َوِمْن ُذرِّيَِّتي قَاَل َال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمينَ  َوِإِذ ابـْ

  توطئة
علــم الكــالم  يف هــذه اآليــة الشــريفة مــواطن كثــرية لالســتلهام واالستضــاءة والتــدبر والتــزود، ومنهــا مــا ســنطرحه حتــت عنــوان مســتحدث ســيكون كثــري الفائــدة يف

وسـننطلق يف ذلـك  ، إضـافة اىل انـه مفيـد أخالقيـا واجتماعيـا، بعـض املشـاكل الكالميـة أيضـا بـاً جديـداً علـىيشكل حًال آخـر وجوا وعلم االجتماع وغريمها كما انه
  .  وبعض القواعد االخرى كله من التدبر يف كلمة (الظاملني ) الواردة يف اآلية الشريفة وعلى حسب علم (فقه اللغة)

    حقيقة الظلم ونوعه الثانياشارة الى 
وهو الذي يُبحث عنه يف مباحث التحسني والتقبـيح العقليـني والـذي هـو القبـيح عقـال بـال شـك واحلـرام ، تصور يف األذهان هو نوع واحدامل ان الظلم كما هو

  صور.نشرعا ايضاً بناءا على جريان قاعدة املالزمة يف املستقالت العقلية كما هو احلق امل
    :قال الشاعر، كما ان هذا هو الظلم معروف عند عامة الناس

 والظلــــــــــــــــم مــــــــــــــــن شــــــــــــــــيم النفــــــــــــــــوس فــــــــــــــــان تجــــــــــــــــد
  

 ذا عفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة َفِلعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة ال يظلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  
  

ويف لغة العرب وعرب تصفح ودراسـة عـدد مـن األمثـال  لكنه يُعرف بعد التدبر يف اآليات والروايات، وقد اكتشفنا معىن آخر للظلم وهو معىن مغفول عنه عادةً 
  .  واحلكم السائدة

، يـدخل يف دائـرة التشـريع ولـيس للحرمـة والكراهـة دخـل فيـه ىن األول املعروف وهـو منشـأ احبـاث وأثـار كثـرية مـع انـه اليقل أمهية عن املع وهذا املعىن اجلديد ال
  . وهنا وجه الدقة يف الكالم كما سيتضح ان شاء اهللا

   ( عليه السالم )مام الباقرلقاب في تعاليم اإلاختيار االسماء واأل
ــا تلقــي الضــوء إمجــاال علــى بعــض جوانــب املبحــث،  ( عليــه الســالم )ة مبناســبة استشــهاد االمــام البــاقرلكــن قبــل ذلــك ســوف نســتعرض كلمــة قصــرية معــربِّ  فا

  الصحابه قوله: ( عليه السالم ) اذ نقرأ يف تعليمات االمام الباقر: والقصة رغم بساطتها حتتوي وتكشف عن حبر من املعاين وعن اإلنسانية املذهلة لالئمة ص
ــوا للســائل" ــا: والــو بــل قالن الســؤال ذل ولــو ايــن الطريــق؟... ؛ الن نفــس هــذه الكلمــة فيهــا نــوع مــن الذلــة ...خــذ هــذا ياســائل: التقول عبــد اهللا بــورك  ي
فــان مــن الواضــح ان  ... وهــي التفاتــة إنســانية رائعــة.)٢(ســموهم بأحســن أســماءهم: ( عليــه الســالم )..... ثــم قــال االمــام يت فتعطيــهأ.... إلفاتــا لــه كــي يــفيــك

عة لـذلك كـان البـد مـن نـوع مـن التعـويض، وهـذا مـن طـرق الضِّـ او ولـذلك يُنظـر اليـه عـادة بعـني االحتقـار، السـائل الفقـري املسـتعطي لـه مرتبـة نازلـة يف نظـر اجملتمـع
  التعويض. 

فــاذا مــا كانــت يف بعــض التســميات  ماعيــةوهــذا الكــالم كــالم ســيال.. وعلينــا ان ننطلــق مــن توجيــه األمــام يف هــذا املــورد اخلــاص اىل خمتلــف التســميات االجت
ـا مـن مل يكـن مواطنـاً وان كـان مسـلماً  )(االجانـب: كما يف الكلمـة املتداولـة يف هـذه االعصـر دالالت سلبية فان علينا ان نغريها اىل االفضل فـإن فيهـا ؛ ويقصـد 

  . ؟ وهذا ما حيتاج اىل حبث وتدبر نرتكه اىل وقت اخر)٣(ني)ق(املعو  الدالالت السلبية املخالفة لشرع اهللا تعاىل، وكذلك امثال كلمة الكثري من يءالش
  : بين الظلم التشريعي والظلم التكويني

                                                            

  .١٢٤البقرة  )١(
كما جاء يف التاريخ وكان ال ُيسمع مـن داره : يـا سـائل بـورك فيـك !.. وال : يـا سـائل خـذ هـذا !.. وكـان يقـول : مسّـوهم بأحسـن   ١٥٨والبيان والتبيني  ٣/٢٠٨عيون األخبار  )٢(

  .٢/٣٢٠كشف الغمة   – أمسائهم
(مـن احيـا ارضـا فهـي  :كمـا امـر اهللا ورسـوله،  كذلك مثل كلمة (املتجاوزين) او (احلواسـم) او (املعوضـني) الـيت تطلـق يف هـذا الـزمن علـى كـل مـن اسـتثمر ارضـا للسـكن او الزراعـة  )٣(

 .... (املقرر)ن طريق السلطة احلاكمة!! ليس االله)... غايته انه مل يستثمرها ع
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نبحـث وعلينـا ان  )١()... قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما قَـاَل َوِمـْن ُذرِّيَِّتـي قَـاَل َال يـَنَـاُل َعْهـِدي الظـَّاِلِمينَ (: ية الشريفة تصرحان اآل: وعودا على بدء نقول 

  ية؟ ) يف اآلعن ما املراد من (الظاملني
  : وقد حان أوان التفصيل فنقول، ومل نفصل يف ذلك، نوعني من الظلم داحملنا فيما سبق اىل وجو 
  : )٢(إن الظلم على قسمني

والظلـم  دائرة احلرمة والذي يقع يف مقابـل العـدل الواجـب.أي ما كان يف ، او البعث والزجر هو ما كان حمط االمر والنهي: ونقصد به: الظلم التشريعي ) ١
. وهـو الظلـم حـراموقبـيح عقـال ، قبـيح وحـرام شـرعا مبختلف أنواعه حرام، ولعله العنوان الوحيد الذي هو علة تامة للحرمة، فكل ما صـدق عليـه انـه ظلـم فهـو

 . الذي عادة ما يتحدث عنه
لكنـه يبقـى ظلمـاً اال انـه  )٣(عي انه ال يدخل يف دائـرة التحـرمي وال الكراهـة وال يرفعـه القصـور الـذي يرفـع التكليـفوفرقه عن الظلم التشري: الظلم التكويني) ٢

امـا لـو سـقط مـن سـطح قهـرا فوقـع علـى رقبـة ، من النوع التكويين منه فلو كسر شخص رقبة أخر فانه فعل حرامـا لـو مل يكـن حبقـه كمـا يف القصـاص بشـروطه
  .  يفعل حراما اذ مل يكن باختياره وليس ذلك ظلماً تشريعياً اال انه ظلم تكويينشخٍص فكسرها فانه مل

  .  واالية والشريفة باستباطنا تشمله، والظلم التكويين ال يدخل يف دائرة التشريع اال انه مندرج حتت عنوان الظلم باملعىن االعم
 )٤(بــل هــي نــاظرة ايضــا اىل معــىن ادق واعمــق، ىن املتــداول للظلــم واملعــروف لــدى اجلميــعبــاملع ان مفــاد اآليــة الشــريفة ال ينحصــرانــه قــد يقــال : توضــيح ذلــك

  : مث نعقب ببعض االيات الشريفة كي ميكن نستخلص النتيجة النهائية، ولتوضيح املطلب وبرهنته البد من ان نذكر بعض الشواهد واالمثلة
  الظلم التكويني في االمثال والِحَكم 

مع أن اللنب ليس حمـل قـابال ألن يُظلـم ، ت اللنب او ظلمت السقاء " وذلك اذا شربته او سقيته غريك قبل ادراكه وقبل ان تؤخذ زبدته"ظلم: يقال في المثل
  . لكنه حمل قابل الن يُظلم باملعىن التكويين، وال يقع عليه الظلم باملعىن التشريعي

ملـا كانـت  لكنهـا ،عملها ال يندرج يف دائرة الظلم التشـريعي ملكـان حيوانيتهـا وعـدم تكليفهـا " اظلم من حية " مع ان: ويقال في مثال اخر من امثلة العرب
ا ظاملةانتهازيًة حتتل اجلُ    فيدخل ظلمها يف الظلم التكويين ال التشريعي من غري حاجة لدعوى التجّوز.، حر املعد سلفا لغريها قيل ا

فاحـدث فيهـا مـا احـدث...  فيها اخاديد على خالف مقتضى الطبيعة كما لو كـان سـيال عارمـا عرمرمـاً " ظلم السيل االرض " اذا خّد  :وتقول العرب ايضا
  يف احليوان دون اجلماد ونظائره. بل هو اوضح من سابقه، وهو ظلم تكويين ايضا
ويراد به االرض والبلد الـذي مل يصـبه  )٥((املظلوم) :ويقال ايضاً ، اذا حفر فيها يف غري املوضع الذي ينبغي ان حيفر فيه " ظلم األرض ": يقال: المثال االخر

يف حـني ، املقصـود هـو املظلـوم مـن االنسـان " وقـد تـوهم بعضـهم ان وا السـريغذّ أ" اذا اتيتم على مظلوم ف: هو مثل عريب او غيث وال كان فيه مرعى حىت انه روي
ا مهلكة وليست مفازة؛ فينبغي للمسافر ان يهرب منها، أي اجلرداء واليت ال ماء فيها وال كأل املراد هو االرض املظلومة ان   . ال

  ذا الوجه او نظره.ظليماً ماً كما يسمى تراب حلد القرب قط مث حفرت ويسمى ذلك الرتاب ظلي االرض املظلومة وهي اليت مل حتفر: كما يقال
  : ومن االمثلة املعروفة

ةمل" عندما يراد به ا " ومن يشابه أبه فما ظلم ة االبـن البيـه ممـا  شا بـل هـو أشـارة ، حتـت اختيـاره هـييف اخللقة فانه ليس املراد الظلم التشريعي اذ لـيس مشـا
  اىل الظلم التكويين نعم لو اراد به الشبه يف االخالق الفاضلة كما هو مورد الشعر املعروف فانه من دائرة العدل والظلم التشريعي.

  . اىل ان الظلم والظامل واملظلوم هلا اطالقات اخرى غري االطالقات املعروفة لك كلهفنخلص من ذ ،واألمثلة على ذلك كثرية
ا حقيقة كما هو املستظهر فقد يستدل عليه بصحة احلمل دون عناية و    ايضاً بقوله تعاىل : االطراد ولعله ميكن االستدالل على ذلكبواما كو

  يات القرانية الظلم التكويني في اآل

                                                            

  .١٢٤البقرة  )١(
 حبث جديد ميكن ان يناقش االنسان فيه او يؤيده  ، وسنذكر بعض االدلة عليه .وهو  )٢(
 فانه كان االنسان قاصرا فانه غري مكلف كما انه غري معاقب على املخالفة قصوراً كاملريض املصاب بلوثة يف عقله  )٣(
نسـوقه مـن االدلــة، فـان متــت واال فهـذا معـىن جمــازي سـاقتنا اليــه القـرائن االتيـة، علــى انـه حالــه يف ) وهـذا املعـىن للظلــم وهـو (التكـويين) هــو معـىن حقيقــي لـه ولـيس جمازيــاً علـى مــا س٤(

  اجملازية ال يقل عن القول بان املراد من الظلم ترك االوىل.
ن تكـون مسيــت بـذلك لطبيعــة جغرافيتهـا غــري املالئمــة توجـد منطقــة مشـهورة يف حبــر النجـف االشــرف تسـمى " مظلــوم " كمـا اشــار الســيد االسـتاذ يف املــنت اىل ذلـك ، وال يبعــد ا )٥(

 للسكن او الزراعة حىت ا ن اهل النجف ال حيبذون السكن فيها ( املقرر) . 
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ْرنَا ِخَالَلُهَما نـََهًراِكْلَتا اْلجَ (  بـل، فـال يـراد الظلـم التشـريعي يءمع ان اجلنة غري مكلفة وال عاقلة وال مأمورة بش )١()نَّتَـْيِن َآَتْت ُأُكَلَها َوَلْم َتْظِلْم ِمْنُه َشْيًئا َوَفجَّ

  وقد يستظهر ان هذا االطالق بال عناية. هو الظلم التكويين
  للظلم تشهد تعاريف اللغويين وعلماء الكالم

ا تعيننا وتسعفنا على ما: وقد يستدل على ذلك   :  فمن التعاريف إليهذهبنا  بالتعاريف اليت ذكرها علماء اللغة وعلماء الكالم عن الظلم والعدل فا
  . )٢(: اعطاء كل ذي حق حقهالعدل
  . منع ذي احلق من حقه: والظلم

( واصـل الظلـم اجلـور وجمـاوزة احلـد) : كمـا قـالوا  )٤(وإال فهـو ظلـم، لعـدل هـو: وضـع األشـياء مواضـعهاا ومنهـا:، والظلـم )٣(ولكن هناك تعاريف أخـرى للعـدل 
   )٥(امليل عن القصد) وقالوا(الظلم:

ن وهذا املعىن اعم من املعىن السابق فان جمـاوزة احلـد امـر ثبـو  )٦(ل يف حملهصوقوهلم (مواضعها) يشري اىل (االنبغاء) حسب االصطالح األصويل املف يت غـري مـر
قـاب واال فتكـويين بالقصد واالرادة فكل ما جاوز احلد فهو ظلم وكل ما مل يوضع موضعه فهو ظلم فان اقرتن بالقصد واالرادة فهو ظلـم تشـريعي يسـتحق عليـه الع

ا عـدل، فيها مبيزان يءكل ش  إذ، ) واألرضقامت السماوات  بالعدل( : كما يقال فقط وكمـا هـو مقتضـى ، أي كمـا ينبغـي،  حملـهموضـوع يف، وكل ركن من أركا
  الطبع االويل له.

  . بل ما يشمل الظلم والعدل التكوينيني ايضا، فالظلم والعدل ليس املراد منهما ما يقع يف دائرة التشريع فحسب
فتشـمل العـدل والظلـم  )٧(فيـه الفعـل يـذكر بعضـها الظلـم والعـدل التشـريعيني نظـراً الن ظـاهر االفعـال القصـدية لكـن بعضـها مل وهذه التعـاريف وان كـان ظـاهر

  كان فبدوي ناشئ من كثرة االستعمال يف التشريعي الغري. واالنصراف لو، التكوينيني
اجلنــة ليسـت فــاعال خمتــاراً وال الظلــم التكـويين اذ  فـان املــراد هـو )ِكْلَتــا اْلَجنَّتَـــْيِن َآتَـْت ُأُكَلَهــا َولَــْم َتْظِلـْم ِمْنــُه َشــْيًئا(: ولعلـه يشــهد لـذلك قولــه تعـاىل كمــا سـبق

غـري قابلـة  أي مل يصـدر منهـا ماخيـالف مقتضـى طبعهـا االويل ومـا ينبغـي ان يصـدر منهـا وذلـك رغـم ان الثمـار :وميكننا ان نّعرب عن ذلك بتعبري آخرفنقول، قاصداً 
  . )٨(لالنظالم 

ـْرَك َلظُْلـٌم َعِظـيٌم )ابنه ( على لسان لقمان احلكيم وهو يعظ : كما قد يستدل على املّدعى بقوله تعاىل فهـل الشـرك هـو مـا  )٩(يَا بـَُنيَّ َال ُتْشِرْك بِاللَِّه ِإنَّ الشِّ
بل ان الشرك ثبوتا أي مبـا هـو هـو ومبقيـاس الواقـع هـو ظلـم عظـيم حـىت لـو كـان يعتقـد املشـرك انـه ، كال: صدر عن التفات فقط وانه هو الظلم دون غريه؟ اجلواب

م واقعا مشركوناول املوحدين كما ير  وقـال الشـيخ ، مل يلتفـتكذلك القائل بوحدة املوجود سواءا التفت ملعىن ما يقـول ولوازمـه ام ،  ى بعض املسيحيني ذلك مع ا
بعض الضـروريات والسرية املستمرة من االصحاب يف تكفري احلكماء املنكرين لـ. خارج عن الدين، ( ويؤيد ما ذكرناه ان التارك للتدين ببعض الدين: )١٠(االنصاري

  ال اقل من االحتمال)، يف ذلك ( صلى اهللا عليه وآله وسلم ) مع العلم او الظن بان مل يكذب النيب
وعدمها نعم بالقصد تدخل االمـور يف دائـرة احلكـم  باالرادةبل حىت العلم او باجلهل او ، ال تتغري بالقصد او بغري القصد )١١(وما ذلك اال ألن األمور الواقعية

وحـىت اذا كـان قاصـرا فهـو ظـامل حيـث مل يضـع االشـياء ، لكن يبقى الشرك ظلماً عظيماً باملعىن التكويين حىت ملن ال يعتقد بانه مشرك وال يقصـد الشـرك، يعيالتشر 
  وحيث مل يصدر منه ما كان ينبغي ان يصدر من املخلوق اجتاه خالقه وان كان قاطعاً بالعكس.، مواضعها

اء أعلم انه ظلم ام ال، وسواء اكان قاصراً ام مقصـراً فانـه ظلـم مبعـىن (امليـل عـن القصـد) أي قصـد و سواء أعلم بانه مشرك ام ال وسان الشرك ظلم، : واحلاصل
                                                            

  ٣٣الكهف  )١(
  وذلك مع تعميم (ذي احلق وحقه) اىل االستحقاق حبسب ذاته ومقتضى طبعه. فتأمل )٢(
 وهو تعريف للحكمة كما انه للعدل ايضا. )٣(
 (قال : واصل الظلم وضع الشئ يف غري موضعه)٤٣٧ص -١٢، مادة ظلم ج ١٤٣٠ لسان العرب ط دار الكتب العلمية عام قال يف )٤(
 .٤٣٤ص  ١٢لسان العرب ما ظلم ج )٥(
 أي ما ينبغي ان يكون عليه الشئ  حىت لو صدر من غري عاقل. )٦(
  .بل ذكر املصدر كـ(جماوزة) (امليل) )٧(
 سعاً واال فال يرد باب االنفعال يف مفردة (الظلم).عربّنا باالنظالم تو  )٨(
  .١٣لقمان  )٩(
 .٣٥٦ص ٢) كتاب الطهارة ج١٠(
  ومنها الكثري من العناوين الثبوتية. )١١(
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و عـن يف غري موضعه) نعم لـيس ظلمـاً بـاملعىن االخـص أي (جمـاوزة احلـد عـن علـم او عـن قصـد والتفـات ا يءالسبيل وسوائه ومبعىن (جماوزة احلد) ومبعىن (وضع الش

ل الشائع الصناعي سواءاً أعلـم اجلاهـل انـه جاهـل مالظلم) كـ(اجلهل) فانه صادق باحل( :تقصري) او( امليل عن القصد عن علم او تقصري او التفات، وبعبارة اخرى
الشـائع  باحلمـلاحلـاالت ويصـدق عليـه ل كـان كاسر الزجاج كاسر له يف  فاو هو (كالكسر)  ،دون اختيار وقصد ام بقي جاهالً  ام ال وسواء أراد ان يكون جاهالً 

  الصناعي انه كسر الزجاج وان كان غري قاصد لكسره او كان غري خمتار او غري ذلك
  (عليهم السالم) شبهة داللة االيات على عدم عصمة بعض االنبياء

  : شبهة كالمية قدمية وهي عنبعد ما تبني لنا هذا االمر بوضوح يتضح لنا وجه جديد للجواب 
والظلـم حـرام فلـم يكـن فعلهـم مـن بـاب تـرك االوىل الـذي جتيـب ، ظلمـوا من االنبياء وبعض آخر ( عليهما السالم  )بعض اآليات: ان آدم ويونس  اهران ظ

دم آلشـجرة فهمـا مـن الظـاملني بـنص القـران الكـرمي فـلكنهما اقرتبـا مـن ا )١()َوَال تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة فَـَتُكونَا ِمَن الظَّاِلِمينَ (: فقد قال تعاىل؛ به االمامية عن الشبهة
  نفسر به العصمة ؟ ليس معصوما بالتفسري الذي

َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأْن َلْن نـَْقِدَر َعَلْيِه فَـَناَدى ِفي ( حيث يقول تعاىل على لسـانه ( عليه السالم )كذلك جتري الشبهة يف كالم نيب اهللا يونس 
  . وقد قّرره تعاىل ومل يكذبه يف هذا القول )٢()الظُُّلَماِت َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمينَ 

  ) الظلم التشريعيعليهم السالمالجواب االول: لم يصدر منهم (
مها علـى االبـال احـدباجـابتني خطرتـا سـوف نـذكر هنـا . لكـن )٣(استقصـائها هناك عدة إجابات ذكرت يف املقام لسـنا بصـدد استعراضـها فضـال عـن: الجواب

  : فنقول، ضوء ما ذكرناه من بيان اقسام الظلم
فهما مل يكونا منهيني شرعا ولـو ، الظلم التشريعي والذي هو يف دائرة األمر والنهي ( عليهما السالم  )ليس املقصود من الظلم الذي صدر من ادم او يونس 

وإمنــا ، ( عليــه الســالم ) او مغــادرة القــوم ســاخطا علــيهم بالنســبة اىل يــونس، ( عليهمــا الســالم  )كراهــة عــن االقــرتاب مــن الشــجرة بالنســبة اىل ادم وحــواءبنحــو ال
هـو و مقتضـى احـد املتـزامحني و  ( عليـه السـالم )ومـا كـان مقـام يـونس ، (تكوينا) مل يكن ماكان منهما يف حملـه أي مل يكـن ذا سـنخية مـع حنـِو وجودمهـا ونورانيتهمـا

  غري املمكن أي غري املقدور ايضاً.فتأمل ىبل حىت عل )٤(الرأفة بالرعية ينسجم مع صدور ذلك منه فلذا فانه ظامل باملعىن التكويين والذي ينطبق على املباح
فاننـا وان مل نرتكـب  لكن لو قلبناه بالعكس وجعلناها اىل األعلـى، فان مقتضى العدل ان يكون الكرسي مثال قائما على أرجله األربع: ولنضرب لذلك مثال

لكن هذا مبقاييس العدل التكويين يعترب ظلم وعلى خالف كون الشئ على مقتضى طبعه وأصله وإصوله، لكنه ليس بظلم تشريعي وامـا النهـي ، حراما وال مكروها
وفرق هذا االرشـاد عـن  ،مولوياً فال كراهة وال حىت ترك اوىل تشريعي بل هو جمرد ترك اوىل تكويين وليس )٥(هذا الظلم التكويين من يرتكب فهو ارشاد لالبتعاد عن

هــو االرشــاد اىل مقتضــى طبــع الشــئ التكــويين  نعنيــهواالرشــاد الــذي ، االرشــاد املطــروح عــادة هــو ان ذاك االرشــاد يــراد بــه االرشــاد اىل مــا فيــه املصــلحة واملفســدة
ة د طلب لكنه ال طلب يف هذا االرشاد بل واقعه االخبار فهو جماز او االرشاد اىل العلل البعيدة للشئ املمّكنه عليه دون وجود قدرة فعليـويف ذاك االرشا، ومضاده

  حالياً. فتأمل
  لميناكانا من الظالمين ولم يكونا ظ: الجواب الثاني

َوَال ...( ملني فقــط اســتناداً اىل وجــود كلمــة ( مــن ) يف االيــة الشــريفةابــل كانــا مــن الظــوميكــن ان يقــال بــأن آدم وادريــس مل يكونــا ظــاملني حــىت بــاملعىن التكــويين 
يف حني انـه تعـاىل  )٧()ِمينَ ...فَـَناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّالِ (او قوله تعاىل  )٦()تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة فَـَتُكونَا ِمَن الظَّاِلِمينَ 

كـانوا فقـط منتمـني   (علـيهم السـالم)االمر الذي يشـري اىل ان ادم وحـواء ويـونس  )٨()...قَاَل َال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمينَ () يف االية مدار البحث مل يذكر كلمة (من

                                                            

 .٣٥البقرة  )١(
 .٨٧االنبياء  )٢(
 الشامل هي يف عوامل االستخالف وليست بالضرورة لكل نيب حىت يف العوامل ومنها ان النهي كان ارشادياً، ومنها ان ما صنعوه كان ترك االوىل فقط، ومنها ان (العصمة) باملعىن )٣(

 .السابقة كجنة آدم. مثالً 
  واملباح هنا نظراً لتزاحم املقتضيات ال لفقدها فتدبر. )٤(
 .و للحذر عن مقدماته البعيدةأ )٥(
 .٣٥البقرة  )٦(
  .٨٧االنبياء  )٧(
  .١٢٤البقرة  )٨(
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  اىل دائرة الظاملني ومل يكونوا منهم حقيقًة.

فان معىن ذلك انك منتمي اىل ذلك البلد وليس كونـك جـزء منـه فالشـخص ال يكـون جـزءاً مـن ، ) مكة او النجف االشرفوتقريب ذلك ان تقول: انا (من 
  .)١(مكة او أي بلداً آخراو جزئياً هلا اذ البلد مجاد ال غري

 فيصـبح وميسـي، د كون سلمان من اهل البيت نسبا) فليس املرا ( عليهم السالم  )( سلمان منا اهل البيت  ( صلى اهللا عليه وآله  )وكذلك قول الرسول    
أي حـىت كأنـه منـا اهـل البيـت ولـك ان ، وحمسـوب علينـا، لينـاإبـل املـراد ان سـلمان احملمـدي منـتٍم ، قرشيا هامشيا بأن نطفته منتسبة اىل تلك السلسلة النورية املباركة

  .  التنزيليتعرب بالوجود 
َنــةً (: ويوضــحه قولــه تعــاىل فــان احكامهــا تشــمله وان مل يكــن ، فمــن جعــل نفســه ضــمن جمموعــة خاصــة )٢()َال ُتِصــيَبنَّ الَّــِذيَن ظََلُمــوا ِمــْنُكْم َخاصَّــةً  َواتـَُّقــوا ِفتـْ

م فهما ليسا ظاملني حقيقًة. ( عليهما السالم  )وادم ويونس ، منهم   جعال نفسيهما بتصرفهما هذا من هذه الدائرة ومل يكونا 
  )٣()ِإَذا نُوِدَي ِللصََّالِة ِمْن يـَْوِم اْلُجُمَعةِ (ن الظاملني) مبعىن (يف) كما قاله البعض يف (من) يف االية الشريفة وقد يقال: ان (من) يف (م

( : ن)االيـات االخـرى اال مـع (مـ تـردومل تعرب بــ( ال ينـال عهـدي مـن كـان مـن الظـاملني) فيمـا مل  )الينال عهدي الظاملني(ان االية الشريفة عربت بـ : واحلاصل
  فانه بدقة وحكمة بالغة فلماذا ذكرت (من) هناك ومل تذكر هنا؟ يف القران كل حرفومن الواضح ان  ، ) فتكونا ظاملني( ومل تقل االية  )ملنيافتكونا من الظ

  من الثمرات االجتماعية لنظرية الظلم التكويني 
لكـن هـذا الشـخص كـان علـى ، كمـا لـو مل يكـن هنـاك معلـم كفـوء يف القريـة،  لـكوكنـتم مضـطرين اىل ذ، لو جعلتم شخصـا غـري كـفء معلمـا يف قريـة مـا مـثال

فان قاعدة األهم واملهم جتري بال شك فان وجود هذا الشخص هو افضل من احلرمان املطلق والذي يكـون معـه اطفـال ، االقل يقرأ ويكتب ويعرف بعض املسائل
  .  القرية صفرا

ولكـن املسـلم بـه أننـا ظلمنـاهم بـاملعىن التكـويين !! ، نِعم ما صنعنا يف هذه الـدائرة بل قد يقال اننا، عىن التشريعيصحيح اننا مل نظلم الطالب بامل: فهنا نقول
م ان يتمتعوا بـه، فلـم نضـع األ اذ م اىل املستوى الذي ينبغي ألمثاهلم واقرا وان   شـياء مواضـعها تكوينـاارسلنا اليهم املعلم غري الكفء والذي ال يستطيع ان حيلق 

  .  كنا قد وضعناها مواضعها تشريعاً اذ كنا مضطرين لذلك
وان مل يكـن عـن تقصـري مـن العـاملني املباشـرين ، بعض بالدنا ومـا تعيشـه مـن فوضـى يف اإلدارة واخلـدمات األساسـية فهـو ظلـم واضـح اذا الحظنا: مثال آخر

  . علومن املسؤول الذي كّبلته القيود فلم يعد يستطيع ان يفعل اكثر مما ف
وهـذا الظلـم لـو اريـد بـه  ،انه يصح ان يقال مثًال اننا ظلمنا النجف كمدينة او احلوزة العلمية وان كان مل يكن مبقدورنا فرضاً ان نفعل اكثر ممـا فعلنـا: واحلاصل

  التشريعي فمجاز او التكويين فحقيقة.
  في حقيقة ما طلبه ابراهيم من اهللا تعالى وجه آخر

فهـل يعقـل ان يطلـب ابـراهيم االمامـة ، )٤()..قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًمـا قَـاَل َوِمـْن ُذرِّيَِّتـي قَـاَل َال يـَنَـاُل َعْهـِدي الظـَّاِلِمينَ .( الشـريفة نعود اىل آيتنا واآلن
( عليـه يصـدر عـن خليـل الـرمحن ابـراهيم  لطلـب الومـن ا لواحد من ذريته وقد ظلم ظلما تشريعيا حـىت يف بعـض غـابر ايـام حياتـه ؟!! ان هـذا املسـتوى مـن التفكـري

  . السالم )
فامـام اجلماعـة مـثال ينبغـي ان يكـون عـادال مبعـىن ان ، يكـون يف ادىن املسـتويات ويتضح ذلك اكثر مبالحظة ان التقابل بني العدل والظلـم التشـريعي هـو تقابـل

؟ فـال يعقـل ان يكـون ترقـى اىل معرفتهـا العقـول االمامـة اخلاصـة الـيت ال تـأيتال يف النبـوة ؟ مث فكيـف احلـال يف مرجـع التقليـد ؟ وكيـف احلـ، يكون ظاملا او فاسـقا ال
االيـة  وإمنـا، وجواب البـاري تعـاىل عـن املسـتوى املـنخفض مـن العدالـة وهـو عـدم الظلـم التشـريعي حـىت لـو فسـر بـاملعىن الغـابر املاضـي ( عليه السالم )طلب ابراهيم 

 بـأعلىأي ال ينـال عهـدي مـن كـان فيـه أي نـوع مـن القصـور التكـويين ليكـون مهـبط رمحـة اهللا تعـاىل  جدا عاليـة مـن العـدل يف مقابـل الظلـم:تشري اىل رتبة  الشريفة
ا، ولكي يكون قادرا على إدارة الكون كله   . جتليا

 بـأدىنلـيت تتحقـق امامـة صـالة اجلماعـة (وا -الن مـن الواضـح ان أ؛ ( عليـه السـالم )وهذا املعىن معىن سام جدا يتالئم ومستوى ايب االنبيـاء واملرسـلني ابـراهيم 

                                                            

 من اهل كذا فانه جزئي لالهل.وهذا غري ان يقول انا  )١(
  .٢٥االنفال  )٢(
ط: دار احياء الرتاث العريب ، كما حيتمل ان تكون مبعىن (عند) وهو املعىن التاسع من معاين (من) لكنه بعيـد  ٢٧٩ص  ١راجع (مغين اللبيب ) حرف (من) املعىن الثالث / ج )٣(

  بالنظر ملعىن االية.
  .١٢٤البقرة  )٤(



 هـ١٤٣٥ ذي الحجة ٦ األربعاء............................................................................................).....١٩٤(والتدبر  لتفسيرا في دروس
 تعطـىوان بعـض املناصـب لـدى العقـالء يف الـدنيا ال  -ب، (علـيهم السـالم) واألئمـةرتبـة ميكـن ان يناهلـا االنبيـاء  بـأعلى) ال تنـال الظـامل فكيـف مستويات العدالـة

م جيدون يف ذلك حزازةظلم ظلماً واحداً يف غابر ايام حياته وان تاب ع ملنحىت    )١(اإلمامةفكيف يتوقع ان ينال مثل هذا الشخص مرتبة  ،نه وأصلح او ا
  على العدل التكويني ( عليه السالم )استشهاد برواية عيون اخبار الرضا 

: ) وغـريه( عليـه السـالم )عيـون اخبـار الرضـا واملـذكورة يف كتـاب ( ( عليـه السـالم )وقد وجدت رواية تكاد تفيد ما ندعيه وهي رواية معروفة عن االمام الرضا 
  :( عليه السالم )قال 

َماَمَة َأَجلُّ  َماَمِة َوَمَحلََّها ِمَن اْألُمَِّة فَـَيُجوَز ِفيَها اْخِتَيارُُهْم ِإنَّ اْإلِ َقْدراً َوَأْعَظُم َشْأناً َوَأْعَلى َمَكانـاً َوَأْمَنـُع َجانِبـاً َهْل يـَْعرُِفوَن َقْدَر اْإلِ
ُلَغَهـا النَّـاُس ِبُعُقـوِلِهْم َأْو يـََناُلوَهـا بِـآرَاِئِهْم َأْو يُِقيُمـوا ِإَمامـاً بِاْخِتيَـارِ َوأَ  َعُد غَـْورًا ِمـْن َأْن يـَبـْ َماَمـَة َخـصَّ اللَّـُه َعـزَّ َوَجـلَّ ِبَهـا بـْ ِهْم ِإنَّ اْإلِ

َراِهيَم اْلَخِليَل  ِة َواْلُخلَّةِ  ( عليه السالم )ِإبـْ َبًة ثَالَِثًة َوَفِضيَلًة َشرََّفُه ِبَها َوَأَشـاَد ِبَهـا ِذْكـَرُه فَـَقـاَل ِإنـِّي جاِعلُـَك ِللنَّـاِس  بـَْعَد النُّبُـوَّ َمْرتـَ
أَْبطَلَـْت َهـِذِه ُسـُروراً ِبَهـا َوِمـْن ُذرِّيَِّتـي قَـاَل اللَّـُه تـَبَـاَرَك َوتـََعـاَلى ال يَنـاُل َعْهـِدي الظـَّاِلِميَن فَ  ( عليـه السـالم )ِإمامـاً فَـَقـاَل اْلَخِليـُل 

  ...." . اْآليَُة ِإَماَمَة ُكلِّ ظَاِلٍم ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة َوَصاَرْت ِفي الصَّْفَوةِ 
م نفسـ فلو تدبرنا يف كلمة ( الصفوة) النكشف لنا الكثري ، اً يجسـد، اً يـروح، اً يومن ذلك: ان الصفوة هم الذين اصـطفاهم اهللا سـبحانه وتعـاىل مـن كـل جهـا

م اوسـع ، يظلمون ُكثّر واال فان الذين ال، نطفة وغري ذلكث الومن حي لعل اعدادهم تصل اىل املاليني من الناس كما ان من مل يظلموا ظلمـاً تشـريعياً طـوال حيـا
  ؟ينالون االمامة فلماذا ال ممن منحوا مرتبة االمامة وأكثردائرة 

 ي املعــروف بــل ذلــك الظلــم والعــدل التكــويين والــذي هــو اصــطفاء تكــويين قبــل ان يكــون امــراً لــيس خاصــاً بــالظلم التشــريع او املــالك الن الكــالم: الجــواب
  .  تشريعياً 

 بــل، تنــال بوصــول االنســان الكامــل اىل مرتبــة العــدل التشــريعي فقــط ) وهــي مرتبــة ال(لــوال احلجــة لســاخت األرض بأهلهــا: وذلــك الن االمامــة تعــين فيمــا تعــين
ى التكـويين اي ان وراء ذلـك عـامل التكـوين والـذي مت فيـه االصـطفاء مـن اهللا تعـاىل لصـفوة وثلـة مـن األنبيـاء واألئمـة الترقـى اىل معرفـة بوصوله اىل مرتبة العدل االعلـ

م لطائف اوهام اويل االلباب وال م عباقرة العلماء والفقهاء مستويا   . تعرف كنه حقائقهم ومقاما
حبيـث ، فـالقوة اجلاذبـة والقـوة الطـاردة يقـوم علـى اساسـهما نظـام العـامل الشمسـي، نـا هـو اعظـم مـن قـوة اجلاذبيـةوللتقريب للذهن نقول: ان موقع االمامة تكوي

ــار كــل شــ بينمــا اذا ازدادت الطــاردة تبعثــر وانفصــل وتباعــد بعضــه عــن ، فــان الكــون ينــدك -اي جاذبيــة الشــمس –ازدادت اجلاذبــة  اذااذ ، وتــدمر يءلوالمهــا ال
  . بعض

ــار كــل شــ األئمــةالصــفوة مــن  ت الكثــرية ان موقــع االمامــة اهــم مــن ذلــك ولــوالويف الروايـا بــل يف مجيــع عــوامل امللــك ، لــيس يف عاملنــا الشمســي وحســب، يءال
امتــه مــن بالعــدل التكــويين علـى مرتبــة ام واألرضهــو الــذي ال يوجـد يف وجــوده ذرة مــن الظلــم التكـويين اي الــذي قامــت السـماوات  فاإلمـام، وامللكـوت وغــري ذلــك

  . مراتب وجوده
ــْلَنا (كـــيل  ضــالتفويؤيــد ذلــك ان مل يــدل عليــه ايــات  )٢(مــنحهم اهللا تعــاىل الواليــة التكوينيــة العظمــى، الصــفوة بعــد اصــطفائهم تكويننــا فاألئمــة تِْلــَك الرُُّســُل َفضَّ

  . الروايات اليت تدل على التفضيل التكويين تئامة) و مثل (الناس معادن كمعادن الذهب والفض وأحاديثالطينة  وأحاديث )بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعضٍ 
وان  ( صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ) واعلـى االوليـاء علـى الكـون هـو حممـد املصـطفى واحلاصل: ان العدل التكويين االهلي إبتىن علـى ان يكـون اشـرف االنبيـاء 

وذلـك الن ، واألرضاملنتظر عجل اهللا فرجه الشريف وبالعدل قامت السماوات  باإلمامياء ومن العدل ان ختتم االوص، ( عليه السالم )يكون خليفته امري املؤمنني 
ا والية على الكون كله عن اهللا تعاىل االمامة ال   .... تعين جمرد اخلالفة الظاهرية واليت قد يغصبها فالن او فالن بل ا

  اهللا تعاىل بإذنوللكالم تتمة وبقية 
  العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرين وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب

 

                                                            

اىل عـدم قابليـة  لإلشـارة؟ و(ب)  لإلمامـةاجلماعـة فكيـف يصـلح للمرجعيـة مث كيـف يصـلح  إلمامـةيصـلح  اىل عدم قابلية الظامل بالفعل لنيل االمامـة اذ مـن ال شارةلإلتنبيه: (أ)  )١(
 فتدبر جيدا. لإلمامةمن ظلم آناً ما 

 بل لعل الظاهر ان (اين جاعلك) اي باجلعل التكويين. )٢(


