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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(399) 

جمالالالالإل لاعالالال ار، وبالالالالي الكالالالالم عالالالن سالالالائر الغفلالالالة  وعالالالن الكالالالالم عالالالن الالطالالالت جمالالالالإل للرن يالالال  وا عالالال ار سبببب  
 :اتاملالج

 مالك التنجيز اإلصابة، ومالك اإلعذار عدمها
ان املالإل يف الرن ي  هو ا صابة، ويف ا ع ار هو عدمها، فإن أصاب فانه يسرحق العالالاب باملاالفالة  الثالث:

 وإن مل يصب فهو مع ور )إن جان عن قصور(.
 :قد يناقش يف ذلك مبناقشرني ولكن

 نظراً لعدم مالدورية بعض مالدماهتا.من األمور املالدورة أن ا صابة ليست األولى: 
 .، أو العكساهنا ليست مبالدورة نظراً لعدم مالدورية ناليضها وهو الالإصابة الثانية:

 الشبهة األولى: إذا كانت المقدمات غير مقدورة، فالمعلول غير مقدور
ربالالالت أخالالالس املالالالالدمات، فالالالإذا جانالالالت للشالالالي  عشالالالر مالالالالدمات مالالال اًل، وجالالالان املناقشالالالة األوأ: أن النري الالالة  وتوضبببي  

أحالالدها  الالد مالالالدور مل يكالالن مالالالدوراً، ويف املالالالام فالالإن بعالالض مالالالدمات ا صالالابة  الالد مالالالدورة، بالال  نالالالول: جالال  أفعالالال 
و عصالالفوراً مالالال اًل، أ الال ااًل أو العبيالالد  الالد مالالالدورة تالالم إذ  راللهالالا أمالالور  الالد اخرياريالالالة، فالالإذا رمالالى  يالالد سالالهماً ف صالالاب 

أشع  ناراً فشوى حلماً أو  رس فسالياًل فسالالاف فال نرر ًالراً، فالإن جال   لالك النرالائر  الد مالالدورة نظالراً لروسال  مالالدمات 
وبعضالالها قالالائم الوسالالي  بعضالالها قالالائم بالالابالال  وبعضالالها قالالائم بالالالظرا وا الالي  واملكالالان وهالالي علالالى أنالالوا  ف  الالد اخرياريالالة

يطالالالد ف الالال ة فالالالال يصالالاليبه، ف با الالاله يف حملالالاله جالالالان ال باخريالالالار  ففالالالي قرلالالاله العصالالالفور مالالال اًل: جالالالان مالالالن املمكالالالن أن ،اعالالال بالف
، عالالن مسالالارف حتريالالا السالالهم  سالالرو بقدر الاله، وجالالان مالالن املمكالالن هبالالوب ريالال  شالالديدة   الالد خاخالال  يف حيطالالةالرامالالي، 

)فالالإن ج الداً مالن أنالوا  الر بالات قالالد  الصاليديف لدياله ر بالة وجالان مالن املمكالن أن  الر عش يالدف ال باخريالالارف أو أن ال  رولالد 
إأ  د ذلك، وعلى أي فان قرلاله للعصالفور جالان مروقفالاً علالى مالالدمات  لبال من  د سبب يعوخ للمكلا(ختطر با

مالدوراً له ماخامت النري الة  اخريارياً أمراً  د اخريارية )ج بات العصفور يف حمله.. إخل، فليس صيدف / قرله للعصفور 
 .  اجلهات ربت أخس املالدمات وماخام انه ال ميكنه سّد باب العدم من ج

ا صابة فلو فرضنا جمرهدين  امعني للشرائ  اسرفر ا وسعهما يف الوصول إأ احلكم الشالرعي يف حال وج لك 
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ال بال مر  جعالدمها  يف األصول، ف صاب أحدمها واخط  اآلخالر، فالال بالد أن  كالون ا صالابة واقت األمررفة عملالفرو  أو 
ياريالالة جلهالالا )جالمهالالا خبالالد بدر الالة مرسالالاوية مالالن ا الال ة، جالمهالالا إذ الفالالرا اهنمالالا مشالال جان يف األمالالور االخر ؛يالالارياخر

األقالالال   هالالالداً أو األقالالال  ذجالالالا  هالالالو املصالالاليب( أو اسالالالرفرس وسالالالعه بدر الالالة مرسالالالاوية.. إخل، بالالال  قالالالد يكالالالون األقالالال  خالالال ة 
، وإال ملالا اخرلفالا يف النري الة ر الم االشال اإل يف جال  أمالر  الد اخريالاريجالساليمها فيسكشا من ذلك جله أن ا صابة  

 .مات املمكنة تااملالد
 الشبهة الثانية: اإلصابة أمر غير مقدور ألن عدمها غير مقدور، وبالعكس

املناقشالالة ال انيالالة: أن الالالالدرة ال بالالد أن  رعلالالق بالالالطرفني بالالو  ان واحالالد، فالالإن الالالالاخر علالالى الفعالال  قالالاخر علالالى  وتوضببي 
  الرى أن السال ني يف مكالان ال ميكناله ال إل وبالعكس ولو مل يكن قاخراً علالى أحالدمها مل يكالن قالاخراً علالى اآلخالر؛ أال

الال ي سالال  مالن وان ه قالاخر علالى البالالا  فياله مالاخام  الد قالاخر علالى ا الرو  مناله  أناّل :الالالمغاخر اله ال يصال  أن يأصالاًل 
 أعلى البنا  ال يالال بانه قاخر على السالوط ماخام  د قاخر على إمساإل نفسه عنه.

الفالسفة ال ين قالوا بال دم العالامل واناله صالاخر عناله  عالاأ،  وه ا ا شكال هو ما اع ا به املركلمون على بعض
، فانه فيضه والفيض ذايت للفياا واجلوخ ال م لل واخ، إذ اعال ا علياله باناله يلال م مناله جوناله خائماً أبداً سرمداً  ال م له

له مالدوراً فال   د قاخر على الفيض ماخام  د قاخر على عدمه، فانه إن ل م ذا ه مل ميكن له عدمه فلم يكن عدمه
  وا الالب الو الالوخ يكالالون و الالوخف مالالالدوراً لالاله، وهالالو خالالالا العالالال  احلالالاجم بكونالاله فعالالااًل ملالالا يشالالا  وانالاله الالالالاخر الالالالاهر وان

ء   َببد  ر  بالالال حر يصالاللنالالال  الالال ي جمالالا هالالو معالالارا لجامالال  والعالالا    الالد جامالال ،   ِي ْء َشبب )سالالورة املائالالدة:  َوُهببَو َعلَببىل ُكبب
 َلمي  َل دي َوَلمي  ُوَلدي سني )عليه السالم( يف  فسدف لالوله  عاأ: وهو ما أشار ا مام احل (021اآلية 

السالالم  قال: )قال وهب بن وهب الالرشي : وحدثين الصالاخ   عفالر بالن حممالد ، عالن أبياله البالاقر عالن أبياله عليهم
اهلل الالالر ن السالالم ، يسالال لونه عالن )الصالالمد( فكرالب إلالاليهم : بسالم  أن أهال  البصالالرة جربالوا إأ احلسالالني بالن علالالي عليهما

الرحيم ، أما بعد فال ختوضوا يف الالرآن ، وال جتاخلوا فيه ، وال  ركلموا فيه بغد علم ، فالد مسعت  دي رسالول اهلل 
وسالالاللم يالالالالول : مالالالن قالالالال يف الالالالالرآن بغالالالد علالالالم فليربالالالو  مالعالالالدف مالالالن النالالالار ، وإن اهلل سالالالبحانه قالالالد فسالالالر  وآله عليه اهلل صلى

لصالالمد ( ف فسالالرف فالالالال: ) مل يلالالد ومل يولالالد ومل يكالالن لالاله جفالالوا أحالالد(. )مل يلالالد( مل الصالالمد فالالالال : ) اهلل أحالالد. اهلل ا
خيالالر  منالاله شالالي  ج يالالا جالولالالد وسالالائر األشالاليا  الك يفالالة الالال  ختالالر  مالالن املالالالوقني ، وال شالالي  لطيالالا جالالالنفس ، وال 

لر الالالا  والر بالالالة يرشالالالعب منالالاله البالالالدوات جالسالالالنة والنالالالوم وا طالالالرة واتالالالم واحلالالال ن والبه الالالة والضالالالحك والبكالالالا  وا الالالوا وا
والسال مة واجلالو  والشالبت،  عالاأ أن خيالر  مناله شالي ، وأن يرولالد مناله شالي  ج يالا أو لطيالا. )ومل يولالد( مل يرولالد مالن 
شي  ومل خير  من شي  جما خير  األشيا  الك يفة من عناصرها جالشي  من الشي  والدابة من الدابالة والنبالات مالن 
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األشالالال ار ، وال جمالالالا خيالالالر  األشالالاليا  اللطيفالالالة مالالالن مراج هالالالا جالبصالالالر مالالالن العالالالني األرا واملالالالا  مالالالن الينالالالابيت وال مالالالار مالالالن 
والسالمت مالن األذن والشالم مالالن األنالا والال و  مالالن الفالم والكالالم مالن اللسالالان واملعرفالة والرميال  مالالن الاللالب وجالنالار مالالن 

نشالالال  احل الالالر، ال بالالال  هالالالو اهلل الصالالالمد الالالال ي ال مالالالن شالالالي  وال يف شالالالي  وال علالالالى شالالالي ، مبالالالد  األشالالاليا  وخالالهالالالا وم
األشالاليا  بالدر الاله، يرالشالالى مالالا خلالالق للفنالالا  مبشالاليره، ويبالالالى مالالا خلالالق للبالالالا  بعلمالاله فالال لكم اهلل الصالالمد الالال ي مل يلالالد ومل 

 .(0)يولد، عامل الغيب والشهاخة الكبد املرعال ، ومل يكن له جفوا أحد(
دماهتا  الالد لفالالرا ان بعالالض مالالال إذا جالالان اهرهالالد املاطالال   الالد املصالاليب،  الالد قالالاخر علالالى ا صالالابة وفببِ المقببا :

جان  د قاخر على عدمها، فكالمها  د مالدور له ب  جان جم اً على الالإصابة، وإذا جالان اهرهالد املصاليب   اخريارية
 ، لنفس العلة.(2)جان  د قاخر على ا صابة  فيما إذا ا رهد  د قاخر على الالإصابة

 الجواب عن الشبهة األولى
بسالال  هالالو ا حالالالة إأ العالالرا وأن العالالرا يالالرى الالالالاخر علالالى بعالالض جبالالواب م الشالالبهة األوأاجلالالواب عالالن  و مكببن

ألناله  اجلواب العالريف وإن صال  فيمالا نالرى لكن  للرامي احلاذ  م اًل، أمراً مالدوراً املالدمات قاخراً ويرى إصابة العصفور 
 أنّ وراً مالت ، إال انه ال بد من اجلواب عن ا شكال عليه بانه جيا يعال  أن يكالون مالالدإحالة على الفطرة والو دان

أ الال ا  علرالاله )العرضالالية والطوليالالة جلهالالا( وأ الال ا  مجيالالت املعلالالول ال يالالالت إال بعالالد  الالوفر  وأنّ النري الالة  ربالالت أخالالس املالالالدمات  
 .له العلة ههنا بعضها  د مالدور 

الفلسالفي، مالاخام البحالق خقيالاً ومالت  –الفلسالفي علالى ا شالكال الفالين  –ال بالد مالن اجلالواب الفالين  بعبارة أخرى:
، نعم اجلالواب العالريف قالد يكالون منّبهالاً جبواب ساذ  عامي جفى اجلواب، نعم إذا جان البحق مت العوام  املراصصني

 .الفطري. فرنّبه –للاواص على األمر االر كا ي 
اجلالالواب عالالن الشالالبهة األوب بالال ن بعالالض املالالالدمات إذا جانالالت  الالد مالالالدورة وجالالان بعضالالها مالالالدوراً فالالإن  مكننببا كمببا 

 ام ثالثة: د املالدور منها على أقس
فإما أن يكون مرحالالاً مالن قبال ، وقالد باليالت املالالدمات املالالدورة، فالال شالك يف أن الفعال  حين ال   مالالدور لاله إذ   -أ

 ج  املالدمات الال مة فعاًل مالدورة له فالفع  مالدور له.
 قهريالالالالة احلصالالالالول ب سالالالالبااا، الحالالالالالاً، فالالالالاألمر جالالالال لك، إذ مالالالالت جوهنالالالاأن ال  كالالالون مرحالالالالالالة مالالالالن قبالالالال ، ولكالالالالن  -ب

                                                           

 .00-01، مجاعة املدّرسني يف احلو ة العلمية: صالّروحيدالشيخ الصدو ،  (0)
( )منيالالة املريالالد: تعببالى فببِ  لببر مببن  ر ببد اهلل أن  هد بب  لببيس العلببم بكثببرة الببتعلم، وإنمببا هببو نببور  قذفبب  اهلل) ورخ:وقالالد  (2)

؟  َاَل: م ني ُصنيع  اللَّ   لَييَس ل ليع َباد  ف يَها ُصنيع  )( 061ص َِ  (.061ص 0( )الكايف:  اليَمعير َفُة م ني ُصنيع  َمني ه 
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سالد وحيالق ان الالمالدورة حرمية احلصول فالالد انسالد بالاب العالدم مالن  هرهالا، وباليالت املالالدمات املالالدورة  ماتاملالد
 حتت قدر ه فهي مالدورة له.يالت باب العدم من  هرها 

 ،بأن ال  كالالون حمالالالالة مالالن قبالال ، وجانالالت اخرياريالالة لشالالال آخالالر، فالالالد يالالالال أن الفعالال  حين الال    الالد مالالالدور  -ج
 الصحي  الرفصي : ولكنّ 
 نه إن أعرا اآلخر عن  وفد املالدمات، جان الفع   د مالدور ب.فا

 وإن  ا  اا باخريارف، جان الفع ، مبنياً على ذلك، مالدوراً ب.
يسالد بالاب سالوا يف علم اهلل  عاأ إن جان سي يت اا يف املسالرالب ، جالان الفعال  مالالدوراً ب إذ اناله  بعبارة أخرى:

 وسي يت م يد إيضاح. – فهو اخرياري ب حين     باب العدم باخرياري العدم باخريارف حرماً، فيبالى أن أسد
 ق بين المسلم والكافرالجواب عن الشبهة الثانية نفرء بو 
  االاسالرحبالني الكالافر واملساللم واملاالالا وا مالامي يف به اجلواب عن الشبهة ال انية فهو ما سي يت مما نفر   وأما

خالفالالالاً لظالالالاهر مالالالن ار الالال ى أن حكمهمالالالا واحالالالد نظالالالراً ألن  ،خالالالرون اآلمني للعالالالالاب يف اجلملالالالة خالالسالالالجالالالال األول مالالالن  
هال ا، ولكالن هال ا الكالالم عالوبة األول خون األخالد خالالا للعالدل ماخامالت ا صالابة ال اخرياريالة، قالال يف الالالوانني: )
يب الكّفالار والالالول برعال  ال يرفاوت فيه احلال بني املوافق واملاالا واملساللم والكالافر علالى مالا اقرضالاف قواعالد العدليالة.

 .(0)واملاالفني خون املسلمني والّشيعة خرو  عن العدل(
جمالا سالي يت إيضالاح جالالم الالالوانني مبالا   ،صوراجلواب يف ضمن  فصي  صور املس لة إأ أربت ه ا إيضاح  وسيأتِ
 .، ب ن جالمه ناظر ب  صري  يف احدى الصور األربت اآل ية ال  ال يرخ عليها إشكال البرةا شكاليدفت عنه 

 وصلى اهلل على محمد وال  الطاهر ن
 

يَّة  لُقيماَن؟ عن احلاخرث بن املغدة أو أبيه عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قال:   ُبليُت َلُ : َما كاَن فِ َوص 
يفَ  َّْ خ  بين   : َخف  الل َ  َعزَّ َوَج يُر، وَكاَن أعيَجُر ما كاَن ف يها أني  اَل ِل  ئيَتُ  ب ب رء  اَل: كاَن ف يها األعاج  ًة َلوي ج 

َمَك. ثُمَّ  اَل أبُو َعبيد  الل   ئيَتُ  ب ُذنُوب  الثبََّقَليين  َلَرح  َبَك، َواريُج الل َ  رَجاًء َلوي ج     )َعَليي   السَّالُ (: كاَن الثبََّقَليين  َلَعذَّ
م ن  إِل  ]َو[ فِ  َبليب    نُور  يَفة  َونُوُر رَجاء ، َلوي ُوز َن هذا َلمي  َز دي َعلى أبِ  َبُقوُل: إنَُّ  لَييَس م ني َعبيد  ُمؤي : نُوُر خ  ان 

 (.61ص 2الكايف:  ) هذا َوَلوي ُوز َن هذا َلمي  َز دي َعلى هذا

                                                           

 .160ص 4قم،  املد ا أبو الالاسم الالّمي، الالوانني ا كمة يف األصول، إحيا  الكرب ا سالمية ال  (0)
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