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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
(055) 

 الملخص
 قدور، فالمعلول غير مالمقدمات غير مقدور بعض إذا كان)

املناقشةةةةة األون  أن الن يتةةةة س بةةةةا أخةةةة  املتةةةةدءاع،  ةةةة  ا  ا ةةةة  للشةةةةي  عشةةةةر وتوضييييي  
ءتةةةدءاع ءةةةكالن، و ةةةان أحةةةدها كةةةق ءتةةةدور ا ياةةةن ءتةةةدوران، ويف املتةةةام  ةةة ن بعةةة  ءتةةةدءاع 
اإلصةةةابة كةةةق ءتةةةدورة، بةةةف  تةةةول   ةةةف أ عةةةال العبيةةةد كةةةق ءتةةةدورة  ةةةم إ  س  للهةةةا أءةةةور كةةةق 

يةد سةهمان  اصةاب كة االن أو عصةفوران ءةكالن، أو أرةعف  ةاران  شةو  حلمةان أو اخ يارية،  ة  ا رءةى   
كةةرف  سةةيالن  سةةتاج  ةةا  ف نةةران،  ةة ن  ةةف سلةةو الن ةةائف كةةق ءتةةدورة  ظةةران ل وسةة  ءتةةدءاع كةةق 
اخ يارية وهي على أ واع  بعضها قةائم بالتابةف وبعضةها قةائم بةالظري وااةي  واملاةان الوسةي  

 (....وبعضها قائم بالفاعف
)و ذلو حال اإلصابة  لو  رضنا جم هدين جةاءعني للشةرائ  اسة فركا وسةعهما يف الوصةول 
إن احلام الشرعي يف الفروع أو ملعر ة واقا األءر يف األصول،  اصاب أحدمها واخطا اآلخر، 
 ةةةال بةةةد أن ساةةةون اإلصةةةابة  عةةةدءها ال بةةةاءر اخ يةةةاران إ  الفةةةر  ا مةةةا ءشةةة  ان يف األءةةةور 

ة  لهةةةةا ) المهةةةةا خبةةةةق بدرجةةةةة ء سةةةةاوية ءةةةةن ارةةةة ة،  المهةةةةا اسةةةة فر  وسةةةةعه بدرجةةةةة االخ ياريةةةة
ء سةةةةاوية.. إل، بةةةةف قةةةةد ياةةةةون األقةةةةف خةةةة ة أو األقةةةةف جهةةةةدان أو األقةةةةف   ةةةةا  هةةةةو املصةةةةي ( 
 يساشة  ءةن  لةو  لةه أن اإلصةابة  تسةةيمها أءةر كةق اخ يةارا، وإال ملةا اخ لفةا يف الن يتةةة 
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 .(1)ا(ماملمانة  ركم االر اك يف  ف املتدءاع 
 الجواب: تعريف القدرة يحل المعضلة

وميان اجلواب عن  لو  بان التدرة على الشي ، ليس  يف كةق اهلل سعةان إال والجواب: 
التةةدرة علةةى املتةةدءاع االخ ياريةةة إ   ةةف ءةةا سةةواج ناةةن و ةةف ناةةن  ةةان  ةةف  عةةف ءةةن أ عالةةه 

، ءكالن، وجودج الذا يشّاف املت ضةي نها م ،ي وق  على سلسلة ءن املتدءاع كق االخ يارية
وءنهةةا اخ يةةارج إرادسةةه  ا ةةا وجةةدع ال باخ يةةارج وإرادسةةه،  ، ا ةةه ا ياةةن باخ يةةارج، وءنهةةا قدرسةةه

 .التائمة بالفاعف أو بالفعف أو بالتابف ءن ءتدءاع الفعف كق االخ ياريةو ذا كقها 
ان عليةه ال يعة ، بالضةرورة  ةون  الشةي  ءتةدور الشة   قةادران و ةون  ون   انّ وبعبارة أخرى: 

 ف املتدءاع الطولية حت  قدرة الفاعةف بةف املةراد بةه ا ةه ءنةذ ا  هةى األءةر إليةه  ا ةه ءتةدور لةه 
ال ءةا يسةبا العلةة ءةن الوسةائ  أو  ءتةدور لةه، ءا بني العلة واملعلةول ءةن الوسةائ ان مجيا أا 

 ،ءتةدوران لةهوال رةو يف  و ةه باخ يارج يتارن وجودها،  ان التاسف لألسد املف ف ءكالن، قام به 
األسةد واحلديةد الةذا سشةّاف ءنةه حنةو الة  أللةا  ةا الةرء   امةالااءنة  يه والتوة يديه نأركم 

باخ يةةارج، وال بتدرسةةه بةةف  ةةان بلوقةةان قبلةةه أو ءعةةه  أاٍّ ءنهةةا ا ياةةن وجةةود و...، الةةرء   فسةةه
ءةةةن ءتةةةدءاع لوليةةة وهةةةي ءتةةدورة لةةةه علةةةى  ءعلةةوالن لهةةةقج،  املتةةدور هةةةو ءةةةا بينةةه وبةةةني املعلةةول

  سيايت اجلواب.  ان ختللها كق املتدر أيضان الفر ، 
هو ءةا ياةون وجةودج وعدءةه ءنولةان بةو وءعلتةان عليةو، وق ةف األسةد املتدور   بعبارة ثالثة:

 هذا. املهاجم برءيه بالرء  ينطبا عليه هذا ال عري .
 –عةةةن عمةةةا الشةةةبهة إال عةةة  اجلةةةةواب اآليت األجوبةةةة السةةةابتة ال س افةةةف باإلجابةةةةة  ولاةةةنّ 

 حينئةذ  ،  ةال ينطبةا بني الفاعف وبةني املعلةول ءتدءاع كق اخ يارية وجود،   ن الفر  السابا
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ءنةذ آل األءةر تةدرة يصة  التةول بةان لةه الال على أا  عف ءن أ عال العبةد  مةا سعري  التدرة 
د إن و لةةي  بتةةادر حتيتةةة ءةةادام األءةةر  ةةذلو،  ةةالال م العةةسعةةان كةةق اهلل  واحلاصةةف  ان، إليةةه

 وهو ا ه  ال فصيف السابا ءا ء يد إيضاح له
 الجواب التفصيلي: الصور الثالث

اجلةةةواب عةةةن الشةةةبهة األو  بةةةان بعةةة  املتةةةدءاع إ ا  ا ةةة  كةةةق ءتةةةدورة و ةةةان يمكننيييا )
 بعضها ءتدوران   ن كق املتدور ءنها على أقسام ثالثة 

أن ياون ء حتتان ءن قبةف، وقةد بتية  املتةدءاع املتةدورة،  ةال رةو يف أن الفعةف    ءا -أ
 .بالفعف حينئذ  ءتدور له إ   ف املتدءاع الال ءة  عالن ءتدورة له  الفعف ءتدور له

أن ال ساةةةون ء حتتةةةة ءةةةن قبةةةف، ولاةةةن ءةةةا  و ةةةا قهريةةةة احلصةةةول باسةةةبا ا، الحتةةةان،  -ب
بةةاب العةةدم ءةةن جه هةةا،  قةةد ا سةةدّ و دورة ح ميةةة احلصةةول  ةةاألءر  ةةذلو، إ  املتةةدءاع الالءتةة

باب العدم ءن جه ها يتا حتة  قدرسةه  هةي ءتةدورة  وبتي  املتدءاع املتدورة وحيث ان سدّ 
 له.

أن ال ساةةةون حمتتةةةة ءةةةن قبةةةف، و ا ةةة  اخ ياريةةةة لشةةة   آخةةةر،  تةةةد يتةةةال أن الفعةةةف  -ج
 حينئذ  كق ءتدور  ، ولاّن الصحي  ال فصيف 

 ر  اآلخر عن سو ق املتدءاع،  ان الفعف كق ءتدور  . ا ه إن أع
 وإن جا   ا باخ يارج،  ان الفعف، ءبنيان على  لو، ءتدوران  .

إن  ان سيايت  ا يف املس تبف،  ةان الفعةف ءتةدوران      ا هيف علم اهلل سعان بعبارة أخرى:
ب العةةةدم باخ يةةةارا  هةةةو إ  ا ةةةه سةةةوي يسةةةد بةةةاب العةةةدم باخ يةةةارج ح مةةةان،  يبتةةةى أن أسةةةد بةةةا

 .(1)وسيايت ء يد إيضاح( –اخ يارا   حينئذ  
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اآلخةر  ن  ةانءنتة ة –ان التدرة قد ساون را ية سعليتية،  مةا قةد ساةون  عليةة وتوضيحه: 
 تةدريت علةى  لةو – كق املتةدورة   –الفاعف باالخ يار ءادام ا ياِع باملتدءاع املتدورة له 

رةا ية،  –ببعضةها اآلخةر( سعليتيةة  سيا ه ببع  املتةدءاع وإسيةاياملعلول )املسب  عن جمموع إ
ا املعلةةةول إال حالةةةة ا  ظاريةةةة ل حّتةةةسوجةةةد سنتي يةةةة إ  ال  –قةةةدريت  عليةةةة  صةةةارع ةةة  ا أسةةةى  ةةةا 

 املتدءاع االخ يارية ال  ستا حت  قدريت وحيطة ءشيئ .
 الصةور إ ان ب لفةة، س نةوع خارجةان عةن قةدريت، حينئةذ  وأءا إن ا ياِع  ا،   ن الفعف ياون 

 .إن ثالثة ءن الصور
وإ ا  ة  إ ا ا ياع  ا  هي ليس  ءتدور ال يص  التول )با ه وال يع   على  لو با ه 

إ  التدرة س علا بةالطر ني بةِو ان واحةد باملرة، ءتدورة إ  ال ساون حينئذ  ، (أسى  ا  هي ءتدورة
 ا  لي  ب ءااي ءادام قد أسى  ةا، إ  ال يعتةف أن  مادام لي  ب ءااي الفعف ءادام ا ياع 

  ال يتةةدر قولةةو أحةةد الطةةر نين اال سةةر  ا ةةه إ ا صةة ءنةةه يصةةدر مياةةن أن ياةةون قةةادران ءةةن ال 
 رجم  ءتسةو حينئذ  الاللقان، أل ه اللبث و ال يتدر على ا ه  يد على الطقان  ا ه يص  ح مان 

 أن يتال ا ه قادر على اللبث والاللقان؟على اللبث )املساوا لاللقان(  اي  يص  
 إ  سيايت اجلواب عنه  ا ه خروج ءن الشبهة األون إن الشبهة الكا ية.

*  *  * 
 الفار يف اجلواب عن هذج الشبهة قبف أن سترأ اجلواب كدان ب  ن اهلل سعان.ل عم  أ  

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

ٍث: إ مَّا أ ْن يُدَّخ ر  ل ُه، السالم(   قال اإلءام  ين العابدين )عليه ْن ُدع ائ ه  ع ل ى ث ال  ُن م  اْلُمْؤم 
يب هُ  ٌء يُر يُد أ ْن ُيص  إ مَّا أ ْن يُْدف ع  ع ْنُه ب ال  إ مَّا أ ْن يُيع جَّل  ل ُه، و   و 

 (.082حت  العتول  ص)
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