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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
(123) 

 وإال فال( اإلشكال على )إذا أتى الغير بالمقدمات فالمعلول مقدور لي
فهكككي  (1رتهبكككااإلشككك ال بككككرتوال يعكككك  علكككى صلكككق با)كككه ال يصكككأ ال كككول رتبا)كككه إصا   يككك   سبببب  

ليست م كدورة   وإصا أىكى هبكا فهكي م كدورة(، إص ال ى كوذ حيندكرة م كدورة بكاملرة، إص ال كدرة ى علك  
دام قكد أىكى بالطرفني بوِزاذ واحد فمادام ليس بإم كا  الفعكم مكادام   يك   هبكا فلكيس بإم كا  مكا

هبككا، إص ال يع ككم أذ ي ككوذ قككادراك مككن ال ر ككن أذ يصككدر منككه أحككد الطككرفني  اال ىككر  ا)ككه إصا  ككأ 
قولق: ال ي در زيد على الطرياذ فا)ه يصأ ح ماك ا)ه ال ي در على اللبث والالطرياذ، أل)ه حيندرة 

ى اللبككككث جمككككس م سككككور علككككى اللبككككث رتاملسككككاون لالطككككرياذ( ف يكككك  يصككككأ أذ ي ككككال ا)ككككه قككككادر علكككك
 والالطرياذ؟

 .(2رتإص سي يت اجلواب عنه فا)ه خروج من الشبهة األوىل إىل الشبهة الثا)ية(
 الجواب: القدرة في الصورتين تعلقت بالطرفين

اآلخككر الككرن ى كك   ككت  اذ  وتوضببي: : ، ال ككدرة يف الصككورىني م عل ككة بككالطرفنياذ  والجببواب:
 :رهائ  دريت سا    ت حيطة قيحيطة قدرىه بعض امل دما ، بينما 

إصا أىككى هبككا ف ككد ا)سككد  بككاب العككدم مككن قه هككا وب يككت امل ككدما  الكك  بيككدن وال شككق اذ  -أ
ال أفعلهككا فككال يوقككد، أذ أو حيندككرة بيككدن أذ أفعلهككا فاسككد بككاب العككدم مككن قه هككا فيوقككد املعلككول 

 ف د ىعل ت قدريت بالطرفني ال بطرف واحد.

                                                           

 أن بامل دما  امل دورة له، غري امل دورة  . (1رت
 (.222الدرس رت (2رت
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ول ب سكككبيمل امل كككدما  الككك  را)كككت م كككدورة  ، وإصا   يككك   هبكككا، اسككك عال أذ ي ككك  املعلككك -ب
لفككر  رككوذ املعلككول معلككوالك بمككوو مككا بيككدن وبيككد اآلخككر، فككإصا   يوقككد امل ككدما  امل ككدورة لككه، 

فككال قككدرة  ، حيندككرة، علككى الفعككم رمككا ال قككدرة   علككى عدمككه  ،لككولاذ أوقككد املعحيندككرة اسكك عال 
 بيد الغري.را)ت امل دما  ال       عدم عدم ل إمناألذ عدمه قهرن غري منوط يب، فا)ه 

املعرفكة ال  فكإذ  ، ب سكبي  الغكري، للمعرفكة ياريكة خإال دما  الاملإصا ىوفر ، فرضاك،  وفي المقام:
)ظكراك ل كدريت علكى الطكرفني إص ر نكأ أذ أ)ظكر   م كدورة   ،ىابعكة إلراديت صم   قهراك بم ى وذ 

 نأ أذ ال أ)ظر وال اق هد فال أ كم وال أعكرف، ف كال وراحل  وأعرف  إىل الواق  واق هد ف  م
 الطرفني داخم  ت حيطة قدريت بوِزاذ واحد، وليس أحد الطرفني دوذ اآلخر.
 حكم اإلصابة وعدمها من جهة المثوبة والعقوبة وكونها مقدورة أو ال

ملثوبككة م  ضكى ال ع يكك  يف ح كم اإل ككابة والو كول واملعرفكة وعككدمها مكن حيككث الع وبكة وا وأمبا
 وروهنا م دورة وعدمها، فهو أذ الصور أربعة:

 فأصاب   فامتثل   إذا أمره بطري   
 ، ثكمفيمرتأو حي كم بكه ع لكه( ، ركالنظر واالق هكاد، ري ة أذ ي مر املوىل عبده بطالصورة األولى: 

 فيصي ، فا)ه:
، وهككي، وصلككق أل)ككه أطككاو األمككر املولككون باخ يككاره (1رتيف احلالككة األوىل يسكك ع  املثوبككة حيندككرة  -أ

أن اإلطاعة، مالك الثكواب، ومكن البكديهي أ)كه ال يسك ع  الع وبكة لفكر  ا)كه أطكاو األمكر وأ كاب 
 الواق  وبلغه فعلى أن شيء يعاق ؟

، عن روهنا م دورة له، حيث   ى ن هنالق يف اإل   وإ اب ه للواق ، ى ش ، بالسهاذ  -ب
م ككككدورة لككككه منوطككككةك  ككككدما  حاقبككككة أو ما)عككككة وحيككككث را)ككككت سككككائر امل (2رتأخككككر البككككني م ككككدما  

 باخ ياره.
                                                           

 ح م الع م.احلالة الثا)ية وهي وىل، دوذ أمر امل (1رت
 مما را)ت بيد الغري. (2رت
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 إذا أمره بطري   فامتثل فاخطأ
 فيم ثم، فيخطئ، فا)ه:رتأو حي م به ع له( ، رالنظر، ري ة اذ ي مر املوىل عبده بط الصورة الثانية:

رما يسك ع  امل ركرن الع كاب علكى ال ركرن،   يف احلالة األوىل يس ع  الثواب على اإل) ياد -أ
 على املنصور.

 يس ع  الع اب بوقه، ال على خمالفة أمر املوىل وال على خمالفة الواق . وال -ب
 فألذ الفر  أ)ه أطاعه و  خيالفه ف ي  يس ع  الع اب؟ أما األول:

أن أ)ككككه ال يسكككك ع  الع ككككاب علككككى خمالفككككة الواقكككك  رتحيككككث افكضككككنا ا)ككككه اخطكككك (  وأمببببا الثبببباني:
 فلوقهني:

ن رتخط ه( رغم اس فراغ وسعه يف السكري علكى الطريك  الكرن أمكره بكه مكواله، مِ   ش  ي  أل)ه  -أ
له، وري  يعاق  علكى غكري امل كدور؟ بعبكارة أخكر : يس  شك  أذ   (1رتم دورة ى ناإل ابة   أذ  

ك من اإل ابة والالإ ابة راذ غري م دور له.  رال 
مكككثالك، لكككيس  نرككك   وألذ الواقككك ، أن احل كككم الكككواقعي وهكككو وقكككوب معرفكككة اهلل ووحدا)ي كككه -ب

( وبعبكككارة أو ركككاذ ممكككا ح كككم بكككه ع لكككه حيندكككرة، )ظكككراك ملعرروي كككه يف الطريككك  رتإص ركككاذ مككك موراك بسكككلوره
أخكر : املخطكئ ال ا كر معكرور ألذ احلك  رتالواقك (   يصكم إليكه وعكدم و كوله إليكه   ي كن بسكوء 

 ام ال نر   بالو ول.و وق ،(2رتاخ ياره
 إذا نهاه عن طري ، فعصى، فأصاب

اذ ينهكى املكوىل عبكده عكن طريك ، رال  ليكد، فيعصكيه ويسكل ه، فيصكي  فرضكاك،   صورة الثالثبة:ال
رم لَّدة الشيعة الكرين أمكروا بكالنظر وهنكوا عكن ال  ليكد رتعلكى رأن املشكهور( ف لكدوا آبكائهم ف  كابوا 

 رتإص عرفوا احل  من ال وحيد حىت املعاد(، فهنا ال يس ع  العبد الثواب وال الع اب:
أمكككره  ىعصكككفكككألذ الثكككواب ىكككاب  إلطاعككة أمكككر املكككوىل، والفككر  ا)كككه   وابدم اسككك ع اقه الثككأمككا عككك

                                                           

 ولو من هرا الطري  امل مور به. (1رت
 بم راذ الىباعه الطري  الرن أمره به املوىل أو الرن ح م به ع له. (2رت
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ىعل  ف ي  يس ع  عليه الثواب؟ وليس الثواب  س ع  على املوىل  ررد إ ابة الواق  من دوذ 
 ، وإال الس ع  رم عامم باألمر اإلرشادن الثواب.(هيف ي  م  الناملوىل به رت أمر

، ؟اقك فلفكر  ا)كه أ كاب الواقك ، وريك  يعاقك  علكى و كوله للو    كابعوأما عدم اس ع اقه ال
أو علكى لو قلنا بكه، الطري ي  –غاية األمر اذ يس ع  الع وبة على ال ررن وخمالفة النهي املولون 

املفسككدة السككلورية لككو قلنككا هبككا، بكك ذ را)ككت مفسككدة يبوىيككة يف سككلوك طريكك  ال  ليككد )فسككه، ال علككى 
 ) يضها وهو املطاب ة.لفر       الالمطاب ة
بو وله إىل الواق ، ولو من الطري  املنهي عنه، أدرك املصلعة الواقعية، وعليه يب أ ال ول  نعم،

وللبعككث  ب )ككه مككحمن حيندككرة خالفككاك ملككن قككال با)ككه لككيس  ككحمن وال رككافر، ف يكك  بككال ول ب )ككه رككافر 
  لة بإصذ اهلل ىعاىل.

*  *  * 
األسككد املفكككس أو هنيكه عككن رمككي ب  كم لككى أمكر املككوىل عبككده ع (1رتاألربك ىطبيكك  الصككور حباول  -

الغ ال وإطاع ه وعصيا)ه وإ اب ه وخط ه، وبرهن األح ام ال  صرر)اها يف الصور األربك  للمعرفكة، 
 ا من أح ام الشارو.م   حب مة  ةاحمل ومعلى الصور األرب  ألفعال اجلوارح 

 وصلى اهلل على م:مد وال  الطاهرين
 

ا  :فب ُقْلُت ل  ُ رتعليه السالم(:  قال: دخلت على أيب عبد اهللعن أيب مح ة  أ ْنت  ص اِحُب ه ذ 
فب ُقْلُت فب و ل ُد  ،ال   :ق ال   ؟فب ُقْلُت فب و ل ُد و ل ِدك  ُهو   ،ال   :فب ق ال   ؟فب و ل ُدك   :فب ُقْلتُ  ،ال   :فب ق ال   ؟اأْل ْمرِ 

ُه ا ع ْدالا ك م ا ُمِلئ ْت ظُْلماا و ج ْوراا  :ل  ق ا ؟م ْن ُهو   :قُبْلتُ  ،ال   :فب ق ال   ؟و ل ِد و ل ِدك    ،الَِّذي ي ْمَل 
ر ة  ِمن  اأْل ِئمَّةِ  ر ة  ِمن  الرُُّسلِ  ك م ا أ نَّ ر ُسول  اللَِّ    ،ع ل ى فب تبْ  بُِعث  ع ل ى فب تبْ

 (.141ص 1ال ايف: جرت

                                                           

 صرر)ا يالية منها وسي يت الراب  بإصذ اهلل ىعاىل. (1رت
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