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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
(222) 

 أن ينهاه عن طريٍق، فيعصيه، فيخطئ -1
لكه، فيخطئ،، كمقلدئدة يسو ، كالتقليد، فيعصيه ريق  ينهى املوىل عبده عن ط انالصورة الرابعة: 

 مثاًل، فانه يستحق العقاب وذلك لوجهني: ة  ر  ف  الك  
 وجهان الستحقاق المخطئ للعقاب

برتكئئئه النظئئئر وسئئئلوكه طريئئئق  قليئئئد آبائئئئه فانئئئه لتفويتئئئه املئئئالم امللئئئتم، ولئئئو بتع يئئئت نفسئئئه،  األول:
ق لفئر  قطعئه وعئدم فعئاًل عئن معرفئة احلئ اً عئاجت وإن كئان إىل القطئ  ببئاطلهم الكفرة الذي أوصئله 

احتمالئئه للخئئال  كئئي كقئئق، لكنئئه يسئئتحق العقئئاب لتفويتئئه املئئالم امللئئتم باختيئئاره  أال  ئئر  انئئه لئئو 
وجب عليئه إنقئاذ اليريئق وكئان قئاعراً عليئه بركئوب القئارب والوصئول إليئه يف عئر  البحئر وانت ئاله، 

وإن   ألنئهأفقئده القئدرة علئى إنقئاذه، فانئه مسئتحق عقئاًل للعقئاب، مبئا إغئرا  القئارب  فانه إذا  عمد
كان عاجتاً فعاًل والعاجت غري مكلف، لكنه حيث كان قاعراً حئدوااً وكئان الواجئب مطلقئاً واملئالم 

ء سئئئو ب، فانئئئه يسئئتحق العقئئئاب فعئئالً  ملتمئئاً، فانئئئه يئئب عليئئئه حفئئئ  القئئدرة عقئئئاًل فئئ ذا أع ئئئت نفسئئئه
 .، جتماً هاختيار 

ان العاجت حدوااً وبقاًء، غري مكلف لفقده القدرة اليت هي ال رط العام للتكليف،  والحاصل:
إذا كان املالم ملتماً حفئ  القئدرة، والفئر  بئني املقئام ومثئ  احلئ  يب عليه أما القاعر حدوااً فانه 

 ئئئرط حلئئئ  فا ئئئا أمئئئا ا ،قئئئد  ن ئئئت حئئئني حصئئئو ا وهئئئولتن ئئئت التكليئئئف  أن القئئئدرة  ئئئرط يف املقئئئام
 .للتكليف

ملخالفتئئه األمئئر املولئئوي امللئئتم تأو للمسئئتق  العقلئئيق فانئئه كئئان مقئئدوراً لئئه أن ال يسئئلك  الثااا: :
عن معرفة احلئقق وأن يسئلك طريئق النظئر تالئذي يوصئله للحئقق سلوكه طريق التقليد تالذي اع ته 
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اطئ . نعئئم بعئد سئئلوكه طريئئق لكنئه بسئئوء اختيئار سئئلك ذام و ئرم هئئذا فاسئئتحق العقئاب ب  انئئه بالب
س لئيو أن ال خيط، تأي يف الكثئري مئن النئال الئذين يئوراهم  قليئد آبئائهم القطئ ق ال  كنه التقليد، 

لفئئر  انئئه قئئاط  غئئري حمتمئئ  للخئئال ، لكئئن منئئاط اسئئتحقا   إىل الئئرأي املقابئئ  مبقئئدوره أن يعئئدل
  ة.الثواب كما سبق ليس القدرة الفعلية ب  األعم من القدرة املفود 

 الثمرات الثالث للتفصيل إلى الصور األربع
 ظهئئئر يف االائئئة مئئئواطن: يف اسئئئتحقا   ،بئئئ إىل الصئئئور األر والت ئئئقيق الثمئئئرة يف التفصئئئي   أن   ثااام

 :قابالثواب، ويف كونه مقصراً أو قاصراً، ويف استحقا  الع
بئئئالنظر فنظئئئر فئئئ ذا أمئئئره  -أالفئئئر  يظهئئئر بئئئني الصئئئور ني األوليئئئني  اسئئئتحقا  الثئئئواب فئئئانيف  أماااا

الثئواب  سئتحقإ ،طئأإذا أمئره بئالنظر فنظئر فاخ -باستحق الثواب على اإلطاعة واملعرفة  ،صابفأ
 .؟وابعلى اإلطاعة واالنقياع عون املعرفة لفر  عدم حصو ا فكيف يستحق عليها الث

 بأمر غري اختياري، خال  العدل؟ التفريق ال يقال:
فوصئ  للصئواب منا أصئاب بطي ئه املقئدماال االختياريئة سبق اجلواب عنه بأن املصيب إ إذ يقال:

وغئئئريه ال يسئئئتحق عليئئئه الثئئئواب ألنئئئه مئئئن السئئئالبة بانتفئئئاء املوضئئئو ، ولئئئذا قئئئالوا  ،فاسئئئتحق الثئئئواب
ق فانئئه وإن ي يئئرع يف روايئئاال افاصئئة، فيمئئا وصئئ  إلينئئئا، تللمصئئيب أجئئران وللمخطئئ، أجئئر واحئئد

فئئأجرا املصئئيب  ئئا  :األصئئوله بئئالقبول وهئئو مقت ئئى  لقئئو الفحئئول وورع يف روايئئاال العامئئة، إال أن 
 األجر على سلوم الطريق.ال يتعد  وأجر املخط،  ،رفةعلى املع جراألو األجر على سلوم الطريق 

بئئ  قئئد يقئئال: كال ئئا اختيئئاري أمئئا املصئئيب فواضئئت تإذ طئئو  املقئئدماال املقئئدورة باختيئئاره وأمئئا 
وأمئئئا غئئئري املصئئئيب فلئئئيس عئئئدم إصئئئابته ال  قغريهئئئا فقئئئد م ئئئى  فصئئئيله يف ضئئئمن الصئئئور الئئئثال 

اختياريئئاً، بئئ  هئئو اختيئئاري معلئئول ملئئا اختئئاره يف العئئواي السئئابقة، فئئالفر  ان هئئذا تاملصئئيبق سئئلك 
هذا املسار باختياره يف العاي السئابق وعئاي الئدنيا، وذام تاملخطئ،ق سئلك هئذا املسئار باختيئاره يف 

 ذا العاي. فتدبر.عاي سابق، وإن كان قهري احلصول له يف ه
 فطو لوضوح انك إذا أمرال عبدم بتعليم ابنك األول   يهة، لكنها  بهة يف مقاب  البدسّلمنا
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وعل مه فانه يستحق اواباً أكثر مئن عبئدم ارخئر الئذي أمر ئه بتعلئيم ابنئك الثئا   باختيارهاملقدماال 
نئئئئه  عليمئئئئه ف نئئئئه وإن اسئئئئتحق ك فسئئئئلك املقئئئئدماال االختياريئئئئة لكنئئئئه ألمئئئئر خئئئئار  عئئئئن اختيئئئئاره ي 

 لسعيه لكنه ال يستحق اواب التعليم  لعدمه.  وابالث
يف كونه مقصراً أو قاصراً، فان الفئر  يظهئر يف الصئورة الثانيئة والرابعئة، فانئه إذا أمئره بئالنظر  وأما

لنظئر ، وأمئا لئو  ئاه عئن التقليئد تأو اإذ فعئ  مئا أمئره كمئا أمئره فنظر كما ينبيي فاخطأ، كان قاصئراً 
 فرضاًق فعصى وقل د فاخطأ فانه مقصر حيث خالف أمر مواله تأو حكم عقلهق فاخطأ.

علئئئى الفئئئر  السئئئابق  متفرعئئئالصئئئور ني الثانيئئئة والرابعئئئة اسئئئتحقاقه العقوبئئئة وعدمئئئه، فهئئئو يف ا وأماااا
 .لوضوح استحقاقه للعقاب يف الصورة األخرية عون الثانية هذا

لقوانني بقولئه: توأم ئا ّئر ع املوافقئة لئنفس األمئر واملخالفئة فقد ظهر مبا م ى عدم متامية إطال  ا
مبحض اال  فا ، فال يوجب الفر  كما ال خيفى، فكما أن  املقل دين املتخالفني املئأجورين ال يااخئذ 
أحد ا مبخالفة نفس األمر يف الفرو  وكذا اجملتهدان املتخالفان فيها، فكذا اجملتهدان املاع يئان حئق  

أي إىل صئئئورة  نعئئئم كالمئئئه نئئئاظر لئئئبعض الصئئئور ال إليهئئئا مجيعئئئاً  ق1تتخالفئئئان يف األصئئئولقالن ظئئئر، امل
وأن  ،وقئئر ر  واخطئئأ ارخئئر، واألمئئر فيئئه كمئئا قئئالامتثا مئئا مئئا أمئئر كمئئا أمئئر، فأصئئاب أحئئد ا 

 .الفار  يف األجر الواحد واألجرين أو األق  واألكثر من الثوابني
 )إصابة الحق بنظره(؟هل الواجب )إصابة الحق النفس أمري( أو 

صابة ال عن  قصري، ولكئن إالالفقد ا  ت حىت ارن أن مالم املن تية اإلصابة ومالم املعذرية 
أي تإصئئئابة  يسئئئت د ههنئئئا سئئئاال آخئئئر وهئئئو أن مالكهئئئا ومئئئدار التكليئئئف هئئئ  هئئئو تإصئئئابة الواقئئئ ق

 أو تإصابة الواق  بنظرهق؟ الواق  مبا هو هوق
ن  املطلئئوب إذا كئئان واحئئداً يف األصئئول في ئئب علئئى الل ئئه نصئئب قئئال يف القئئوانني: توالقئئول: بئئأ

ا يتم  إذا ابئ  وجئوب إصئابة  الد لي  عليه وإال  لتم الظ لم والل يو والعبث فمن ي يصبه فقد قص ر، إمن 
ا هو إصابة احلق  يف نظره م  عدم الت قصري والتفريطق.  احلق  والواق  يف نفس األمر، ب  املسل م إمن 

                                                           

 .353ص 4املريزا أبو القاسم القم ي، القوانني احملكمة يف األصول، إحياء الكتب اإلسالمية ئ قم،   ق1ت
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امل ئئهور قئئالوا انئئه يئئب علئئى كئئ  مكلئئف معرفئئة احلئئق والواقئئ  يف أصئئول الئئدين  خاار : وبعبااارة أ
 معرفة احلق بنظره.هو كما هو، ولكن ار أ  القوانني أن الواجب 

وقد ار أ  امل هور أنه مئاعام الواجئب عقئاًل علئى كئ  إنسئان معرفئة احلئق والواقئ  كمئا هئو، فانئه 
الئدلي  الواضئت وإال لكئان  كليفئه باملعرفئة  كليفئاً مبئا  عليئهيب، عقاًل، علئى اهلل  عئاىل أن ينصئب 

 ال يطا  وكان ظلماً قبيحاً إذ كيف يص  إىل احلق من عون علي  واضت؟
مقصئئراً ال قاصئئراً تألن اهلل اكت ئئفنا بالاهئئان اإل   كونئئه وعليئئه فئئ ذا ي يصئئ   ئئخ، إىل احلئئق، 

تقصئئريهق وينئئت  منئئه ان مجيئئ  ال ئئالني نصئئب الئئدلي  الواضئئت فئئال يكئئون عئئدم وصئئوله إىل احلئئق إال ل
 مقصرون يستحقون النار.

صئئاحب القئئوانني فئئراراً مئئن هئئذا اإل ئئكال، وحيئئث انئئه يئئر  وجئئوع القاصئئرين جلئئأ إىل حئئ   لكاانّ 
الوصئئول إىل احلئئق بنظئئرهق وقئئد وصئئ  إليئئه هئئو تالق ئئية األوىل فقئئال الواجئئب عقئئاًل  ب نكئئاراملع ئئلة 

لئئيس الواجئئب علئئى اهلل  عئئاىل نصئئب الئئدلي  الواضئئت للكئئ  وإن خئئالف الواقئئ ، ف بنظئئره فهئئو معئئذور
 لذا خيط، كثري ممن خيط، قصوراً.

لئئيس الواجئئب عقئئاًل الوصئئول إىل احلئئقق ليقئئال انئئه إذا وجئئب الوصئئول إىل احلئئق تبعبئئارة أخئئر : 
 اهلل نصب الدلي  التام وم  نصبه ال يعق  وجوع القاصر؟ علىوجب 

م  االلتتام مببىن امل هور، كما سيأيت اجلئواب عئن مئدعى  ق1تآخروسيأيت من ا ح د املع لة بوجه 
 القوانني إذ نر   بعاً للم هور أن الواجب حتصي  احلق ال حتصي  احلق بنظره.

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

 ِنيهِ َمْن رََأ  َمْوِضَع َكاَلِمِه ِمْن َعَمِلِه َقلَّ َكاَلُمُه ِإالَّ ِفيَما يَاعْ  :قال رسول اهلل 
 ق.111ص 2الكايف:  ت
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