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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
(368) 

 الفرق بين ثبوت القدرة وبين إعمالها
بقني ألقو ودقول الةقدرة وابولقا للشق   شأ الشبهة واخللط وسبب االرتطام يف أوحال اجلرب هو عدم التفريق  أن من األمر الثاني:
مقن اهلل تعقاجم وعولقة فينقا   عقو  هبقة   ،باملةدار الذي لنا منها ،فإن األول غري مةدور لنا عكس الثاين فإن قدرتنا ؛وبني إعمال الةدرة

لنا إعمال هذه الةدرة بأن نرفع هذا أو حنرك ذاك أو نضرب هذا وندافع عن ذاك فهو اجملعول وأما ، األعضاء لنا ال بإرالة واختيار منا
 بأيدينا فإن لنا الةدرة على ذلك سلباً وإجياباً أي ان لنا إعمال الةدرة أو ترك إعماهلا.والذي أمره 

 الفرق بين وجود اإلرادة وبين تعلقها
اإلنسان ذو إرالة إرالته بشيء؛ فإن رالة يف اإلنسان أي ألو  ونه ذا إرالة وبني تعل  الفرق بني ودول اإل ومن ذلك يظهر أيضاً 

 –ومقا أشقبه، هقي مو قول أمرهقا شاء أم أىب، لكن إعمال هذه اإلرالة ههنا أو هناك أي إرالة حتريك هذا الكتاب أو شرب هذا املقاء 
 طولياً إليه.

 كالفرق بين الكلي والجزئي
وعقدم  ونقه منشقأ لراقار لقه أحكامقه،  كونقه يف القذهن  يفقإن الكلقيةارب الفرق بني الكلقي واجلئئقي  ينهماب وتوضيحه: أن الفرق

و ونققه مققا ال  تنققع فققرل لققدقه علققى  ثققريين وغققري ذلققك، واجلئئققي لققه أحكامققه،  كونققه يف اخلققار  وامتنققا  فققرل لققدقه علققى  اخلارديققة 
 . ثريين و كونه هو املنشأ لراار اخلاردية لون الكلي

الكلية  احلةيةةأما ألو اإلرالة، وهي تشبه  ،بأيدينا أي إرالة حتريك هذا الكتاباليت فإن اإلرالة اجلئئية هي واملةام مشابه لذلك 
 لكنها ليست هي هي، فليست بأيدينا.

فتلقك عليهقا  مةقدوراً لذا لح الةول: اإلرالة مةدور عليها وغري مةدور عليها وهي مقرالة وغقري مقرالة يف الوققت نفسقه: أمقا  و قا و 
وأمقا  و قا غقري مةقدور عليهقا  ،حتريقك هقذا الكتقاب أو القذهاب للمسق د أو الشقار  أو ال يريقد داإلرالة اجلئئية فإنه قالر على أن يريق

أن فألققو اإلرالة فانققه خلقق  مريققداً أي ذا لققفة هققي اإلرالة و  يكققن حققدواها بيققده ال بةالهققا وال إبالتهققا  اللهققم إال بسققبب تكققوي   قق
 يةطع خناعه الشو ي أو يةتو بعض خاليا املخ مثاًل مبا يفةد معه اإلرالة أو الةدرة على اإلبصار أو التحريك أو شبه ذلك(.

 ر به )بل أمر بين أمرين(فس  وهذا مما ي  
يققرال بققه لقق ر   (نفسققهاالختيققار اختيققاري بقولنققا  ومنققه يظهققر حققال االختيققار، سققواء أفسققرناه مبققا يققرالب اإلرالة أم مبققا يباينهققا، فققإن 

 ومصداقه لون ألو  ون اإلنسان خمتاراً.دئئّيه االختيار أو 
را وا َلا ت اْفوِيضا وا لاِكْن أاْمٌر ب اْينا أاْمراْينِ وذلك من معاين  ليس بأيدينا أمقا  فينا وابولا لنا الةدرة(  ذلك أن ألو ودول ( 1َلا جاب ْ

 .بو أمر بني األمرين  لتامها مسلوبة عّناإعماهلا فهو بأيدينا فال الةدرتني لنا وال  
 و ذا اإلرالة واالختيار يف ألو ودولمها ويف تعلةهما بالشيء.
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 فاملةصققول منققه: (الةققدرة علققى هققذا املةققدور اآلخققر هققو  (1 ح ذلققك أ ثققر التققدبر يف قولنققا  املةققدور مةققدور بالةققدرة( فققان طرفققهويققنةّ 
، هو الوده الذي الةدرة ةيفمةدورية املةدور هو الوده الذي يلي الةابو ومةدور  ولهاال ألو ود إعمال الةدرة يف حةه مةدور بنفسه

 يلي الفاعو.
 منشأ الخطأ: عدم تكرر الحد األوسط في )اَلختيار غير اختياري(

 فيمقامن ذهقب إجم اجلقرب فقان منشقأ اخللقط هقو عقدم تكقرر احلقد األوسقط يف الةيقا   ومنه ظهر وده اخلطأ وامل الطة الذي يةع فيه
 فاالختياري غري اختياري( إذ يرل عليه: ،واالختيار غري اختياري ،يةال مثاًل:  االختياري اختياري باالختيار

تيقار ووقاباً:  ّليّقه، أمقا االختيقار يف أن  االختيار( يف الكقرب  يقرال بقه ألقو االختيقار  صقفة مقن الصقفا  أو فةقو ذا  االخأوًَل: 
 ال به مصداق االختيار ودئئيه.فري  (2 الص ر 

أن احلققد األوسققط   يتكققرر مققن دهققة أخققر  إذ هققو يف الصقق ر :  اختيققاري باالختيققار( ويف الكققرب :  واالختيققار( ولققو  ققرره ثاني  اً: 
 االختيققاري باالختيققار اختيققاري( لضققرورة  إذئققذت تكققون غلطققاً ( ولكققن الكققرب  حيناختيققاري حةيةققة لةققال:  واالختيققاري باالختيققار غققري
 ابو  الشيء لنفسه واستحالة سلبه عنها.

 حل شبهة اآلخوند
وبققذلك  لققه اتضققح ودققه اخلطققأ الققذي أجلققأ اآلخونققد إجم الةققول مبققا واقعققه اجلققرب إذ أردققع العةققاب إجم الكفققر والعصققيان الققرادعني إجم 

( الرادعققة إجم الشققةاوة الذاتيققة؛ فققإن (3 إجم مةققدمالا و لنعققرب عنهققا باالختياريققة –إراللمققا واختيارمهققا  أي –إراللمققا واختيارمهققا الرادعققة 
أن الكفقر والعصقيان يردعقان إجم االختيقار واالختيقار أمقر اختيقاري يف تعلةقه بقالكفر  :تطويو السلسلة ال خير  األمر عن اجلرب.. واحلقو

علقو إعداليقة ومةتضقيا  ولقيس علقة لتعلق   فهقي املةقدما ، وأمقا كقن اختياريقاً يف ألقو ودقولهأو اإل ان والطاعة والعصقيان وإن   ي
 اإلرالة هبذا وذاك بو هي مةتضية ال غري فإن أرال هذا الطرب  ان أو ذاك الطرب لار.

 فظهر بطالن مبنى كالم النائيني في السلطنة على السلطنة
النقائي   المقه يف عقدم معقىن للسقلطنة علقى السقلطنة والقذي طورنقاه بأنقه بقو يسقتحيو  بىن الذي بىن عليه املريباومنه ظهر بطالن امل

هذه السلطنة على هذا الشيء السلطنة على السلطنة للتسلسو؛ إذ اجلواب: أن السلطنة تارة يرال هبا أللها وأخر  يرال هبا خصوص 
تنا إذ هو اعتبقار عةالئقي  أو شقارعي( وهقو بأيقديهم فقا م القذي اخلاص حبيابته أو ببيعه أو رهنه فاألول غري مةدور لنا وال حتت سلط

والققذي لنققا السققلطنة عليققه  السققلطنة علققى  ،أمققا الثققاين فانققه املةققدور لنققا  ةاعققدة  ليققة،  جيعلونققه  بققاإلرال مققثاًل أو باحليققابة مققع الةصققد(
رال ، فقامل أبيعه فأبةيها فلي السلطنة على السقلطنةسلطنيت عليه أو ال ، بسبب البيع،أن أبيع  تايب فأفةد علىالسلطنة( إذ يل السلطنة 

 ، وطرفهقا هقو الودقه اآلخقر هلقا  مقا سقب ،من السلطنة الواقعة مدخواًل لق على( هي السقلطنة اجلئئيقة املصقداقية ال الكليقة أي ال ألقلها
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين        فتدبر ديداً يا من رعاك اهلل.

الر ج ل  ي ْذِنب  الذ ْنبا  :قاالا  ،واماا اْلم حاق راات   :ق  ْلت   ،ات  ق وا اْلم حاق رااِت ِمنا الذُّن وِب فاِإن  هاا َلا ت  ْغفار   :لق قال اإلمام الصا
ر  ذاِلكا   .282ص 2الكايف:   ف اي اق ول  ط وباى ِلي لاْو لاْم ياك ْن ِلي غاي ْ

                                                           

 أي طرب املةدور إذ املةدور تتعل  به الةدرة والةدرة تتعل  باملةدور. (1 
 وهو ما وقع مدخواًل للباء يف الص ر . (2 
 أو ليكن بعضها أو  لها  ذلك. (3 
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