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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
(601) 

 توجيه الوالد لكالم النائيني
بأنله   1)قاً وغري قابل  لسسلقا ، ال يعقل  كون الشيء حإن  وى احملقق النائيين من )أن السيد الوالد وّجه دعثم 

ومقصللودت سقللّوم السلللطنة بالقللدرة علللى الطللرنني وإال ي   2) لللو ي ي للن قللابالً لسسللقا  ن يللا س للون للله السلللطنة)
 .انسلطنة والسلطنة سعين القدرة أو سستبطنها إذ غري القادر ليس بسلط واحلقس ن سلطنًة 

أردف الواللد ذلللو بوجلله نلسللفي لتقويتله نقللالل )ور للا عللل  ذلللو بلأن القللدرة ال س للون إال يف  للرنني نمللن ال مث 
يقللدر علللى التالللرو ال ي للون قللادراً علللى السلل ون وبللالع س وه للملا، نلل ذا ي ي للن يف املقللام حللق ا سللقا  ي ي للن 

 . 3)حقاً 
 جوابنا عن إشكال النائيني

بعللد ، نجللواب بنللائي هللوسللبق و  عّمللاه عللن ذلللو، نشللري إن جوابنللا عنلله بعبللارة أخللرى قبلل  التطللرا  وابللأقووول  
ل ههنللا أربعللة أ للراف سقللث يف ضللمن إلنللائيتنيل ا إلبللاخ وا سللقا ، واألخللمل نقللولسسللليم ان القللدرة ستعلللق بللالطرنني 

ا بلل  هللو بيللد اخليللار  للليس بأيللدينالشللفعة والقصللا  و  واللل،و، وكمللا أن ا إلبللاخ )أ  ا علل  أ  جعلل  احلللق كالللق
ع أحد أن ا سقا  ليس بأيدينا ملث كلون ا إلبلاخ بأيلدينا كلي يقلال بانله حملال إذ وي يدّ  ،الشارع ن مللو ا سقا 

 بالطرنني.القدرة ستعلق 
أمللا األخللمل واللل،و ن النللا بيللدنا نللنالن إذن قللادرون علللى اللل،و لقللدرسنا علللى األخللمل إذ   للن أن نأخللمل  يللار 

كمللا هللو مقتعللى معلل  السلللطنة علللى األخللمل  و نلنللا السلللطنة إذاً علللى اللل،و  ،  للن أن ن،كللهالشللر  أو ال للال ملل الً و 
وهللملا هللو معلل  احلللق )نانلله بلالللا  األخللمل واللل،و ونللا الطرنللان األخللريان وللليس بلالللا  ا إلبللاخ القللدرة والسلللطنة 

 وا سقا  ونا الطرنان األوالن .
 قاء واإلسقاطعم من اإلبجواب الوالد  القدرة على الجانبين أ
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القلدرة س لون ملالله جانبلان وال لل وم يف أن ي ونلا إبقلاًء وقد أجلاب السليد الواللد علن ا  ل ال بقوللهل )ونيله أن 
أو  ،وإسللقا اً بلل    للن بللني إإلبللاسني كالقللادر يف التالللرو يف هللملا الطريللق أو هللملا وإن ي ي للن قللادراً علللى السللل ون

ل يف ضللمن جللواب للله عللن إ لل ال آخللر مللا ي ملل  هللملا ا للواب بقولللهل مث قللا  1)نفيللني كالقللادر علللى أحللد ال،كللني 
)ألنه يقالل القدرة ستعلق با بقاء والت يري وكالنلا وجلود  نالسلاكن بلاا واملتاللرو م لرّي، وه لملا يف السللبني، كملا 

لبقلاء ه لملا إذا قي  انه قادر على سرو التجارة وسرو ال راعة حيث يدور األملر بينهملا، نل ن معل  ذللو قدرسله عللى ا
 أوضح. تأو ه ملا، أما القدرة على الفعلني نأمر 

ا بقللاء وا سللقا  أو ا بقللاء والت يللري، واحلللق غللري أمللا  لوبللمللو رهللر أن السلللطة يف احلللق ال بللد  للا مللن  للرنني
بلل  وقللد إلبلله انلله غللري قا –القابلل  لسسللقا  مللن ال للا ، نملل الً حللق األبللوة، للليس أمللرت دائللراً بللني ا بقللاء وا سللقا  

  . 2)ب  بني األخمل به وسركه، إن غريها من األم لة  –لسسقا  
 أنواع القدرة الثالثة

 وحاص  كالمه بعبارة أخرىل أن القدرة على إلالإلة أنواع وال سنالصر يف النوع األولل
 وتغيير   أو فعل   وفعل   القدرة على الفعل والترك أو فعل  

 القدرة على الفع  وال،و.األول  
 لقدرة على نع  ونع  آخر.االثاني  
 القدرة على نع  وعلى س يريت والتصرف نيه.الثالث  
 .و شي أو ال  شي أن يتالرو أو ال يتالروم   أن ي ون قادراً على  لواألول
م   أن ي ون قادراً على أن يتالرو هبملا االجتات أو ذاو وإن ي ي ن قادراً على ال،و بأن كان جمبوراً أو  لوال ا 
 على املشي غري قادر على سركه ل نه كان  قدورت أن  شي لليمني واليسار نانه قادر. مقسوراً 

ب أو ب لوال الثل أن ي ون قادراً على املشلي باجتلات واحلد نقل  ملث قدرسله عللى أنواعله ملن هروللة أو ركل  أو خ  
هللملا املشللي الواحللد نللليس قللادراً علللى اللل،و وال علللى مشللي آخللر قسلليم  للملا ل نلله قللادر علللى أصللناف  ،غللري ذلللو
 على أصله. املقسور

 املتعلق.يف ختالف واالوهملت كلها أنواع من القدرة 

                                                           

 نفس املصدر.  1)
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هللملا كللأى وأمللا صلل رى نالقللدرة علللى ا سللقا  وا بقللاء مللن قبيلل  األول وعللدمها ال يسللتل م عللدم القللدرة علللى 
 .األخمل وال،و ونا من قبي  ال ا 
 مناقشتان لجواب الوالد

 ورد عليهل  1)رادل ن إذا كان ذلو هو امل
نعلم هلو نعل   ان ا سقا  مقاب  ا إلباخ ليس عدماً ب  هو وجود  أيعاً إذ ا سلقا  نعل  ملن األنعلالأواًل  

 .جواحني نهو كالدنث المل  هو أمر وجود  وهو أمر جوارحي
سلللمنا أن ا سللقا  عللدم وسللرو لسإلبللاخ وا علل ، ل للن اللل،و أيعللاً عللدم لوخللمل نللليس مللن قبيلل  النللوع ثانيوواً  

ال للا ، نلللم س للن حاجللة إن بيللان أقسللام القللدرة مللادام أن احللل  ي مللن يف أن متعلللق القللدرة، كمللا هللو صللريح آخللر  
 هو األخمل وال،و ال ا إلباخ وا سقا . ،كالمه

وإن صح ا واب يف حلد   2)مة ال أوية، على أنيتها، ليس دخيالً يف لّب جوابهواحلاص ل ان متهيد هملت املقد
 ذاسه.

 بحث عن استحالة تعلق القدرة بالعدم واألجوبة
وقد استطرد الوالد إن ا  ارة إن حبلث مبنلو  نلسلفي دقيلق، و  لن ان عرجله علن كونله اسلتطراداً ببيلان آخ، 

   هبا وال س ون صفة وال موصوناً ن يا ستعلق القدرة بالعدم؟عل  ي     والعل  االعدام ال س  نقال )ال يقال 
ر ا قي ل يف ا واب بأن االعدام اخلاصلة  لا حلن ملن الوجلود ور لا نلوق   لا نلرات يف العلرف ملن القلول بأنله ي 

يس بشليء وملا يدرس ألنه ي ي ن له استاد وما أ به ذللو، ل لن يف كلال ا لوابني ملا ال لفلى، لبداهلة أن العلدم لل
لله حلن ملن الوجلود إولا هلو يف اللملهن ال يف وكون العدم اخللا  ال ي ون مؤإلراً أو متأإلراً،  ليس له حن من الوجود

والللنق  مسللاحمي إذ يف احلقيقللة بقللي التلميللمل  ،اخلللارج، بلل  العللدم املطلللق كللمللو أيعللاً، كمللا صللورت  للار  التجريللد
  3) جاهالً لبقاء علة جهله

                                                           

 ولعله ليس مرادت، والعبارة مونة، وعلى أ  نانه لو ذهب إليه ذاهب، ورد عليه ما يف املنت.  1)
 وهو وجود  رنني نا األخمل وال،و.  2)
 .33  1الفقهل البيثل ج  3)
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 ال عللللى أصلل  مبللل  إ لل ال النلللائيين، حسللب سوجيهلله بلللأن القللدرة ستقلللّوم بللالطرننيل الفعللل  ا  لل  (6)ومرجعووه
والل،و إذ سللبق )ور للا علل  ذلللو بللأن القلدرة ال س للون إال يف  للرنني...  وا  ل ال هللو أن أحللد الطلرنني هللو اللل،و 

 تعلق بالفع  وال،و.أ  العدم والعدم ليس بشيء أبداً كي يقال أن القدر ستقوم بالفع  وال،و أو أهنا س
الفلسفي سق  ا  ل ال يف املقلام إذ ال يصلح أن يقلال كيلا س لون لله السللطنة ملث انله املب  ن ذا سق  أص  
 -إن مّت  – إذ رهر استالالة السلطنة على ال،و ألنه عدم، نهملا هلو وجله اللرب  نهلو يصللحغري ا سقا  وال،و، 

 جواباً إلال اً مبنوياً.
 ة على الوجود والعدم والفعل والترك(تحليل معنى )القدر 

بأن القدرة سرجث يف جوهرها إن القدرة على وجوٍد   2)وقد أجاب الوالد عن ا   ال الفلسفي يف جمم  كالمه
قلي ووجوٍد ونع  ونع ، والتعبري بالقدرة على الفع  وال،و جماز  إذ ال،و عدم حم  نيستالي  أن ي ون أحلد متعل  

 في النوع األول من أنواع القدرة ال الإلة السابقة.وعليه نينت القدرة.
نالتالليل    3)ال عدم مطلقاً وال معلاناً بلاملرة، يف اخللارج، ملث أن القلدرة ستعللق بلالطرنني باخللارجوبعبارة أخرى  

،و الدقيق يقودنا إن اهنا، ال جلرم، متعلقله بأحلد أملرين أو أملور وجوديلة عللى سلبي  البلدل وكل  سعبلري بالعلدم أو الل
 نهو جماز م اله إن الوجود ولعله يأيت له م يد إيعا .

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

بَوووَر َمع رلوفولَيووا فَولَووم  يَوب ووَق يف مسللريت إن كللربالءل  قللال ا مللام  َ  َو َأد  ووَر َ  َو تَوَنكَّ ووَر َيا قَوود  تَوَغيوَّ نو  ِإنَّ َهووِهِ  الوودي
َيا ِإالَّ صلَبابٌَة َكصلَبابَةِ  نَاِء َوَخِسيسل َعي ش  َكال َمر َعى ال َوبِيلِ  ِمنو  َن َأنَّ ال َحقَّ اَل يولع َملل ِبِه َوَأنَّ ال َباِطَل اَل  ؛اإل ِ َأ اَل تَوَرو 

 ؟يولتَوَناَهى َعن هل 
ََ ِإالَّ َسَعاَدًة َواَل ال َحيَ  ِمنل ِفي ِلَقاِء اللَِّه ملِحّقاً فَِإنِّي اَل َأَرى ال َمو   اَة َمَع الظَّاِلِميَن ِإالَّ بَوَرماً لِيَور َغَب ال ملؤ 

َ  َمَعاِيشلوويلم  فَووِإَ ا ملحِّ  َيا َوالوودِّينل َلع ووٌق َعلَووى أَل ِسووَنِتِيم   َيحلوطلونَووهل َمووا َدرَّ نو  صلوووا بِووال َباَلِء قَوولَّ ِإنَّ النَّوواَ  َعِبيوودل الوودي
يَّانلونَ   الدَّ

 .243ل  حتا العقول عن آل الرسول 
                                                           

 أ  مرجث )ال يقال .  1)
 نتأم  وإن كان راهر بع  كالمه، خالنه.  2)
 لوضو  أنه قادر على ا لوس وعدم ا لوس يف اخلارج وليس )انه قادر على ا لوس يف اخلارج وعلى عدم ا لوس يف الملهن !.  3)
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