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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم عمى دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خميفة هللا يف األرضني، والمعنة الدائمة عمى أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العمي العظيم
(ٕٕ5) 

 (ٔ)العدم كالوجود حمتاج للِعّلة، ألن ادلمكن متساوي النسبة
وقدد اداب عمددا قالده النديإ  دن تإج ال عدداج العدددم إا حيدم لدهه الداه عمدك لدده دعدواس توحيمده ابلعددم لدي   ددن الوجه  الاها : 

ه ابن العدم كالوجود حباجدة إا علمةدة، وجلد  ن، إج ال عداج العدم إا حيم لهقبيك احليم اجملعول، لك هو إخبار لعدم حيمه ابلضما
ا ال لدد لده  دن علمةددة، إا أحدد  ،مبدا هدو هدو النسدبة لمطدر ني و دا الوجدود والعددم   روجده عددن  هدضدى حالدهألن ادلميدن هدو  دسداوه 

ادلمدندد  وا دا ره ال عدداج إا علمةددة، و الوجود لده ضددر  دد الواجد  ا دا الوجدود أو شلدنعددة الوجدود أو شلينددة  ةلعبدارة أخدر ا األاددياا إ دا واجبدد
 نهمدا  ره الثبدوت وال العددم، لدك كدك  نهمدا شليدن يف حهده  د ه  و ة، ا ا ادلمين  ال الوجود لده ضدر ره  ال عداج إا علمة و العدم له ضر  

 ق.رت عمةده حته  تو ة 
 اجلواب: ِعّلة العدم قد تكون عدم الِعّلة

و دن عمدة العددم،  و يها أواًلا ان إتصاف ادلمين ابلعدم أو ثبوته له أو كونه  عدو اً وإن احداج إا علمةة لينهدا أعدم  دن عددم العمةدة
 ولمنيإ اند اب األول؛ لبداهة ان عدم النيا ا ا ان ييون لعدم عمده أو لوجود عمة عد ه.

 مساحمي   ،والتعبري ابدلتساوي النسبة
 دسداوه النسدبة لده ول،دريس،  ادلميدناثنيًاا ان الدعبري لدتادلمين  دساوه النسبة لمطر نيه  سازلي إج العدم لدي  اديًاً أًداًل لييدون 

 .ايًاً ليدصف لدساوه النسبة لمطر ني   قط  النظر عن وجودس لك لي  ادلمين 
 ؟جل  ابحلمك الاايت األويل ال يقال:
لي  العدم ابحلمك الاايت األويل جااتً لمممين وال جاتياً له لك وال ادلساواة لمطدر ني  دان ادلاهيدة  دن حيدل هدي ليسد  إال  إذ يقال:

، وا دا لمحداو وجدودس تواحلمدك الندائ ه حدة وال ريدري جلد  دساوية النسبة ذلاا الطرف أو جاك وال  رتجة هي ال  وجودة وال  عدو ة وال 
 . مي   دساوه النسبة إج النيا  ا مل ا  مل يوجد

 . عّبة عن السالبة البسيطة ابدلعدولة.  ددلريف الدعبري لدت دساوية النسبة لمطر نيه اهنا ليس  هاا الطرف وال جاك  والدقيق
 دم ادللكة حمتاج للجعل وإن مل حيتج العدم ادلطلقع

،  مدي  كدال  عددم ادلميدة  انده حباجدة إا عمدة العددم وال ييفدي قدس سرسان العدم ادلطمق لو سمةمنا انه كما قاله الوج  الاالث: 
ا ان العمدى عددم البصدر وتوضديحه ابدلثدال يها عدم العمةة، وجل  ألن اعدام ادلميات ذلا حظ  ن الوجود  ال لدد ذلدا  دن عمدة وجوديدة، 

عددن ا ددك الهالددك تإج ال يهددال لمحددائ   ددثاًل اندده أعمددىه وكمددا ان اللصددار ال لددد لدده  ددن عمةددة  يددال  العمددى  اندده يرجدد  يف جددوهرس إا 
ول الرسائك البصرية أه  ،طدي ت ه2ت دادة اليهرلية عّب النواقك العصبية إا  ركز اللصار يف ادلإ أو وجود النبضاتوجود حاجز مين  ًو

لك هدو  عمدول لرادة مبا هو عدم، اخلالاي البصرية ابدلإ، وأوضح  نه العدالة والفسق  ان الفسق عدم  مية ولي   عمواًل لعدم الطاعة 
ددوم  اندده إجا تددرك الطاعددة ليوندده ريددري قددادر أو ريددري سلدددار أو  ددا أاددبه مل ييددن  لرادةادلعصددية  دد  حتهههددا أو  تددرك الطاعددة  ددن ًددالة ًو

                                                             

 أه لمطر ني. ه1ت
 أنزمي. ه2ت
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ادلعصدية   عك  ا يوج  زوال ادلمية وهدو وهو ،عمى رأه ةعبارة أخر ا الفسق هو نف  الًرار عمى الص،ري والتيان ابليبري  اسهًا، ل
 عن إرادة ذلا واخديار عمى رأه آخر.  د  ك

 دلالكات يف ادلتعلقات، فتجعل اإلابحة دلا ال مالك ل  األحكامِ  لُ عْ جَ 
دقةدي، وهدو ان الهدول لددتوحيمه ابلعددم....ه  دن اخلمد  لدني عدامل العدني وعدامل االعدبدار، وهدو وجده عدريف كمدا هدو وجده الوج  الرابع: 

وتوضديحها ان ولزان الابحددة و طمددق  ددا يدددوهم انده عدددم احليددم هددو ولزان الوجددوب واحلر دة واالسدددحباب واليراهددة،  ددن حيددل احلاجددة إا 
 ،األخدر ةالثالثد، و نده يعدرف حدال ويدضدح جلد  مبالحظدة حدال الوجدوب  دثالً  و دن حيدل اهندا رلعدوالت، يف عامل االعدبدار والنندااعمةة 

 ددان الوجددوب عبددارة عددن إننددداا احليددم اللزا ددي ابلفعددك لوجدددود  صددمحةى  مز ددةى يف ادلدعم ددق، عمددى  سدددم  العدليددة وادلعدزلددة، والددددلر هندددا 
 اهنددا  نندد  النددارو الوجددوب وان يمددزم لددهواتً  ددال وجدده ألن ي  اندده  دد  وجددود ادلصددمحة ادلمز ددة ثبدد اره يف وجدده لددزوم النندداا إج قددد يهددالو ضددر 

لدك هدو  ؟االعدبدارإج يهالا  ييفي إخبارس هبا  ما الداعي ألن ينند  الوجدوب يف عدامل  ؟، ال يهالا ألن العبد قد ال يعمم لوجودهاالباعل
 ضدرر الفعدك ة إج لدو مل ينند  دلدا كدان عمدى العبدد إالة ينند س ليسددحق لده العهداب ابدل الفد اندهكمدا أقدو    لإلننداا ابعثيدةً  ، واجلواب ان!ل،و

اليراهدة ت اهندا عدن ونظريهدا االسددحباب و ، وكداا حدال احلر دة  ممدا انند س اسددحق العهداب ابدل الفدةتكنرب اخلمر أو أكك ادليدةه نفسه 
نه ال  صدمحة  يده وال  فسددة  انده  فسدة خفيفة ريري  مز ةه و    الحظة حال األرلعة يدضح حال اخلا   وهو الابحة  انه إج رأ  ا

و ددن  وائددس اندده ال رلدال  عهددا حلسدن االحديداو عيدد   دا لددو مل ينندي واندده يفيدد طم نيندة الهمدد  وهدو  طمددوب ولداا قددال  ينند  الابحدة؛
 در، ولدًن ادي   يده  دال  هدو واقد  األ وريدري جلد  كيونده الدّبااة ادلنند ة حاكمدة عمدى لعدد األدلدة دون ريدري ادلنند ة، ه لَِيْطَمِئنَّ قَهْليبت

 إمنا هي دلالحظة ادلالكات الواقعية، هو جل ،  ددلر. هر حال ادلوا لمحاو ان تنريعاته انه ال ين  يف ان ظا
ولو نوقش يف جل  نهولا انه اتضح ان حيمه ابلعدم شلين،  ال وجه لر   اليد عن ظهور كدالم الندارو يف انده حيدم لده،  ييدف 

الندديإا توحيمدده ابلعدددم لددي   ددن قبيددك احليددم اجملعددول، لددك هددو إخبددار لعدددم حيمدده   الحددظ قددول، مبددا لددو كددان نددذة كال دده جلدد 
د ه2تالظداهر  د  إ ياندهحد   مدا وجده ر عده اليدد عدن الدنذ لدك  ه1تابلضمان، إج ال عداج العددم إا حيدم لدهه ًل رف عددم وعهالئيدده؟ و

حدد  ابعرتا دده، لددك ذلددا  وائددد عديدددة  نهددا  الابحددة اجملعولددة ل،ددواً احلاجددة ال يوجدد  ر دد  اليددد عددن الظدداهر إال لددو أوجدد  الم،ويددة وليسدد  
لك ييفي عدم إحدراز  عددم ادلصدمحة يف هداا اجلعدك لعددم  إ يان حيو ة الّبااة اجملعولة عمى ريريها كاالحدياو دون عدم جعك احليم

 .  ددلر وأت ك.إحاطدنا ابجلهات
 التفصيل بني عدم احلكم اإلقتضائي والالإقتضائي

قدضدائي كمدا أوضدحناس إالدفصيك لني عدم احليم االقدضدائي وعددم احليدم الال قدس سرسالالزم عميه سمةمنا، لين ج  اخلامس: الو 
قدضائي إن مل عدج إا جعك  ان االقدضائي زلداج له لوجود عمده ادلركبة  ن رلمدوو وجدود إإج الال ،قدضائيةإيف الابحة االقدضائية والال
 هما.  د  ك.ادلصمحة    ادلفسدة وتيا ً

 وصلى هللا على دمحم وآل  الطاهرين
ٌة ِإالَّ َما ُعِمَل ِبِ ، َواْلَعَمُل ُكلُّ ُ تتا عميه السالم أ ري ادلؤ ننيقال  نْهَيا ُكلَُّها َجْهٌل ِإالَّ َمَواِضَع اْلِعْلِم، َواْلِعْلُم ُكلُُّ  ُحجَّ ٌٌ ِإالَّ َما  الدُّ  ِرََ

ْخاَلُص َعَلى َخطَ   ه.371الدوحيدا صت ههٍر َحَّتَّ يَهْنظَُر اْلَعْبُد ِبَا ُُيَْتُم َل ُ َكاَن ُُمَْلصًا، َواإْلِ

                                                             

 .111ص 23النيإ  رتضى االنصاره، رسائك  ههية، إعداد جلنة حتهيق تراث النيإ األعظما ج ه1ت
 أه إ يان احليم ابلعدم. ه2ت


