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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب
القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية
على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول وال قوه إال باهلل العلي العظيم.
دروس يف أصول العقائد
()7
ردود على الحسيين:

رابعاً :العدم وأحكامه وأنواعه
ومن الردود على احلسيني ،مفهوم العدم واملعدوم وسلسلة من أفكارنا وتصوراتنا عنه وأحكامنا عليه فإن معرفإة اسنسإا تبتإ
علإإى رنينإإنين رنيإإن إ إإايب هإإو الودإإود واملودإإودا  ،ورنيإإن سإإلا هإإو العإإدم واملعإإدوما  ،بإإل إ نيإإل معرفإإة فهإإي مإ ي مإإن احلقإإائق
املودودة واحلقائق املعدومة.
وإليك الشواهد واألمثلة التاليةن
ال شك يف أننا نعرف أنه ال تودد مشس ثانية يف منظومتنا الشمسية وال تودإد ميإاه علإى األرل اليابسإة ،وال تودإد أشإجار
على صفحة املياه نيما أ الكثري منا يعلم أنه ال ميتلك طائرة أو قنبلة ذرية أو حىت من الً أو رصيداً يف البنك ،نيما أ الكل يعلإم
بأ األمي الذي مل يدرس ال يعلم معادال الكيمياء والفي يإاء املعقإدة أو الفلسإفة بإل إ نيإل مإن مل يإدرس ومل يإتعلم شإي اً بإأي
طريإإق فننإإه ال يعلمإإه ،والنإإاس نيلهإإم يبنإإو حيإإارم علإإى هإإذه املعرفإإة السإإلبية ،فإإنام حيإإث علمإوا بإإأ يإإداً نإإاق اخلإ ة أو عإإدمي
املعرفة بالطب أو الفلسفة أو اهلندسة فنام ال يفوضو إليه بناء دسر أو إدراء عملية رع نيلية ملريض أو غري ذلك.
ولكإن العإدم عإدم إ نيمإا يإدل عليإه افإه ووصإفه إ فإن عإدم الشإمس الثانيإة عإدم ولإيس ودإوداً وعإدم الرصإيد يف البنإك عإدم
وليس ودوداً وعدم العلم عدم وليس ودوداً ،وإذا نيا العدم عدماً إ وهو نيذلك إ فيجإب بنإاءً علإى النظريإة احلسإية القإول بانإه ال
ميكن إدرانيه اذ احلواس ال يعقل أ تلمس العدم ألنه عدم فكيف تلمسه؟ أو تشمه أو تراه ألنه عدم فكيف تراه أو تشمه؟
وعليهن فن من يقول بأ نيافة معارفنا تنتهي إىل احلس وتبدأ به وأ نيل ما نعرفه ونعلم به فليس إال انعكاساً من اخلارج عإ
احلواس ،ب عليه أ يلت م بأننا ال ندرك األعدام املطلقة وال األعدام املضافة أبداً وأصالً(.)1
وسلسلة الشواهد يف األعدام متنوعةن
أ -أعدام اجلواهر (نيعدم ودود قمر ثا أو عدم ودود عشرة مليارا من البشر على وده األرل اآل ).

( )1وأمإا مإإا قيإإل مإإن أ العإدم املضإإاف لإإه حإإإ مإإن الودإود ،فإإن ودإإوده إرإإا هإو يف الإإذهن ال يف اخلإإارج ،وإال ملإإا نيإإا عإدماً هإإذا خلإإف ،والفإإرل أننإإا

نعلم بعدم ودود مشس ثانية يف اخلارج ال بعدم ودودهإا يف الإذهن بإل هإي يف الإذهن مودإودة علإى انإه لإو فإرل ا لإه حظإاً مإن الودإود لكنإه ودإود
ال حيإإس وال يلمإإس وال يشإإم أو يإإذاع أو يسإإمد ،نيمإإا ا دعإإو ا العقإإل بطإإس فإإري عإإدم النسإإبة نسإإبة وعإإدم الفعإإل فعإالً وا علمنإإا بالعإإدم هإإو
عإإدم علمنإإا بإإالودود ،فميالطإإة يرفضإإها الودإإدا والإإذوع السإإليم ،وسإإتأل إدابإإة مفصإإلة عإإن ذلإإك ،علإإى ا ثبإإو ذلإإك ال يضإإر إإدعانا يف املقإإام

ابداً .فتدبر
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ب-أعدام الصفا نيعدم نيو يد شجاعاً وعدم نيونه نيرمياً ،فهل رأينا عدم شجاعته أي دبنه؟ إذ اجلنب هو عدم الشجاعة
والبخل هو عدم الكرم نيما أ الفسق هو عدم العدل.
أعدام االعتبارا  ،نيعدم ملكية يد هلذه األرل وعدم ودية عمرو لتلك الفتاة فهإل عإدم امللكيإة شإيء يإر أو حيإس؟فكيف علمنا به؟
خامساً :االستقراء المعلل
ومن األدلة الواضحة يف رد احلسينين أ العلوم يف غالبها تبت على االستقراء املعلل و(االستقراء) جتريب إ حسي ،أمإا معلليتإه
فعقليإإة حمضإإة ،ولإإو امنإإا باملإإذهب احلسإإي لودإإب أ ننكإإر ودإإود قواعإإد عامإإة ثابتإإة يف نيإإل العلإإوم (مإإن هندسإإة وحسإإاب وطإإب
وفلسفة وعلم النفس واقتصاد وغريها).
ولنتدبر يف األمثلة املبسطة اآلتية إ وجنعلها ُسلماً وطريقاً لدراسة حال سائر القواعد.
 -1احلديد يتمدد باحلرارة واملاء يتبخر بالتسخني حىت دردة .111
 -2املنعكس الشرطي.
 -3نيلم إإا ا داد ال إإروا ق إإوة ا داد س إإيطرة اسنس إإا عل إإى ش إإهواته وعل إإى بواع إإث الكس إإل واخلم إإول ونيلم إإا ا داد ك إإم
الشهوا يف اسنسا (نيشهوة النوم والراحة) ا داد الروا ضعفاً وا داد اسنسا عن الكماال بعداً.
ولنأخذ املثال األولن هل إننا أدرينا التجارب على نيل مصاديق احلديد يف العامل نيله؟ نيال أبداً نيما هو واضح ،إذ ذلك غري
ممكن بل لو نيا ممكناً لكا إدراء التجارب عليها مجيعاً ليواً وتضإييعاً للجهإود والطاقإا بإل انإه عمإل سإفهائي دو شإك ،بإل
إننإا أدرينإإا التجإإارب املخت يإة علإإى عإإدة رإاذج مإإن احلديإإد أو املإاء فانيتشإإفنا دامعإاً مشإحلنياً بإإني نيافإإة مفإردا احلديإإد فحكمنإإا
بالتعميم.
وهنا موطن الشاهدن (انيتشفنا دامعاً مشحلنياً وقاعدة عامة) فهل إننا ملسنا هذا اجلإامد املشإحلك أو رأينإاه أو مشمنإاه مإثالً؟ أم
انيتشفناه بعقولنا فقط؟
وبكلمة دامعةن إ معرفتنا يف أمثال هذه العلوم هي وليدة رنينني معاًن
 -1رنين التجربة واسحساس (ومساحتها جمموعة من النماذج).
 -2رنيإإن احلإإدس العقلإإي واسدراك الإإذه حيإإث تإإدخ ل العقإإل فانيتشإإف اجلإإامد والقاعإإدة ،مإإن دو أ تنقإإل إليإإه (احل إواس)
اجلإإامد والقاعإإدة بإإل ا احل إواس نقل إ إليإإه مفإإردا دو أ تنق إإل إليإإه اجلإإامد (القاعإإدة) إذ اجلإإامد ال حيإإس وال يإإر إال انن إإا
انيتشفنا ،بقوة العقل واملنطق واالستدالل ،اجلامد والقاعدة.
وهذا نيله لو نيان العينإا واملفإردا الإج أدرينإا عليهإا التجإارب ماديإة وحسإية ،امإا لإو نيانإ بإذارا غإري ماديإة وال حسإية
فا املعرفة تتوقف على الرنين الثإا فقإط ،واملثإال املبسإط لإذلك قواعإد الرياضإيا فإا إدراك ا أربعإة ضإرب أربعإة تسإاوي سإتة
عشر ال تتوقف على مشاهدة أو ملس أي شيء مإادي حسإي أبإداً بإل هإي عمليإة عقليإة حمضإة ،نعإم قإد حيتإاج بعإض النإاس إىل
االستعانة بالنماذج اجملسدة ليفهموا املعادال الرياضية إال ااا بذارا غري متوقفة على ذلك ،وهناك تتمإا هامإة يف البحإث عإن
االستقراء املعلل نحلنيها للمستقبل وللحديث صلة.
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

