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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
(507) 

 افتراض المعدوم والحكومة التنزيلية
 افرتاض املعدوم موجوداً َوْهٌم؟ ال يقال:)سبق" تتمة: 

بل هو اعتبار عقالئي، وفرق بينهما كبري ولذا كان اعتبارها زوجًة بالعقد صحيحاً رغم انهه لهيب بظهاهر   ،الك  إذ يقال:
ر  إال ومهههاً، وكههذا اعتبههار النقههود الورقيههة عاد قيمههة لعههادل قيمههة الههذه  فانههه َوْهههٌم لعههن  الفههرق أن  مهها بهه  العقههال  علههى اعتبهها

 . (1)خيرج عن كونه جمرد َوهم إىل كونه اعتباراً(
رغهههم كو مههها حقيقتهههني  تلفتهههني  (2)الطَّوووُواِب بْاَلبُوَيوووْا ُ ووواُلة   : ويوضهههحه أك)هههر )احلعومهههة التنويليهههة( وجهههوداً كقولهههه

نهاً ال يهوول ه لعويشهع  أو مه  حفها املهمموم( فهان  ،امأو مه  حفها ا مه ،شه )ال شه  لع)هري اله:متباينتني لعوينهاً، وعهدماً كه
ومهاً بل هو اعتبهار عقالئهي والفهرق قيهام االعتبهار  عد  لعنه لنويل لشعه منولة العدم، وعاك لنويل للطواف منولة الصالة، وال ي
 بالعقههلوعههه  بعههف الفالسههفة إىل قيههام االعتبههار  ،را بههمنفب العقههال  وإسههنادهم لههه وبنههائهم عليههه دون الههوهم، فهههذا مهها نهه

وقهد لعهون االعتبهاراد قائمهة بهاللوغ أو غهري  واهلل العها  إال ان املسهل م  بطالن أصهل العقهول العشهرة.وههو مهدخول له ،الالفع  
 قيامها بمنفب العقال  هذا.

 شهادة القضية الشرطية على  حة البعث التعليقي
أو األب أو  ويؤكههد مها عكرنهها  مهن البعههق التعليقههي وانهه واقهه  وحسهن، القبههية الشهروية، لبداهههة صهحة قههول املههوىلتتموة: 
، فانهه بعههق لعليقهي دون شهه  وقهد انفه  فيههه ا نشها  عههن وإن شههتم  زيهد فههمع  عنهه لهه  عكهر فهاوعم: ان ولهد الصهدي 

الهُمنشم، وعلى أي فان إنعار البعق التعليقي يستلوم ال حمالة إنعار القبية الشروية املعله  فيهها ا نشها  علهى شهي  مقهد ر 
 الوجود. هذا.

 (4)شرط للتكليف الفعليبان وجود المكلف  توجيه كالم العالمة
سب  االعرتاض على كالم العالمة احللي يف  ج احل  وكش  الصدق حيق من  لعلي  املعدوم و اوبته، فمجبنا  وقد

بصههحة البعهههق التعليقههي أواًل وبصهههحة  اوبهههة املعههدوم بتنويلهههه منولههة املوجهههود أو بنحهههوين آخههرين، وقهههد ناقشههنا كالمهههه وأم)لتهههه 
هه كهالم العالمهة احللهي يف قولهه: )عهبه   ولكون يمكون) :نأخرى أيباً، ولعن ميعن الهدفا  عنهه  ها سهل  مه بوجو  ان نوج 
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 دون التعليقي. (3)
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ا ماميهههة إىل أن شههههرائي التعليهههه  سهههتة( بانههههه يقصههههد ان شههههرائي التعليههه  الفعلههههي، وليسهههه  الشهههرائي الهههه  عكرههههها شههههرائي 
رط التعليه  الفعلهي، ال شهرط التعليه  التعليقهي املسهتقبلي، للتعلي  التعليقي، وقولهه )األول: وجهود املعله ( يريهد انهه شه

 يُوا َُيوهُهوا النَّواِا اَعبِوِدوا كُبَِّكومِ كما به جرى لنقيح كيفية لصحيح التعليه  التعليقهي يف   فبه يندف  ا شعال عنه 
 .(1)ولعلي  النائم واجملنون لعليقياً.. فتممل(

)عهبهه  ا ماميههة إىل ان  هولههصههدر آخههر هههو الفعليههة ال التعليقيههة فقالتوجيههه: ان هههاهر لفهها )التعليهه ( كعههل م ويؤكوود
شهرائي التعليه  الفعلهي وقولهه: )المتنها  لعليه  املعهدوم(  ينبغهي ان يعهون املقصهود منهه ههاهر  وههوشرائي التعلي  ستة( 

عتقههاد االجهها  يف يريههد مهها  منهههوكههذل  كههل مهها يشههابه هههذا التعبههري يف كتهه  العههالم و  ،يقههاً يقصههد امتنهها  لعليفههه فعههاًل ال لعل
محق  الطوسي مه  شهرغ القهول السهديد يف شهرغ التلريهد للسهيد الوالهد: )موم أمها مها يرجه  إىل املعلأه  بهالفتح فهممران : لل

  علهى الفعهلم وإال   نسهن التعليه . موم ال)هاع ه معلمهه بهه أو إمعانههم أي إمعهان العلهم. وقولهه: علأهاألول ه مقهدرة امل
لوابهه  القههدرة علههى الفعههل، إع لههو لوقهه  الفعههل علههى اةلههة كاالسههتقا  مههن الب ههر كههان املعلهه  بههدون موإمعههان اةلههةم فهههو مههن 

شههرط يف وا هها اةلهة غههري قههادر علهى الفعههل ه فتههدبر( فهان قولههه )قههدرة املعله  علههى الفعههل( يقصهد بههه اشههرتاط القهدرة الفعليههة 
 عليقي(.التعلي  الفعلي )وأما القدرة التعليقية فهي شرط يف التعلي  الت

 مناقشة التوجيه مع َخذ وكد
كمها انهه التوجيه لام ومتني، لوال ان أم)لة العالمة وسياق كالمه يمبا  ولذا يصع  دعوى قبوله للتعليه  التعليقهي   وهذا

 .كما مبى الفرق بني املقام وبينه)يا سا ، قم...(  ال ميعن الدفا  عن استشهاد  به
االشاعرة فا م يقولون بصحة لعلي  املعدوم فعهاًل و اوبتهه فعهاًل )أي بصهحة  م رد  ميعن لقوية التوجيه بانه يف مقا نعم

، لعههن هههذا التوجيههه  هها ال يههرون جههواز لعليهه  مهها ال يطههاق، فههرد   رد علههى دعههواهم الفعليههةكمهها التعليهه  الفعلههي للمعههدوم(  
قههول اهلل التههوامهم بعلههى إنعههار   لههو كههان مههذعناً بصههحة التعليهه  التعليقههي ألمعههن لالشههعري ان جييهه  جيديههه إع انههه 

 (3)بانهه، (له انهه ال شه ه هناحيهق انعهر  بقولهه ) (2)يُا َُيوهُها النَّاِا اَعِبِدوا كُبَِّكمِ لعاىل يف األزل )حس  مدعاهم( 
العالمة يريهد رد دعهواهم  واحلاصل: انلعنه يصح البعق التعليقي واخلطاب التنويلي،  هنال  يف األزل وإن   يعن ش ه

إنعهار  كهون  ان  زلية هبذا الوجه والذي يبتين على من  حىت التعليقي والتنويلي وإال ملا صهح الهرد، علهى انهه يهرد عليهه األ
فهرض وعله  لللمعهدوم ولعليفهه لهه، لعهاىل فية إمعهان خطهاب اهلل عيبشعال ا أزلياً ال يدف  عنه هو أيباً لعاىل كالم اهلل 

 لبداههة ان القهرآن نهول مجلهة علهى قله  الرسهول  الناس زمن النه  على وجود املسلمني و العرمي سب  نوول القرآن 
إمنا تعلي  الو يوم املبعق ولهم ا يولد الع)ري من املسلمني عل  احلني وحىت اةن وإىل يوم القيامة فعليه ان يلتوم بان اخلطاب 
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و وجهود القهرآن يف اللهوغ اظفهول قبهل زمن نوول اةية فقي.. بل يرد عليه أقوى من عله  وههالبالغني املوجودين للناس كان 
فههم؟ وكل  املعهدومني لعهاىل ، فعيه  خاوه  (1)واألوامهر التشهريعية فيهه التعوينيهةخلقه كافة املسلمني، كوجود كافهة املقهدراد 

 ال مناص إال من االلتوام بتعليقية التعلي  ولنويلية اخلطاب.
 ملخص المختاك في تكليف المعدوم وخطابه

الفعلهي، أي امل تار يف لوضيح كلمهاد القهوم أو لوجيههها نهذكر  مهدجماً بعبهاراد العالمهة )ان شهرائي التعليه   وحا ل
ال التعليقههي، سههتة( )األول: وجههود املعلهه  المتنهها  لعليهه  املعههدوم( أي بقيههد املعدوميههة ال يف هههرف املعدوميههة فانههه يصههح 

 لعليفه يف هرفها بنحو البعق التعليقي.
فهه  األشههاعرة يف علهه ، فلههوزوا لعليهه  املعهههدوم، و اوبتههه( أي بتعليهه  فعلههي وخطههاب فعلههي، واحلههه  )وخالوقولووه: 

 ي على التنويل(.علف  امتنا  عل  وان الصحيح هو صحة لعليفه بتعلي  لعليقي وخطابه خبطاب لنويلي )
 مع دعوى َزلية القرآن ْإنَّا ََُكُسَلُنا نِوًحاالعالمة: ال يعقل 

ما كي  يقولون فيقصد به: انه  ، (3)، وال نوغ هناك، وهذ  معابرة يف البرورة((2)ْإنَّا ََُكُسَلُنا نِوًحاقول: قوله: )وي َو
ولهو كانه  يف األزل سهابقة علهى نهوغ لوجه  ان  ْإنَّوا ََُكُسوَلُنا نِوًحواان القرآن وخطاباله كان  يف األزل مه  قولهه لعهاىل: 

 .؟(يقول: )إنا سوف نرسل نوحاً 
 ن:المناقشة: هناك مصحِّحا

 هذا االعرتاض غري لام، إع يصح التعبري عما سيلري يف املستقبل بصيغة املاضني بوجهني: ولكن  
 تنزيل المستقبل محقق الوقوع منزلة الماضي -2
َُ ْفوي الصهووْك ان املستقبل اظق  الوقو  ينول منولة املاضي فيعرب عنه بصيغة املاضهي وعله  كقولهه لعهاىل:  األول: ُونِْفو

َُ ْفيووْه ََِخووُرى فُووْنُذا ِهووم ْقيُووام  يُن ِووِروُن    ُفُصووْعقُ  َْ ُوُموون ْفووي اأُلَكْض ْإالَّ ُموون ُشوواء اللَّووِه ثِوومَّ نِْفوو ووُماُوا ُوََُشووُرُقْا ُموون ْفووي السَّ
نُوِهم بْاَلُحقِّ ُوهِ  َم ال ِيَ ُلِموُن   ُوِوفوُِّيَا ِكوله نُوَفو   اأُلَكِض بِْنوْك كُبوُِّها ُوِوْضُع اَلْكُتاِب ُوْجيُء بْالنَّْبيِّيُن ُوالشهُهُداء ُوِقْضُي بُويوَ

                                                           

 مههن: حمفههول لههوغ يفويف لفسههري الصههايف: ) (22-21سههورة الهربوج: اةيتههان: ) ُمَحِفووو    لُووَو     فووي   ُمجيوود   قِوووَرآن   ِهوووُ  بُوولَ لعههاىل: قهال  (1)
 قبهل نظهرة جربئيهل مهن حانه  إع  جربئيهل وعنهد  جهالب  اهلل رسهول بينها: قهال  الصهادق عهن: قهال: لقميا .والتبديل التحري 
 لعلهم فهذعا محهرا ، ياقولهة مهن عينيهه بهني واللهوغ منه، اهلل خل  وأقرب الرب حاج  إسرافيل هذا إن:  جربئيل قال: قال أن إىل. السما 
 .واألرض السماواد يف به نسعى إلينا ألقا  مث فيه، فنظر جبينه اللوغ ضرب بالوحي ولعاىل لبارك الرب
 جبهني اللهوغ ضهرب بهالوحي، عكهر  جهل الهرب لعلهم فهذعا إسهرافيل، جبههة علهى ووهرف العهر،، ميهني علهى ورف ورفان، له اللوغ: قال: والقمي

 .(312ص 9جه وهران:  معتبة الصدر ،( )لفسري الصايف جربئيل إىل اللوغ يف  ا فيوحى اللوغ، يف فنظر إسرافيل،
 .1سورة نوغ: اةية  (2)
 (.965الدرس ) (3)
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ْتُحوَا َُبَوُوابِوُهوا ُوقُواُل ُلِهوَم مَّا ُعْملُوَا ُوِهوُو ََُعلُوِم ْبُموا يُوَفُعلِووُن   ُوْسويُق الَّوْذيُن ُكُفوِروا ْإلُوى ُجُهونَُّم زُِموًرا ُحتَّوى ْإُذا ُجاِ وُهوا فِ 
َْ كُبِِّكوَم ُويِنوْذِكوُنِكَم ْلُقواء يُووَوْمِكَم ُهوُذا قُواِلوا بُولُوى ُوُلْكوَن ُحقَّوَا ُكْلُموِة ُخُزنُوتِوُها َُُلَم يَُأْتِكَم ِكِسل  مِّنِكَم يُوتوَ  ِلوُن ُعُلَيِكَم آيُوا

ََُ  ُمثَووُوى اَلِمُتُكبِّورْيُن   وُ  اتوَُّقوَوا كُبوَِّهوَم  ْسويُق الَّوْذينُ اَلُعُذاْب ُعُلى اَلُكاْفرْيُن   ْقيُل اَدِخِلوا َُبَوُواُب ُجُهنَُّم ُخالْوْديُن ْفيُهوا ُفبْو
فُاَدِخِلوُهوا ُخالْوْديُن   ُوقُواِلوا  ْإُلى اَلُجنَّْة زُِمًرا ُحتَّى ْإُذا ُجاِ وُهوا ُوفِْتُحوَا َُبَوُوابِوُهوا ُوقُواُل ُلِهوَم ُخُزنُوتِوُهوا ُسوالم  ُعلُوَيِكَم ْطَبوِتمَ 

َِ ْمُن اَلُجنَّْة ُحَيِث ُنُشاء ُفْنَعُم ََُجِر اَلُعواْمْلينُ اَلُحَمِد ْللَّْه الَّْذي ُ ُدقُوُنا ُوَعُدِه ُوََُوكُثَوُنا اأُلَكُض نُوتُ  مه  ان العهالم عهن  (1)بُووَّ
 عذا وكذا من السنني.يوم القيامة بقبل  يوم القيامة، والقرآن نول على قل  الن  

 المشتق حقيقة في المتلب  بلحا  حال التلب 
ل حال التلبب، وكذل  ههو حقيقهة فيمها سهيتلبب باملبهدأ بلحهال ان املشت  حقيقة فيما انقبى عنه املبدأ بلحا الثاني:

وعلمهه  ان )السههب ( ان زيههداً سيبههرب عمههراً غههداً اليههوم )اعمعههة( بهه  لههو علمهه  انههفحههال للبسههه، ويوض ههحه امل)ههال اة : 
 د غهديهداً بعه: إعا رأيه  ز لقهول لسهعيد اليهوم )أي يهوم اعمعهة(، فيصح له  ان )األحد( سعيداً سيذه  إىل بلدمها بعد غد  

َ ضههرب  عمههراً مهه  انههه حمسههن إليهه  مهه)اًل، فهههذا  )األحههد( َ ضههرب ( مهه  انههه   التعبههري باملاضههي فقههل لههه:    هههو الصههحيح )  
، إع (ربلههه ال لبهه قههل)، بههل ال يصههح لهه  ان لقههول لههه: )السههب ( وسيبههربه غههداً  اةن )اعمعههة، حههني هههذا العههالم(يبههربه 

، فتدبر جيداً.لألحدبالنسبة  األحد، والسب  الفرض ان  للبس  باظاورة يف هرف  ، ماض 
 تنبيه: مكانة العالمة الحلي

العالمة احللي يعد مهن أعظهم عظمها  العها  بعبقريتهه الفهذة وإ ازالهه الفريهدة ويعفهي ان مؤلفالهه بلغه  األله  كتهاب إن 
، واملناقشهة يف د فقهيهة  تلفهة( وغريههاوفيها جهواهر كته  العهالم واألصهول والفقهه )لسه  دورا ورسالة وهو رقم مذهل حقاً 

بعف كلماد العظما  ال لنقه من مقامهم، فا ا لو صهح ، ملها أخله  بعظمهة أي عظهيم إع العصهمة هلل لعهاىل وألهلهها 
 ومناقشة القول أمر وعظمة القائل أمر آخر. ،ريصلواد اهلل عليهم وال غ

ق إىل العهههههام القهههههادم بهههههذعن اهلل لعهههههاىل وسنسهههههتعرض حيهههههق بهههههدأد العطلهههههة السهههههنوية، لهههههذا سهههههنوكل لتمهههههة البحههههه إلفووووواَ:
ا شعاالد ال)الث ال  ورحها الشيخ على االستدالل حبديق )رف  القلم( على بطالن معامالله ونبدأها  ناقشهة مصهباغ 

 (2)القلهههم قلهههم املؤاخهههذة ال قلهههم جعهههل األحعهههام مث مناقشهههة العقهههد النبهههيد كهههونالفقاههههة للشهههيخ إع اعهههرتض علهههى اسهههتظهار   
 ... واهلل املستعان.(3)صباغ مث مناقشتنا هلما، ومناقشاد أخرى للسيد الوالد وغري للم

 و لى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 (243: صحت  العقول)  ...ُويُوَعْرُب ُزُمانُهِ  ،ُوُيَحُفُظ ْلُسانُهِ  ،ََُن يُوَن ُِر ْفي ُشَأنْهْ  :اُل بِدَّ ْلَلُعاْقْل ْمَن ُثاُلث   :أمري املؤمنني قال 
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 بذعن اهلل لعاىل  كماهلا. (999)ونعود إىل صدر مباح)تنا يف الدرس  (3)
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