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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
(227) 

  (1)(...الطلب ممكن بل واقع بل كثري الوقوعان اإلنشاء بعد اإلنشاء والطلب بعد الوجه التاسع: )سبق: 
 المحتمالت في اإلنشاء بعد اإلنشاء

 ان احملتمالت يف اإلنشاء بعد اإلنشاء ثالثة: :ونضيف
 إيجاد األمر الثاني لفرد آخر من الطلب -3

طبيعاة الصاالة ماثاًل   ما سبق من )لكن الصحيح هو ان األمر يوِجد فرداً من الطلب )أو فقل مصداقاً له( متعلقااً باألول: 
 .(2)إذا رأى ان هذا الطلب املوَجد مل حيرِّْكُه فانه يُنشأ أمراً آخر يوجد به فرداً آخر من الطلب متعلِّقاً بالطبيعة نفسها(

 اما إليجاد الداعي أو إليجاد مرتبة منه أو فرد آخر
 والطلب اجلديد احلاصل به: اإلنشاء اجلديد  ان هذا 

 اد الداعي يف نفسه بعد ان رأى املوىل عدم إجياد األمر األول للداعي فيه.يكون إلجي :تارة
يكوناان جمموعهماا الباعا  لاه علاى حبيا  يكون إلجياد داٍع آخر من نفس سنخ الداعي األول أو من سنخ آخار  :وأخرى

صالتها ل الارحم فاان وَ و ذاك فتاارة يقاول: ِصاية تنويع الثواب واجلزاء متفرعاً على هذا األمر أن  االنبعاث واالمتثال، ومن براهينه اإل
عنااو الاابالء  صاالتها دفعاا ُ لها فاا ن وَ ِصاا :وثالثااة ،عماارك صاالتها أتلاا ُ فاا ن وَ وُأخاارى يقااول: ِصاالها  ،يف أموالااو وهتد ااا باركاا ُ 

وب إليهاا ساواء وهذا واضح وبديهي ملن رأى تنوع املثوبات املذكورة على خمتلف األفعاال املاأمور  اا أو املناد ،اء... وهكذاو والأل
 أكان ذلو يف لسان الشارع أم يف لسان سائر املوايل العرفية.

 وثالثة يكون: إلجياد درجة أقوى من الداعي كما سيأيت بعد قليل.
 إيجاده لمرتبة أعلى من الطلب ومن الداعي -2

ألن الصاافات النفسااية كلهااا ان يوجااد درجااًة أعلااى مان الطلااب، وهااو املساامى بالطلاب املؤكااد أو األماار املؤكااد وذلاو الثااني: 
كما ان الطلب   اإلرادة والشوق والعزم وغريها، حقائق تشكيكية ذات مراتبالطلب و  ومنها السابقة على حتريو العضالت، من

ويف كاال  أو االنزجااار، كمااا ان الااداعي، وهااو احلااافز، يف املكلااف لالنبعاااث املوَجااد يف عااامل االعتبااار باإلنشاااء، أيضاااً ذو مراتااب
مااا أيضاااً مشااكو ذو مراتااب فقااد يكااون قوياااً أو أقااوى أو ضااعيفاً أو أضااعف  ل وكاال حيااوان باال وكاال خمتااار،  ااو فعاالٍ عاقاال باا

الطلب الثاين فالثال  وهكذا  رأى املوىل كونجراتبها، ف ذا كان الداعي مشككاً صح األمر بعد األمر والطلب بعد الطلب كلما 
ماان يلاازم  والال ارشااادياً  األولاملكلااف لالنبعاااث، فكااان األماار الثاااين مولوياااً كاااألمر  موجباااً لقااوة أو اقوائيااة الااداعي واحلااافز لاادى

يف العبد بعد ان أوجد األمر األول فيه درجة  (3)حتصيل احلاصل لفرض ان األمر الثاين يوِجد درجة أخرى أقوى من الداعيذلو 
                                                           

 (.222راجع الدرس ) (1)
 (.222راجع الدرس ) (2)
 ابق.كما أوجد درجة أقوى من الطلب على هذا الوجه، أو فرداً آخر منه على الوجه الس  (3)
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، ويكاون األمار بنظار  أو خلبا  باتناه أو لوجاود مازاحم أهامفياه داعيااً أباداً لشادة تكاساله  األول بل قد ال يوجد األمار ،أضعف
إىل مرتباة الشاوق املؤكاد يف املكلاف الثاين أو الثال  فالرابع وهكذا هو املوجاد للحاافز أو لادرجات أعلاى فاأعلى مناه حا  يصال 

 .اجلزم فتحريو العضالت  و املأمور بهفالعزم ف
وذلو كله وجداين بديهي فأنظر إىل حال خمتلف املوايل عندما جتدهم يكررون أوامرهم ملن مل ميتثلها فاهنا بأمجعها تكون إما 

أو إلجياااد داع بعااد آخاار تكااون جمموعهااا   ،لتقويااة الااداعي يف نفااس العباادالجياااد الااداعي إن مل يوجااد  األماار األول ملااانٍع مااا، أو 
 يكن األمر صورياً جملرد إمتام للحمة أو شبه ذلو.كفيلة بتحريكه؛ هذا إن مل 

 إيجاده لنفس الطلب، بتداخل األسباب -1
ه ُقاا، باادعوى ان عاامل اإلنشااء ومتعل  ب جيااد تلاب وتلاب وداٍع وداع يف األمار بعاد األماار ان يقاال بتاداخل األساابابالثالا:: 

زمنا يف عامل التكوين بتداخل األساباب كاان إمكاان االلتازام باه األمور االعتبارية ليس بأصعب حااًل من عامل التكوين ف ذا التهو 
 يف عامل التشريع واالعتبار أوىل. 

توضيحه: انه ال يعقل توارد علتني تامتني على معلول واحد، ف ذا اجتمع  علتان على معلول واحد كان جمموعهماا علاة لاه 
زء العلااة، كماااا لااو كاااان حتريااو هتياااد لوحااد  احلمااار كافيااااً وتااداخل  األساااباب جعااو ان يكاااون حيندااٍذ كااال واحااد مااان العلتااني جااا

 برصاصاةوكاذلو قتال عمارو  ،ك يكاون معلاول جمماوع حتريكهمااكاا  معااً فا ن التحار  لتدحرجه وكان حترياو عمارو لاه كاذلو، فحر  
دوث الكساار بكار أو قتلاه برصاصاة هتيااد فلاو أصاابته الرصاصاتان دفعااة واحادة بنحاو واحاد كااان قتلاه مساتنداً  ماا، والساار هاو حا

والكسر بينهما بتواردمها على األمر الواحد يف الوق  الواحد واستحالة استناد املعلول ألحدمها ألنه ترجيح بال تارجح باال مارجح 
 وال للخارج عنهما ألنه خلف فلم يبق إال االستناد إليهما على أن يكون كل منها جزء العلة واملقتضي.

الُغسال مارة واحادة اجملاز  عان اجلناباة واحلاي  ماثاًل، وذلاو ألن هاذا املثاال مان  وذلو عكاس املثاال املعارول للتاداخل، مان
تداخل املسببات ال تاداخل األساباب؛ لوضاوج وجاود سابب واحاد هناا وهاو الُغسال الواحاد، ومساببني ومهاا النماساة مان اجلناباة 

 وهو الغسل الواحد. والنماسة من احلي  فالطهارة من هذا والطهارة من ذاك مسب بان يوجدان بسبب واحد
الااداعي بدرجتااه  الطلااب االعتبااار  يف عاملااه أو إلجياااد باادعوى ان األماار األول وإن كفااى إلجيااادويف املقااام قااد يقااال بااذلو: 

 العليا، وكان األمر اآلخر كذلو، إال اهنما حي  اجتمعا تداخل  األسباب وكان كل منها موِجداً جلزء الداعي أو لبع  مراتباه
 .(1)فلم يكن من حتصيل احلاصل أو اللغوية يف شيء ب الطلبأو لبع  مرات

 وسيأيت حتقيقه الحقاً ب ذن اهلل تعاىل.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
إن المال والبنين حرث الدنيا والعمل الصالح حرث اآلخرة وقد يجمعهما اهلل ألقوام، )): عليه السالمقال اإلمام علي 

واعملوا في غير رياء وال سمعة فإنه من يعمل لغير  ،واخشوه خشية ليست بتعذير فاحذروا من اهلل ما حذركم من نفسه
 .55-55ص 5الكايف: ط اإلسالمية، ج ((اهلل يكله اهلل إلى من عمل به

                                                           

 إذ بع  ما سبق مل يكن من تداخل األسباب. ولغري ذلو، وسيأيت ب ذن اهلل تعاىل. (1)


