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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
()229
تتميم للوجه السادس والتاسع
()2
سبق يف الوجه التاسع(( )1ان اإلنشاء بعد اإلنشاء والطلب بعد الطلب ممكن بل واقع بل كثري الوقريو )....كمريا سريبا يف الوجريه السريا
(ان احلالل الثبويت يف منت الواقع قد أحله اهلل إثباتاً أي انشأ ِحلّيته)
مراتب الحكم األربع في األحكام الوضعية
ونضيف ههنا ما يعمريم البثريإ إا األحكريام الوضريعية ،ريا يصريل أن يكريون قاعريدة أخريرا تضرياا لل اعريدة الري آلكرهريا اقخونريد ريد آلكرير
اقخونريريد ان مراتريريب احلكريريم أربريريع االقتضريرياء واإلنشريرياء والفعليريرية والتنهريريم ،ومنصريريرا كالمريريه ومصريريبّه هريريو احلكريريم التكليفريريي ،ولكريرين ن ريريول ان احلكريريم
()3
الوضعي أيضاً كذلك أي أن له مراتب أربعاً
مرتبة اقتضاء الحكم الوضعي
المرتبة األولى :مرتبة االقتضاء ،إن األحكام الوضعية ،كامللكية والموجية والوالية وال ضاوة ،جمعولة للشريار .أو هريي ممضرياة مرين قبلريه ،و رين
العدليريرية نريريرا تبعيريرية األحكريريام ملصريريا ومفاسريريد يف املتعل ريرياك ولكريرين ال ةريريل آللريريك بالتكليفيريرية بريريل الوضريريعية أيضرياً كريريذلك كمريريا ال ينب ريريي أن فريريى،
كريل حكريم وضريعي جعِريل أو أمضريي لريه ،علريى ال اعريدة ،م ريتم تريام االقتضرياء ومصريلثة أو مفسريدة ثبوتيرية اقتضريا جعريل احلكريم الوضريعي علريريى
طب ريه ،وآللريك كاقتضرياء لريك األراضريي والريدواب واأل ريهار ال الرجريال األحريرار مريثالً واقتضرياء وجيرية الرجريل للمريرأة وبريالعكة ال وجيرية الدابرية لريه
(كما يرومه بعم الشذاآل حالياً من المواج بالكلب مثالً ،على ما آلكرته بعم اجلرائد واإلآلاعاك).
مرتبة إنشائه
()4
المرتبةةة النانيةةة :مرتبريرية اإلنشريرياء ،ك ولريريه تعريرياا (إِنَّمةةا ولِةيُ اكم اللوةةها ورسةةولاها والَّة ِةُان لمِاةواُ الَّة ِةُ ِ
الو ةاَزَ َوااة ُوتاةةو َُ ال ََّ ةةازَ َو ا ة ُةم َرا ِ اعةةو َُ)
يمةةو َُ َّ
َ َ ا ََ ا َ َ َ
ان ااَ ا
َ
()6
سواء أكان إنشاء أو إخباراً عن إنشاء سابا ،و((فَِإنِّي قَ ُد َج َعلُتاها َعلَُي اك ُم َحا ِما))( )5و(من اتلف مال الغير فهو له ضامن) وغ ها.
وآللك قبل وصوهلا النوعي عرب الكتاب والسنة ،أي يف مرحلة إنشائها الثبريويت يف ال ريرآن الريذي نريمل مجلرية علريى قلريب الرسريول صريلى اهلل عليريه
واله وسلم أو الذي هو يف اللوح احملفوظ ،ومطلا من ت ّدرج نمول األحكام قبل إبالغها النوعي.
مرتبة فعليته بوصوله الِوعي
المرتبة النالنة :مرتبة الفعلية ،وآللك بوصوهلا النوعي يف الكتاب أو السنة ،وإن مل تصل خصاً ،إهنا إآلا أبل ا نوعيرياً ومل تصريل خصريياً
ترتبريريا عليهريريا آثريار معينريرية كا ريريت ال ال ّذمريرية بالري ّدين أو ال ضريرياء ،وإن مل يسريريتثا الع وبريرية باملخالفريرية إآلا مل يعلريريم بريريه خصريريياً قصريريوراً ،مريريثالً النف ريرية
جتب على الموج وتكريون ينرياً يف آلمتريه إآلا مل يريد عها وإن كريان لعهريم وآللريك حريي إآلا مل يعلريم إريذا احلكريم إآل مريا ام قريد رير .وأبلري إبالغرياً نوعيرياً
ريدرج) انريه ال
لممه الضمان وإن مل يستثا الع اب باملخالفة إن مل يبل ه خصياً ،عكة ما لريو يبلري حريي نوعيرياً (أي قبريل تشريريعه يف مرحلرية الت ّ
ضمان.
( )1راجع الدر (.)226
( )2راجع الدر (.)225
( )3مع قطع النظر عن ن ا نا السابا يف ان االقتضاء سابا على احلكم ،والتنهم الحا له والفعليرية كريذلك( ،أو بريالعكة حسريب التفسري اقخرير لءنشرياء والفعليرية ،وسرييأيت)
تدبر.
( )4سورة املائدة آية .55
( )5الشيخ احلر العاملي ،وسائل الشيعة ،ط اإلسالمية ،ج ،1ص.23
( )6حممد علي التوحيدي ،مصباح الف اهة ،ج 7ص.503
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()1
ِ
ِ
ةاُ لَ اكةةم ِّمة َةن
وكريريذلك قولريريه تعريرياا ( َوأَُ تَ ُج َم اعةةواُ بَة ُةي َن األا َُتَ ة ُةي ِن إَ َّ َمةةا قَة ُد َسةلَ َ
ف إِ َُّ اللوةةهَ َ ةةا َُ اَ اةةورا َّرحيمةةا) وكريريذلك (فَةةانك احواُ َمةةا ََة َ
ةاَ )2()...انريه لريو أسريلم عرين رية أو عرين اختريني انريه ري ّ بيرينهن بريان سسريك أربعرية أو إحريدا االختريني ،وآللريك إآلا كريان
ِّساء َمنُةَِى َوثااَ َ
ث َواربَ َ
الِ َ
تريموج قبريل الوصريول النريوعي ،عكرية مريا لريو كريان قريد رير .نوعرياً ومل يصريله خصرياً تريموج اخلامسرية مريثالً انريه باطريل وال يري أو تريموج األخريا الثانيريرية
باطل كذلك ،ولو مجع يف المواج بني األختني بعد البلوغ النوعي ال مجع ببطالهنما ال التخي وقام مجع بالتخي للرواية الصثيثة .تأمل.
وال فريريى ان تفسري مرتبريرية اإلنشريرياء والفعليريرية ريريا آلكريرير ،هريريو علريريى حسريريب مريريا اخ نريا  ،وأمريريا تفسري اقخونريريد هريريو ان مرتبريرية اإلنشريرياء هريريي إنشريرياء احلكريريم
على طبا ما ت تضيه املرتبة األوا من ون ا .االنبعاث أو االنمجار ،ومرتبة الفعلية هي إنشاؤ بداعي االنبعاث واالنمجار ،ولعله يأيت مميد توضي .
مرتبة تِج وه
المرتبة الرابعة :مرتبة التنهم وآللك بالعلم باحلكم ،يستثا الع اب باملخالفة ،ولكن ال يتصور التنهم يف األحكام الوضعية إال بأحد وين
أ -تِج ه بتِج لثاره وأحكامه
األول :ان يصرا مصبّه إا آثارها ،أي بأن تكون احلرمة على عدم ترتيب بعم آثريار احلكريم الوضريعي إآلا كانريا مرين األحكريام التكليفيرية،
الموجيريرية مريريثالً مريرين آثارهريريا وجريريوب املعا ريريرة بريرياملعروا وال سريم والنف ريرية ،لريريو خريريالف (بريريان مل ستثريريل هلريريذ األحكريريام الال مريرية لريريذلك احلكريريم الوضريريعي)
استثا الع اب باملخالفة.
والحاص ة  :انريريه إآلا تريريموج تث ريريا احلكريريم الوضريريعي ،ريريإآلا وصريريله احلكريريم التكليفريريي امل تريريب عليريريه ،وصريريوالً خصريريياً تنهريريم واسريريتثا الع ريرياب
باملخالفة وإال ال( )3بل يكون جمر حكم وضعي يلمم آلمته (ككونه يناً عليه).
ُ -تِج ه بِ سه في أصول الدان والضروراات
الن ةةاني :ان ي ريريال بتنهمه ريريا (األحك ريريام الوض ريريعية) ه ريريي بنفس ريريها باس ريريتث ات الع ريرياب عل ريريى الف ريرية م تض ريرياها ،ولك ريرين ال يتص ريريور آلل ريريك إال يف
مور ين الع ائد والضرورياك بنرياء علريى وجريوب ع ريد ال لريب عليهريا وال أقريل مرين حرمرية إنكارهريا( )4ريان الفتهريا املوجبرية السريتث ات الع رياب هريي
بإنكارها ،وعليه تكون األحكام الوضعية الضرورية ،كامللكية الفر ية مثالً اهنا من ضرورياك اإلسريالم بريل هريي مرين ضريرورياك كا رية األ يريان بريل
هريريي مريرين ضريريرورياك كا ريرية امللريريل والنثريريل ،وامل ريرا أصريريل ثبو ريريا بريريل وبعريريم تفاصريرييلها ككريريون البيريريع موجبرياً هلريريا أو اإلرث أو اهلبريرية وكريريذا اإلحيريرياء ،ريريإآلا
وصل آللك بوصول خصي للمكلف أنكر كان كمن ينكر الضروري من األحكام التكليفية إآل أي رت بريني وجريوب الصريوم وبريني كريون البيريع
ناقالً يف كوهنما ضروريني؟ إآلا ما الكربا وهي ان منكر الضروري كا ر( )5مستثا للع اب كان وصول حكم امللكية الفر ية كوصريول حكريم
الصريريوم ،منه ريماً ،وكريريذلك سريريببية ع ريريد الريريمواج حلصريريول عل ريرية الموجيريرية وسريريببية الطريريالت حلصريريول البينونريرية ،اهنمريريا حكمريريان وضريريعيان و ريريا يف اجلملريرية
ضروريان وإنكار ا بعد الوصول الشخصي موجب الستث ات الع اب وآللك معىن تنهم احلكم الوضعي.
والحاصة  :ان التنهريم يف األحكريام التكليفيرية بوصريريوهلا خصرياً واسريتث ات الع رياب خالفتهريا عمريالً وعلريى مسريتوي الع ريل العملريي ،وامريريا يف
األحكام الوضعية الضرورية تنهمها بوصوهلا خصياً كذلك واستث ات الع اب خالفتها اعت ا اً وعلى مستوا الع ل النظري.
وإن أبيا اإلآلعان باألمثلة الساب ة ال مناص من اإلآلعان بان نبوة الرسول صلى اهلل عليه واله وسلم وكونه نبياً مبعوثرياً إلينريا حكريم وضريعي
وإنكار كفر يستلمم اخلروج عن اإلسالم وكذلك اإلآلعريان بواليرية األئمرية وإمريامتهم ريان إنكارهريا خريروج عرين املريذهب وعرين احريد إطالقريي اإلسريالم
ون اقخريرير املبريريع علريريى ترتيريريب بعريريم أحكريريام اإلسريريالم علريرييهم ،كالطهريريارة ِ
وحلّيريرية الريريمواج ،ون بعريريم كعريريدم جريوا إعطريرياء المكريرياة هلريريم وعريريدم جريوا
وصلى اهلل على محمد ولله الطا ران
مرجعيتهم لنا وإمامتهم للهماعة وما أ به.
ِ
بوره وا تح
عن طلثة بن يد ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال ((إُ ُا الَرلُ فيه مِار الهدى وموابيح الدجى ،فلياج جال َ
للضياء نظره ،فإُ الت كر حياز قلب البوير ،ما امشي المستِير في الظلمات بالِور)) الكايف الشريف ج 2ص.600

( )1سورة النساء آية .23
( )2سورة النساء آية .3
( )3أي إآلا وصله بوصول نوعي ومل يصله خصياً ومل يكن عدم الوصول عن ت ص منه.
( )4يف الع ائد جيب اإلسان وع د ال لب ،وأما يف الضرورياك يثرم اإلنكار وقد جيب اإلسان وع د ال لب املوار تلفة ،تأمل.
( )5مطل اً أو إآلا عا إا إنكار أصول الدين ،على اخلالا.

