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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
(012) 

 تفسيرنا لمرتبتي اإلنشاء والفعلية
اَن ااِ يمابباَ   مرتبريرية اإ اريرياـ، ه ولريريه تعريريا   المرتبببة النانيببة   اريرياـ بريريري تفسريريا ا ملرتبريرية اإسببب   ُِ اَن لََِّابباُا الَّبب ُِ َا َوالَّبب َا َوَرساببالا ِإنََّمببا َولِببُيكاما اللوبب

ََلَبُيكاُم َحاِكمبافَبِِنيي ََبُد َعَعلُ  سريواـ أهرياإ إ ارياـ أو إخبريارا  عرين إ ارياـ سرياب ، و (1 (الصَّاَلَة َواباُؤتااَ  الزََّكاَة َوهاُم رَاِكعاا َ  َا  تاب  َّبن اتلب  و  (2 
وذلك قبل وصوهلا النوعي عرب الكتاب والسنة، أي يف مرحلة إ اائها الثبويت يف ال رآإ الذي  زل  وغاها. (3 (َّال الغير فها لَ ضاَّن

أو الريريذي هريريو يف اللريريوظ اوفريريو ، ومطلريري  نمريرين تريريدمرق  ريريزول األحكريريام قبريريل إبالغهريريا  صريريلى اهلل عليريريه والريريه وسريريلممجلريرية علريريى قلريريو الرسريريول 
مرتبة الفعلية، وذلك بوصوهلا النوعي يف الكتاب أو السنة، وإإ مل تصل شخصا ، فإهنا إذا المرتبة النالنة  وملرتبة الفعلية بري  (4 نوعي(ال

أُبلغري   وعيريريا  ومل تصريريل شخصرييا  ترتبريري  عليهريريا آكريار معينريرية هاشريريتغال الذممرية بالريريدمين أو ال لريرياـ، وإإ مل يسريتذ  الع وبريرية باملخالفريرية إذا مل 
  .(5 به شخصيا  قصورا ( يعلم

 تفسير اآلخاند للمرتبتين
وأما تفسا اآلخو د فهريو  اإ مرتبرية اإ ارياـ هريي  إ ارياـ احلكريم علريى تبري  مريا ت تلرييه املرتبرية األو  مرين اآلخو د هلما بري تفسا هما سب  

  له يأيت مزيد توضيح(دوإ داع اال بعاث أو اال زجار، ومرتبة الفعلية هي  إ ااؤه بداعي اال بعاث واال زجار، ولع
حسريو مسريلك اآلخو ريد هريو إريرد إ ارياـ قريا وب ولرييف بعثريا  فعليريا  ولرييف إ ارياؤه  -السرياب  علريى الفعليرية  –إ اإ ااـ إوتوضيذه  

 .هجسد بال روظ  –حسو تعبا السيد الربوجردي  –بداعي اإ ينبعث املكلف يف األمر أو ينزجر يف النهي، فهو 
 ه؟ إإ قل  فما احلكمة من إ اائ

إليه ويراد ا بعاكه حنوه  املكلف عدم احلاجة إ  إ اائه حني حلول وقته أي الوق  الذي يراد بعث  منها ،قل   له ِحَكم متعددة
 ( أو عجزه أو غيابه أو شبه ذلك.ملوته وايل العرفيةبل قد ال يكوإ إ ااؤه حينذاك م دورا   يف امل
 وعَ اتفاق التفسيران واختالفهما

 اآلخو دي لنإ ااـ يتطرياب  مريف تفسريا ا لريه  رحلرية مريا قبريل الوصريول النريوعي إال ا ريه حريدده ذاتريا  وحريدد اه بال يريا  إ  وهذا التفسا
 م مراتو احلكم.لم درجته يف سُ  وحسوالح ه 

   يتصور يف موارد وهذا اإ ااـ 
لثبريويت يف ال ريرآإ الريذي  ريزل مجلرية علريى ما سب  من  وذلك قبل وصوهلا النريوعي عريرب الكترياب والسرينة، أي يف مرحلرية إ اريائها ا َِّها
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 أو الذي هو يف اللوظ اوفو ، ومطل  نمن تدمرق  زول األحكام قبل إبالغها النوعي(. صلى اهلل عليه واله وسلمقلو الرسول 
الواجو املعل  لدى صاحو الفصول وهو  فف الواجو املاروط لدى املاهور وهو ما عل  فيه الوجوب على شرط غا وَِّها  

علري  فيريه الوجريوب علريى  مريا والزوال أمر غريا اختيرياري لنريا، بريل، وحسريو اآلخو ريد، مطلري  ،على الزوال وجوهبا  املعلم  م دور  هالصالة
م ريريدما ، فا ريريه إذا قريريال   صريريلز عنريريد الريريزوال( فريريالوجوب اسريريت بايل هالواجريريو، م دمريرية أو شريريرط متريريأخر وإإ هريرياإ م ريريدورا  لكنريريه بواسريريطة 

است بايل والوجوب حايل، فوجوب الصالة وإجياهبا إمنا هو إجياب قا وب ال عكف احلج بعد االستطاعة وقبل حلول وقته فاإ الواجو 
 بداعي اال بعاث اآلإ.

وامريريا الفعليريرية لريريدى اآلخو ريريد فهريريي  مريريا لريريو هريرياإ اإ اريرياـ بريريداعي اال بعريرياث واال زجريريار، وذلريريك يتذ ريري   ريريا لريريو ا اريريأ مريريف حصريريول قيريريد 
قائم بنفف املتكلم أو  وهوله وجود اعتباري حمفو  يف عامله الذي  فاإ ذلك اإ ااـ بالوجوب، أو ا اأ ساب ا  فذصل شرط الوجو 

ألجل إجياد داعي اال بعرياث  ويكوإ، يصل حينئٍذ إ  مرتبة الفعلية أي إ  مرتبة الباعثية الفعلية أو غا ذلك الع الـ أو اللوظ اوفو 
 واال زجار يف املكلف.

 وعا  ولكن الاريرط  هريالزوال( غريا متذ ري  فهريو فعلريي لريدينا  يصلالنوعي إذ قد وال تنطب  هذه املرتبة على ما ذهر اه من الوصول 
 فتأمل. ،لديه دو نا يالثبويت متذ   فهو فعل هغا فعلي لديه، وقد ال يصل  وعا  ولكن شرت

 أنااع وصار تعدد َّراتب الحكم األربع 
ا علريريى نا يريرية منهريريا هثريرياة جريريدا ،   تصريرير ههنريري  ،إكباتيريرية اآل فريرينيمث اإ الصريريور املمكنريرية إضريريافة لنإ اريرياـ بعريريد اإ اريرياـ واحلِلميريرية الثبوتيريرية وا

، وذلك ألإ هريل واحريد مرين مراتريو احلكريم األربريف قريد يكريوإ كبوتيريا  وقريد يكريوإ إكباتيريا  مث اإ هريل واحريد منهريا قريد يكريرر متلمنة ما ملى
 ؤوسها وهي بنفسه ويتعدد وقد يكرر مف الح ه أو ساب ه، فالصور هثاة جدا ، إال ا نا   تصر على بعض ر 

 تعدد االَتضاء النباتي
ا االقتلرياـ إجيابريه أو مير،ريه، هوجريود مصريلذتني ياإ تامم   م تلِ وذلك بأإ يكوإ يف املتعل   ،تعدد االقتلاـ الثبويت الصارة األولى 

هريل ذلريك اإ  عرينحاملهريا، وهنريا جيريري البذريث السرياب   لكفريى إجيريابملريزمتني مرين سرينخ واحريد أو سرينخني، ويريث لريو ا فريرد هريل منهريا 
بل يكريوإ أو ال وهاإ سببا  له؟  لو ا فرد القتلاه اميكوإ من تداخل األسباب باإ ت تلي املصلذتاإ معا  إجيابا  ووجوبا  هاإ هل منه

 ،فاشريدية الع وبرية باملخالفريةال ائم برياألمر فاشدية البعث النفسي مما مآله إ  اشدية الطلو  ،آهد سببا  إجيابٍ  وتعددهمل تلي تكرر ا
املتعلري  الاريو  إ  فك تبعا  الشدية املراحل السرياب ة علريى األمرير والطلريو وهريي  أشريدية املريالك  أو تعريدده( املوجريو الشريدية احلريو وذل

 مث أشدية الطلو وهكذا.. حامل املصلذة
فكريرياإ  حاملريريه ملفسريدة أشريريد مرين الصريريغائر،هريريي أو  ،بريه الكبريريائر فاهنريريا امريا حاملريريه ملفسريدتني ملريريزمتني أو أهثريروذلريك هريريو الريذي تفسريرير 

همريا تفسرير بريه رهنيرية مثريل الرهريوع دوإ ال ريراـة إذ بلغري    ،موجبا  الشريدية مبغوضرييها فأشريدية الزجرير عنهريا فأشريدية الع وبرية بارتكاهبرياذلك 
 شدة مطلوبية الرهن والبعث حنوه هجـز من الصالة ويث يعد فاقده باتال  حملا .

 فراجف. ،ا سب  يف عنواإ تعدد األسباب واملسببا وِوناإ ذلك هله من عامل التاريف هونا ه من عامل التكوين هم
 وصلى اهلل َلى َّحمد وللَ الطاهران

ميف الع ول عن آل  إنما ادرك الخير كلَ بالع ل. وال دان لمن ال َ ل لَ   صلى اهلل عليه واله وسلمقال رسول اهلل 
 .54  صصلى اهلل عليه واله وسلمالرسول 


