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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(115) 

 تعدد االقتضاء االثباتي
رتعدد أو تكرر االالصورة الثانية:  رقضاا  اثإببا،ي، واملراد تكررر أو تعردد بيراو وارود امل ضا  يات؛ وذلر  ملصرل ة يف بعرل العبرد ي أو امل ضا 
 املؤكد له، وذل  يف الروايات كثري. الشوقحنو املكلف به وإجياد 

 تعدد االقتضاء لإلنشاء بنوعيه
 وتعدد امل ضايات لإلنشا  الفعلي. ال انوين ضايات لإلنشا  تعدد االقضاا  لإلنشا  بنوعيه، مبعىن تعدد املالصورة الثالثة والرابعة: 

وينشررأ بانيررام وبالثررام ورابعررام وهكرر ا ليصرر   ،ليصرر  الح ررام  يكرروو  عليررام  نشررأ أوالم مرررةم أمررا تعرردد امل ضارريات لضكرررار اثإنشررا  ال ررانوين  مثرر  او ي  
 ئنام هبا كي ال يكوو جمال ثإنكارها.الح ام  ضكوو  عليضه )وأص  إنشائه من قب ( مسضفياة أو مضواترة أو مطم

 ض وية داعي االنبعاث، وثإمتام احلجة، وغري ذل . كواما تعدد امل ضايات لضكرار اثإنشا  الفعلي 
 تعدد اإلنشاء الثبوتي القانوني

 .تعدد اثإنشا  الثبو،ي أي ال انوين )اخلفي أو السري(الصورة الخامسة: 
، أو مرثالم  كنه توهم  اسد؛  انه قد يكرر اثإنشا  الثبو،ي )باو يكضب أمره أو هنيره يف ورقرة وأخررث وبالثرةوقد يضوهم انه لغو ال  ائدة  يه، ول
ر يكرروو احضمررال وهكرر ا( ألارر  أو وررر  وصررول أحرردها إذ لررو   يكررر   يزريررة ق يسررجله تلفزيونيررام مررثالم،يكضبرره ويسررجله بصرروته ق يف األقرررا  الل

 ر بأحنا  شىت  إو احضمال تلفها مجيعام أو إتال ها أضعف بكثري ب  قد يكوو منعدمام.و كر  تلفه أو إتال ه كبريام عكس ما ل
أو سررهوام، ولضكرروو احلجررة علررى  عررن إلضفررات ال غفلررةم  برره رم ررر مبررا أ  م رروقررد يكرروو ذلرر  ثإمتررام احلجررة علررى املكلررف لرردث وصررو ا إليرره؛ بانرره أ  

 املخالف أقوث.
 تكرر اإلنشاء إثباتا  

 .تكرر اثإنشا  إبباتام، بأو يأمره مكررام، وهو ما سبق تفصي  الكالم حوله من اثإنشا  بعد اثإنشا سة: الصورة الساد
او ينشرأ للبره ال رانوين منره مررة بعرد أخررث  انره وإو   يكرن برداعي إنبعابره )إذ ، هو: حسب تعريف اآلخوند لإلنشائي والفعلي ،وتصويره

ومرن الردواعي،  ر ا الواره ولالح ره وبعرق سرواب ه أيارام، أو ينفري بضكرراره اثإنشرا  احضمرال كونره  أخررث، لردوا   ليس  عليام( لكن ذلر  يكروو 
ت ية ) انه إذا صدر يف جملس واحد احضمر  كونره ت يرة دوو مرا إذا صردر يف جمرالس مضعرددة ولررو  مضلفرة، كمرا ينفري بضكررر صردوره احضمرال  

 تفكي  إرادته اجلدية عن االسضعمالية(.مطلق  ، وأياام ينفيها الم كما ينفي احضمال كونه   ،كونه تورية أو ياعفه ادام 
 واما على تفسرينا ملرتبة اثإنشا  والفعلية  ال تصوير لضكرر اثإنشا  إبباتام إال إعادته للصورة اآلتية:

 تكرر االيصال النوعي
صررلى اهلل وأخرررث ب ررول النرر   العزيررز لررني:  ضررارة بالكضررابتكرررر الفعليررة ببوتررام، مبعررىن تكرررر االيصررال النرروعي  طررابني ودليالصووورة السووابعة: 

ق  عليرره السررالمأو اثإمررام  عليرره السررالمق اثإمررام  صررلى اهلل عليرره والرره وسررلمأو بكررالم النرر   عليرره السررالموبالثررام بكررالم اثإمررام  عليرره والرره وسررلم
 .اثإمام اآلخر

ومن  وائد ذل  إضا ة إىل ما سبق، نفي احضمرال عردم إرادة لراهر الكرالم أو نفري احضمرال عردم حجيضره،  انره إذا ارا  بظراهر أمرر إنشرا  
 انره وضمر  وارود قرينررة علرى اخلرال  وقرد خفيرل علينررا، لكنره إذا كررر اثإنشرا  يف جمرالس عديرردة و  تصرلنا مر  أي منهرا قرينرة علررى أو إخبرارام 

 اخلال  قطعنا بعدم واودها.
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 وجه إنشاء األئمة )عليهم السالم( لألحكام
او إنشرا  ولريس اخبرارام: إذ قرد وانره كر صرلى اهلل عليره والره وسرلمإنشا  األئمة )عليهم السالم( بعرد إنشرا  الرسرول  (1)ومن ذل  تعر  سر  

وقررد  (2)وقررد يكرروو لضشررديده وقررد يكرروو لض ويررة الررداعي وقررد يكرروو لضأكيررد الطلررب ،بعررد اثإنشررا  خلفررا  اثإنشررا  األول وضررياعهيكرروو اثإنشررا  
 اود قرينة على اخلال .وقد يكوو ثإببات إرادة الظاهر ونفي احضمال و  ،يكوو لنفي احضمال الض ية أو الضورية أو االمض او أو املزاح

 ال ي ال:   ل  يعين تفويق الضشري  إليهم.
صرلى اهلل عليره والره إذ ي ال: ه ا أمر آخر،   ىت لو قلنرا بعردم تفرويق الضشرري  إلريهم،  راهنم منشرؤوو لرنفس احلكرم الر ي انشرأه الرسرول 

 من قب . وسلم
 .؟د من قب وا  د ما أ  إو قلل: كيف يوا  

 .(3) راا  وغريه، واملسبباتقلل: سبق تفصي  اجلواب يف عنواو تعدد األسباب 
 تكرر الفعلية إثباتا  

رال ببوتام، وذل  إذا كراو  تكرر الفعلية إبباتام الصورة الثامنة:  الو كرراويني أو جمموعرة رواة حرىت يبلرج درارة الضرواتر أو خطراب واحرد لره موص 
  طاب يبل د عة واحدة يف عدة إذاعات و اائيات أو ينشر يف عدة ارائد أو ما أشبه.

 كرر التنجزت
 .(4)وامل صود من تكرره اشضداده تكرر الضنجز بالوصول الشخصي، ببوتام.الصورة التاسعة: 

بانه حمال إذ الضنجز هو اسرض  اق الع راب باملخالفرة لردث العلرم براحلكم أو قيرام العلمري عليره )ولردث اجلهر  الض صرريي بره( وال  :وقد ي ال
 معىن لضعدد الضنجز.

 لو تكرر اثإعالم من املوىل يف صورتني: و يه: انه يضصور  يما
اثإعالم كشف عن أشدية اسرض  اق الع راب باملخالفرة ألمهيرة املرال  املوىل كشف تكرر إعالمه عن أمهية مالكه،  إذا كرر  يما لو  األوىل: 

 .(5)أو عن تعدده لضعدده
  ضدبر. ،د االسض  اق ب  كشف عنهز  و يه: او تكرر اثإعالم   ي  

 .و االسض  اق ال يشضد ب  هو إما حاص  أو الوقد ي ال: ا
 انه حيل كاو من املفاهيم احل ي ية ذات اثإضا ة  اشضداده باشضداد مضعل  ه. :و يه

ألنرره إذ خررالف مررا أمررره برره املرروىل مكررررام   ررد هضكرره،  انرره إذا قيرر  برراو املخالفررة  أو يشررضد انرره بضكرررر اثإعررالم واثإبررالع يضعرردد ع ابرره الثانيووة:
ر ألول هض  كانل املخالفة لألوامر املضعددة هضكام أكرب والع ر  بباب ، وإو قي  باو مالفرة األمرر األول ليسرل هضكرام  راو مالفرة األوامرلألمر ا

 انره علرى واره  جلهرة مترام احلجرة عليره وعلرى  ؟(األمرر وعصرى )كرم مررة أمرتر  وعصريل املضعددة هض  عر ام ول ا جند املوىل ي ول ملرن كررر عليره
 .ب ل  ألنه هضكه واه

 مطل ام على ا ض ؟ ال ي ال: الع اب 
أال ترث انه إو قلنرا ررمرة الضجرري ألنره هضر  يسرض ق بره  ؛إذ ي ال: إو كاو عليه  انه ال ينفي كونه على مالفة األمر الواقعي الواص  أياام 

ي صرررملخالفرررة لبداهرررة الفررررق يف الع ررراب برررني العاالع ررراب  ررراو  اعررر  احلررررام الرررواقعي ال يسرررض ق ع ررراب ا ضررر  علرررى  ريررره   سرررب بررر  ع ررراب ا
 .، وللب ل صلة بإذو اهلل تعاىلول ا ال ود  إال الثاين ؛ومن شربه وكاو مخرام  مخرواملضجري ومن شرب املا  لانام انه 

                                                           

 أي أحد األسباب. (1)
 كما سبق تفصي  ذل .  (2)
 (.222(  و)222( و)222الدرس ) (3)
   قد يفسر بضعدد اسض  اق الع اب جلهضني.ب (4)
 تعدد الع اب لضعدد املال  )إذ  و ت مصل ضني ملزمضني مثالم(. (5)
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 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
ْعف ر   : ق ال  ر س ول  الل ه   عليه السالمعْن أ ِب  ا  يَت يما  فَوُياَلط ُفُه َو ْلَيْمَسْح  ْدن  ْنُكْم َقْسَوَة قَوْلب ه  فَوْليُ َمْن َأْنَكَر م  )): صلى اهلل عليه واله وسلمق ال 

 .222:  وع اب األعمال بواب األعمال ((رَْأَسُه يَل يُن قَوْلُبُه ب إ ْذن  اللَّه  إ نَّ ل ْلَيت يم  َحّقا


