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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
()011

علل اإلنشاء بعد اإلنشاء وثمراته
ثممم ان ملخصصا اللصصول وحمص صله يف ِح َكصصم اشاءصصاد بعصصد اشاءصصاد وبواعاصصه الصصل غصصا عنهفصصي اللفويصصة عنصصه كمصصا ينهفصصي غصصا احهمصصال كواصصه مصصن
حتصيل احلاصل ،بالنسبة للموىل ،وفوائده بالنسبة للمكلف هي:
لنقل التكليف من مرحلة العهدة إلى البعث

أوالً :ان اشاءاد بعد اشاءاد قد يكون لنلل الهكليف من كواصه بعهصدة املكلصف وععلصه بتمهصه إىل مرحلصة بعاصه إليصه والطلصو منصه ،وقصد

فصلنا الفرق بينهما يف حبث الهزاحم فراعع(.)1
وبعبصصارة أخصصرد :قصصد يكصصون اشاءصصاد األول صصر ععصصل الهكليصصف يف ذمصصة املكلصصف قااوايصصا ويكصصون الاصصاأل ألعصصل بعاصصه إليصصه ،فصصاألول إاءصصاد
(صل أو أقيموا الصالة الواعبة) أو (أوعبت عليك الصالة الواعبة)
قااوأل والااأل إاءاد فعلي ،وقد سبق ذلك ببيان آخر ،فماال لو قالِّ :
فلد يهوهم ااه من طلو احلاصصل أو مصن حتصصيله لكنصه وهصم فاسصد إذ يصرا بالواعصو كصصفة للصصالة الصصالة الواعبصة بوعصوب قصااوأل ،ويصرا
بأوعبت إجياغا بوعوب فعلي أو بعاه إليها ،أي ما كان بعهدعك قااواا فااين أبعاك حنوه حاليا(.)2
وذلك اظري الواعو املعلق فااه قبل الزوال ال وعوب كما ال واعو لكنه ليس بعدم حمص بصل يف عهدعصه أمصر ولصتا حهلصف حالصه قبصل
الزوال بالنسبة للصالة عن حاله بالنسبة للمءي ماال فإن املءي ليس بعهدعه أبدا أما الصالة فبعهدعصه وإن يكصن وعوغصا فعليصا بصل كصان
()3
حايل.
مءروطا  ،والسر ان الوعوب االسهلبايل هو الوعوب مبرحلة البعث ال الوعوب مبرحلة الهلنني الهعليلي واملءروط فااه ّ
واحلاصل :ان للوعو الهعليلي اوع وعو اعهبارا فهدبر.
(صل).
(صل عند الزوال) وقوله :حني الزوال ِّ
وبتلك ظهر الفرق بني قوله قبل الزوال ِّ

كونه إرشادياً أو مولوياً
ثانيم ماً :ان اشاءصصاد بعصصد اشاءصصاد مولصصوي علصصى مصصا اخعاصصاه وإر صصا ي بنصصاد علصصى امهناعصصه أو علصصى لفويهصصه ،وقصصد فصصصلنا ض صواب املولصصوي
واشر ا ي وفوائد كون األمر مولويا يف كهاب (األوامر املولوية واشر ا ية) فراعع.
ِألشد ِية مالك متعلقه أو تعدد مالكاته
ثالثاً :ان اشاءاد الااأل قد يكون شفا ة أ دية مالكه واقوائيهه من مالك سائر األوامصر الصل ينءصأ حكمهصا إال مصرة واحصدة ،كمصا قصد
يكون شفا ة عضمن مهعلله مالكني ملزمني؛ ولتا أ ََمَر به عارة ألعل أحدمها وأخرد ألعل االخر ،كما سبق بيااه مفصال.
وبعبارة أخرد :ان منءأ إاءاد األمر ثااية قد يكون ا هماله على مصلحة ملزمة ثااية كما أوضحناه بناد على عدم عداخل األسباب،
وقد يكون منءأه ا هماله على رعة أعلى من املصلحة فللبعث حنو أصلها أمر أوال وللبعث حنو رعهها العليا أمر أمرا آخر فاألمر الااأل
يرا منه ان ينهج اعيا أعلى ،كما عضمن طلبا أكد أو طلبا آخر.
واحلاصل :ان ا همال املهعلق على مصلحهني أو على رعة أعلى من املصلحة هو منءأ األمر بعد األمر ثبوعا ،هتا من عهة.

( )1راعع مبحث الهزاحم الدرس (.)11
( )2الحظ الفرق بني اللضية احلليلية والءخصية ااخارعية ،يف امللام.
( )3املءروط لدد املءهور هو املعلق لدد صاحو الفصول.
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هل تعدد األمر كاشف إثباتاً عن أهمية المالك؟

ومصن عهصة أخصرد فصان األمصر بعصد األمصر كا صف لنصا عصصن ثبصو احصدامها (مصصلحهني أو مصصلحة واحصدة أ ص ّد) إثباعصا ،ولكصن ذلصك فيمصصا
أحرز عدم وعو عهة أخرد علهضي ععد اشاءاد وإال فااه ال يكون كا فا عن أ ّدية املالك أو ععد املصلحة.
عوضصيحه :ااصصه اخهلصف األعصصالم يف بعص مرعحصا بصصاب الهصزاحم فلصصد ارعصصأد الصبع ان عكصصرر اشاءصاد أو اشخبصصار عصصن أمصر ل ص ُه َو ليصصل
علصصى أمهيهصصه فكلمصصا عكصصرر ذكصصره وإاءصصا ه مصصن الءصصارع أكاصصر اكهءصصفنا أمهيهصصه أكاصصر فصصأكار ،عكصصس قليصصل األمهيصصة أو مهوسصطها فااصصه ال ملهضصصي
لهكرار األمر أو النهي فيها ،ولكن خالف آخرون وأعابوا عن ذلك بان الهكرار قصد يكصون لكاصرة االبصهالد بصه مصن يصري أن يكصون أهصم ،وقصد
يلل السؤال عنه واجلواب عنه وقصد يكصون أهصم يف فصعة زمنيصة قصصرية ،كلهصا العصدو يف أيصام هلومصه،
يلل االبهالد به لتا ّ
يكون أهم ولكن ّ
وقصصد يوعصصد مهصصم يسصصهمر طصصول عمصصر اشاسصصان فيصصؤمر بصصاألول يف أيامصصه وبالاصصاأل كاصريا عصصدا طصصول حياعصصه ،كمصصا ان األهصصم قصصد ال يهكصصرر ذكصصره أو
إاءا ه لهلية أو ملااع آخر ،فالهكرار وعدمه أعم من األمهية وعدمها.
قال السيد العم (و ّأما أكارية النصصو الصصا رة عصن املعصصومني (علصيهم السصالم) فهصي أيضصا ال عصالزم عرفصا األمهيصة يف اظصر الءصارع ،إذ
قد يكون منءأ األكارية أمور أخرد:
مال كارة االبهالد به ،كنصصو الصصلوا اليوميصة بالنسصبة إىل صصالة ا يصا  ،ولصتا اصرد حصت املنصدوبا قصد عكصون اصوصصها أكاصر مصن
بع الواعبا  ،كنصو صالة الليل مع اصو صالة ا يا .
الهربي حيث إن األُوىل أكار من الااايصة ،فهصته
ومال ما ال حمتور يف بيان حكمه ،ون يريه من عهة الهليّة وحنوها ،كنصو
ّ
الهويل و ّ
صدل علصصى األمهيصصة ،حبيصصث إذا عزايصصا حنكصصم بأمهيصصة األول .وماصصل مصصا كصصان لصصا يففصصل عنصصه عصصا ة ،فصصصار أكاصصر للهنبيصصه عليصصه ،وحنصصو
األكاريصصة ال عص ّ
ذلك)(.)1
أقممول :ذلصصك وإن صصصن لكصصن الكصصالم أاصصه إذا أحصصرز سصصائر اجلهصصا  ،بصصان عسصصاود األمصران مصصن سصصائر اجلهصصا فصصان عكصصرر األمصصر حينئصصت

بأحدمها ون ا خر ليل على أمهيهه أما لءدة مالكه أو لهعد مالكاعه فهدبر.
ليخرج الخبر عن كونه خبر الواحد

رابعاً :ان األمر بعد األمصر قصد يكصون ليبلصرب ااخصرب رعصة االسهفاضصة أو الهصواعر ،فلصد يصرد املصوىل ااصه إذا أمصر مصرة واحصدة وصصل للمكلفصني
خبرب واحد فلد يءكك فيه صفرد ،يف إسنا ه ،أو كربد بإاكار حلية خرب الواحد ،لتا يكرره إاءاد أو إخبارا ليصل مسهفيضا أو مهواعرا
فال يءكك فيه سندا وصدورا.
ليورث االطمئنان أو القطع بمضمونه أو داللته

خامساً :وقصد يكصون شيصراا االطمئنصان أو اللطصع مبضصمواه أو اللهصه ،فااصه إذا أمصر مصرة واحصدة احهمصل وعصو قرينصة مهصصلة أو منفصصلة
وقصصد اسصصي السصصامع اللهصصا أو يفصصل عصصن قرينيههصصا أو عصصن أمهيصصة اللهصصا فلصصم ينللهصصا لصصتلك أو اسصصي الصراوي عنصصه أو الصراوي عصصن الصراوي وهكصصتا،
فيحهمل علالئيا وعو ها ،عكس ما لو عكرر اشاءاد فااه إذا كاات معها مجيعا قرينة فصإن مصن املسصهبعد عصدا إن يكصن مصن ااصال عصا ة
ان ينلل كافة الرواة الرواية ون اللرينة الل معها.
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
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