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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
 التزاحممباحث 

(66) 
 مختارات من رسالة الحقوق

دددر  ك ب دددب  َ دددي  ا   :ضقققوو قولقققه  التحقيقققل علقققىومزيددد   ِك اَل تك   ْ بكددد ك بَددددرك فَأَدَّدددََل تَد  َ َ دددََل َفَْلي دددََل فَدددَأ   و فََأمَّدددا َحدددَّه الْلَّدددب  األ  َوَأمَّدددا َحدددَّه دَد  س 
ْ ََل َحقَّبك َو إ َلى َبَصر َ  حَ  ف يَدَها ف ي طَاَفة  الْلَّب  فَدتدكَؤدَِّي إ َلى ل َساد ََل َحقَّبك َو إ َلى َسم  تَدو  ِك و قَّبك َتس  ْ و يد ك َرامكبك َفدن  ال َخََدا َوتَد  َ َأمَّا َحَّه الْلَِّسا   فَإ 

ََدب   ْلكبك َفَْلى األ  ِك ف دي قدَ و َفَْلى ال َخي ر  َوَحم  د   ر يَمدةك تكح  دةك ََ ََ ََْْلبك َطر يقا  إ َلى قَدْل ب دََل إ الَّ ل َ و  َ ز يهكبك َفن  َأ   َتج  ع  فَدتَد ي درا  َأو  ْل ب دََل  َ َأمَّا َحَّه السَّم 
َْداد ي َفْلَدى َمدا ف يَهدا م دن   ُكدركوبك ال َم ر يما  فَإ دَّبك بَابك ال َكاَلم  إ َلى ال َقْل ب  يدكَؤدَّى ب دب   بك  كْلكقا  ََ َإ إ الَّ ب الْلَّدب  تكك س  َأمَّدا َحدَّه و َ ي درك َأو  َ درو َواَل قدكدوَّ

له َلََل َو تَدر  ك اب   ف ت بَ َبَصر َ  فَدَغضهبك َفمَّا اَل َيح  تَدق ب لك ب َها َبَصرا  َأو  َتسَت ي  ب َها ف ْل ما  فَإ  َّ ال َبَصَر بَابك اال  َرإك َتس  ع  ف بد   ُ    (1)ار  ت َذال ب  إ الَّ ل َمو 
ْية مَسوبة لْلتكْلي ية  االحتماالت في األحكام الُو

 وهي:بال، احملتمالت يف عالقة األحكام الوضعية بالتكليفية هي سبعة، على ما خطر بال انهو 
 الْيَية

األول: عينية احلكم الوضعي للحكم التكليفي، بدعوى ان امللكيقة مقًاله هقي عقني  قواا تقر التصقراات حقة الناقلقة منهقا تا بقة والبيق  عقن 
 وهكذا.واالختالف إمنا هو يف التسمية والزو ية هي عني  واا تااة االستمتاعات هبا وإرثه منها وإرثها منه.. اخل  ،نفسه

 ما مجْوال  باالستقاللاده
و قققواا  ،أشققق ىملقققن حقققاا أو أحيقققا أو ور  أو  (2)تعقققاىالًقققاا: ان تقققالحل مقققن احلكمقققني لعقققول باالسقققتقالل اامللكيقققة مقققًاله اعتبقققار  علقققه اهلل 

 ميكنه  عر أحدمها دون اآلخر.تما التصراات حكم  عله اهلل بإنشاو مستقر يف عرض  عر امللكية،  
ْي مجْول بالتبع  الُو

وهققو مققا إهقق  إليققه  ،منققهبققالتب  أو اقققر انققه منتققز  لقق : ان اوعققول باالسققتقالل هققو احلكققم التكليفققي وامققا احلكققم الوضققعي اهققو لعققول الًا
الزو يققة وال امللكيققة ونظائرهققا بققر أو قق  النفقققة و ققوحلا االسققتمتا  و... اققانتز  منققه عنققوان الزو يققة. الشققار  مل جيعققر  بققدعوى انققه الشققي  
  وهر تالمه ير   لالحتمال األول، وسيأيت إلك. ، ولكن لعروهكذا

 التكْلي ي مجْول بالتبع
 -حسق  هقذا القرأ   – اققد  عقر اهللالتكليفي الراب : عكس الًال  بدعوى ان تلك األحكام الوضعية هي اوعولة مث ينتز  منها احلكم 

يتفقر  عليهقا تقر حكقم تكليفقي مسقان  لقذلك احلكقم الوضقعي وققد و قواا االسقتمتا  أ   ةفققنالمنهقا، و قوب  نتز ي  الزو ية ويتفر  عليها، أو 
 .إى إلك السيد الشاهرود   نس 

 لجْل اآل ر يأح َما داف
( أو الحكدم( هقو القداعي جلعقر )الحدَّاخلامس والسادس: ما نضيفه تاحتمال وهو ان يكون أحدمها الداعي جلعر اآلخر بان يققال بقان )

، اققان الققداعي هقو املقتضققي أو أحققد العلققر املعاققدحلة لتحقققل املعلققول وال واضقق فققرب بققني القداعي واملنتققز  منققه ( هقو الققداعي جلعققر احلققل، والالحكددم)
اما االنتزاعي اانه قهقر  احلصقول لعقر منشقأ انتزاعقهت أال تقرى ان او يقة األربعقة قهريقة احلصقول بو قود املدعوحل إليه، تالام بني حتققه وبني حتقل 
 ها؟ وأال ترى اإلمكان منتزعاه من املمكن واملاهية وليست املاهية داعية جلعله اانه لعول لعر منشأ انتزاعه قهراه.األربعة وليست داعياه لو ود

                                                           

 .  222قم، ص –احلسن بن شعبة احلراا، حتف العقول، مؤسسة النشر اإلسالمي  (1)
 أو أ  معتِبا بيده االعتبار. (2)
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بقان األحكقام التكليفيقة منتزعقة مقن الوضقعية أو العكقس هقو إرادة االنتزاعقي بقاملع  املعهقود يف الفلسقفة واأل قول، بقر  عقِبحل وظاهر تعبري من 
 ملع  األعم لكان مغايراه للداعي أيضاه.لو أريد االنتزا  با

وعلقى أ  اأحكامقه  (1)االعتبقار وققد يكقون انتزاعيقاه مقن األمقر  ،املمكقنوال خيفى ان االنتزاعي قد يكون من األمر احلقيقي تاإلمكان مقن 
أ   ققق  ارضققت االتنققاقح حمققال حققة يف  يف موضقق  آخققر مققن ان املمتنعققات  تنعققات يف لناهاصحلققملققا  تواحققدةمققن حيقق  اإلمكققان واالسققتحالة، 

التناقح يف الذهن هو بان يكون متصقوراه للشقيو وال متصقوراه يف الوققت نفسقه ومق  إإ اهو  ورته وليست به ايه وقوعه  من الذهن، وما يتوهم
 لدى التحقيل. اليت مر عها إى شرطنيوحدة تااة الشروط الًمانية أو العشرة 

دعاه إلك إى ان جيعر  قواا التمتق  بقاملع   ،االعتباراتمن  ان املوى حي   عر الزو ية له مًاله تاعتبار   وعلى أ  ااملقصود من الداعي
، نعققم أ ققر االسققتمتا  مقققوحلم أل ققر هققذا وتققان  علققه  علققه االخققو واألعققم وو ققوب النفقققة و... ولققو تانققت منتزعققة منققه ملققا أمكققن االنفكققا 

 إمنا الكالم عن مجلة األحكام وان الزو ية داعية  ا. يستلزمه االعتبار اعدمه تناقح اجعله  عله أو هو
أو العكس: أ  حي   عر  واا االستمتاعات وو وب النفقة وغريها دعاه إلك إى ان يعتِب  مقا االعتبقار املسقان   قذه األحكقام وهقي 

 .، م  انه تان من املمكن ان ال يعتِبالزو ية
 .ت إإ ال و ه لألول يف املقام أبداه باملع  الفلسفي والداعي لكان األخري هو احملتم وعلى أ  الو دار األمر بني االنتزا 

ْية ثالثة أقسام  الت صيل با  األحكام الُو
 الساب : التفصير بني األحكام الوضعية واهنا على ثالثة أقسام وإلك على حس  ما إه  إليه اآلخوند:

تما ميكن  علها تبعاه، وإلك تالزو ية وامللكية إإ ميكن للشقار ، أو أ  مشقرحل  آخقر، ان   اليت ميكن  علها استقالاله األحكام الوضعية  -أ
 بتب   عر األحكام، وبالعكس.جيعر هذا االعتبار مستقاله أو جيعله 

رتقق  مققن عشققرة املعلققى الققيت ال ميكققن ان إعققر إال تبعققاه تجعققر اجلزئيققة والشققرطية واملانعيققة وغريهققا للمققأمور بققه اانققه إإا  عققر الو ققوب  -ب
لشققيو ابتققداو بققدون ان يبسققق   ،للوا ققق أشققياو انتققز  مققن تققر منهقققا عنققوان اجلزئيققة للوا قق ، وال يعقققر، حسققق  هققذا الققرأ ، ان جيعققر اجلزئيققة 

وتققذلك حققال شققرطية االسققتقبال لصققحة الصققالة أو السقق  لصققحتها وسققائر شققرائ   ققحة الوا قق ، يف قبققال  ،اجلزئيققةالو ققوب عليققه لينتققز  منققه 
اتنتقز  منققه  –تالطهققارة   –مقق  التقييقد بققأمر و قوداه  –أ  مبرتق   –إن املقوى قققد يقأمر بشققيو )اقق لو ققوب القيت هققي مقن القسققم الالحقل.شقرائ  ا

 .(2)مًاله( تنو  امللبس ولونه يف الصالة  -اتنتز  منه املانعية، تما أنه قد ال يقيده بشيو و وداه أو عدماه  –تالنجاسة   –الشرطية، أو عدماه 
اسققتقالاله وال تبعققاه، وإلققك تاجلزئيققة والشققرطية والسققببية للتكليققف نفسققه ال للمكلققف بققه )وهققو القسققم  لعققر تشققريعي  ميكققن  علهققاالققيت ال -ج

ققال يف الكفايقة: لو قوب الصقالة وشقرطية االسقتطاعة لو قوب احلقع ومانعيقة احلقيح عقن و قوب الصقالة..  لدلو ا شرطيةتجعر وإلك  السابل( 
: )ما ال يكاد يتطرب إليه اجلعقر تشقريعاه أ قاله، ال اسقتقالاله وال تبعقاه للتكليقف، وإن تقان لعقواله تكوينقاه عرضقاه، بعقني -وندوهو أول اآلخ -)وثالًاه 

. وإلققك تالسققببية والشققرطية واملانعيققة والرااعيققة، ملققا هققو سققب  التكليققف وشققرطه ومانعققه ورااعققه، مًققر: اعتبققار )الققدلو ( (3) عققر موضققوعه تكوينققاه(
 .(4)مانعاه عنه( الصالة، و)االستطاعة( شرطاه للتكليف باحلع، وتذا اعتبار )البلوغ( شرط التكليف بالصالة، و)احليح(سبباه لو وب 

هقذا عقن شقرط التكليقف وإا  عقن شقرط ان والفرب بني هذا وسابقه ان الكقالم يف هقذا عقن شقرط الو قوب وإا  عقن شقرط الوا ق ، أ  
 لب الطاَرينوصْلى اهلل فْلى محم  وآ        املكلف به.

َتَب الْلَّبك َلبك َحَسََة  َوَمن  فَدرََّحبك  :قال رسول اهلل  ِك ََ َيا  ،َمن  قَدبََّل َوَلَ  َبَدَوي ن  َفككس  َم ال ق َياَمة  َوَمن  َفْلََّمبك ال قكر آَ  دكف َي ب األ  فَدرََّحبك الْلَّبك يَدو 
ي ل  ال جَ  حكْلَّتَدي ن  تكض   َ َما وكجكوِك َأ  .44ص 6الكايف: ج َّة  ءك م ن  دكور َ 
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