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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
(217) 

مقا  إال  التحقيق  والتوضقييف يف الفقرني بقني الت قريك واحلنقم وا ومزيد  العقق  وإ  قلنقا بنو قه حًا
 ، يف ضمن  قاط:ال يستلزم ذلك بالضرورة القول بنو ه م رِّعا  ا ه 

 اإلدراك، اإلخبار، الحكم والتشريع
 ربت قريك، قققد يقدر، املقو  وال  قالو ا  هنالك أمورا  أربعقة: ادررا،، ادخبقار، احلنقم،  األولى:

ولننققه ال ي ققرو  أو ال  نققو  لققه تققالحية الت ققريك وإ   وقققد يققدر، و ققرب لننققه ال حينققم وقققد حينققم 
قاحلنم مرحلة وسطى بني ادررا، والت قريك، قق   احلنقم  وقد ي رو ، ًا ت له تالحية احلنومة،

هقققو اد  قققاو وملزومقققه األمقققر والامقققه ادلقققزام واألرني: األمقققر إ  قققاو لملقققزام وهققق ا ادلقققزام هقققو احلنقققم 
 م روعا . مرآ او أو ال ي يقوم به اد  او، ولنن ليسً   قادلزام معلول األمر ال ي هو اد 

 الفرق بين التشريع ومطلق اإلنشاء
الفرني بني الت ريك ومطل  اد  او أي األمقر والنهقي وادلقزام بالفعق  والقن،، ا  الت قريك  الثانية:

م األول ا األعلققى، أو هققو إ  ققاو ل حنققاب ققق  عبققارة عققن اعقق  األحنققام النليققة مققن  م النليققة   احلققًا
مققا سققيا ي أمققا احلنققم قنمققا يصققيف منققه ويصققدر قا ققه قققد  ممققن لققه املولويققة ال ا يققة لأو املنققزل انزلتققه،ً 

مولوية طولية أو قق  ع ر ضية  ألحد مواليه أو عبيده يصدر ممن يقك يف طوله با  مينيف املو  بال ات
 قريك، وهقو حنقم بقالطبك، إال تقدر مقن املقو  احلقيققي قهقو   ًلقي   نقم  حل  او  بفتيف الراو، قن  إ 

 ا  احلنم قد يتمصدني يف  وعني آخرين:
 من المولى الحقيقي بتفويض إنشاء الحكم الكلي

املقو  احلقيقققي،  بتفققويم مقنإ  قاو احلنقم النلققي إذا تقدر مقن املققو  الطقو  الالحق ،  األول:
مققا ا ققه قا ققه قيقققي واملققو  يسققمى أيضققا    ققريعا  لننققه   ققريك مسققتند إ   فققويم املالققك احل حنققمً 

ما يف  له، وذلكً   .النيب  ة  ن  س  ال ي بيده األمرً 
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ققاملققو  احلقيقققي قامل ققرِّ  هققو:  ا املفققوو  إليققه ذلققك أي ا ققه  للحنققم ااملن   هققو: النلققي أو القققم ن  
قا  ب  ر ت   خمربا  من رو  أ  ينو   للمو  احلقيقي يف إ  ائه للحنم النلي أيد ست ن  املاملفوو  إليه 
ققال النققوعني مققن الت ققريك حنققم  ًو ققه آمققرا  ملزمققا    يف تققورة ، إال ا  األول   ققريك ، ومققن الواضققيف ا ً 
 .ن له ذلك بال ات والاا ي ممن له ذلك بالعر مموحنم 

 إنشاء الحكم الجزئي
عها املقققو  اققق  وعقققال علقققى املصقققاري ، أي احلنقققم يف شقققرو  طبيققق  األحنقققام النليقققة الققق   الثااااني:

م ولققيس ا ققرِّ   ققريعا  مصققاريقها، قا ققه حنققم ولققيس   مققا أوضققحناه وهققو حققًا يف البحقق   وذلققكً 
حنمقا   أي منهمقا من أمالة القاضي والو  على الغيوب والقصور قا  القاضي والو  ال ين ا  الساب 

ما ا ه ليس اخرب ومرشد ققط، ب  ا ه حينم يف الصغريات بنصب ه ا، وعزل ذا،،  لزم ي  و ًليا ،ً 
القدار أو  قسقيم  لقك  ههق وبقاعدة العدل واد صاف وغريهقا وببيقك فص  اخلصومة وببطالقها منه 

او و.. ا ، ويوضقققحه  الفقققرني بقققني القاضقققي وال قققاهد ققققا  ال قققاهد خمقققرب  :أًاقققرأو ققققرا حصقققة ال قققًر
م  .والقاضي حًا
حقققال  لقققس ال قققورجل ورئقققيس اامهوريقققة ققققا  الربملقققا ، عنقققد مقققن يقققراه مصقققدر الت قققريك،  وكااا ل 

عا  هلققا بقق  ا ققه حينققم علقققى م قققرِّ لققيس قا ققه أمقققا رئققيس اامهوريققة  ،نليققةال ل حنققامأو مقققنون م ققرِّ  
قا األحنقام اازئيقة، أو حقل النليقة، لننق اين قا قه طبقها ال ا ه  قرب قققط، بق   مسقتمدا   ه حيق ً 
م ققط من إ  او الربملا  ويف طوله  .ال يعربو عنه بامل رِّ  ب  احلًا

ا    ريعا  وإذا تدر من ا  اد  او الطو  للنليات إذ والحاصل: ا تدر من املصدر األولً 
ا   رر  طبي  للنربجل على الصغريات   ًا  حنما .  و احلنم قيماإ  اأي املصدر الاا ي أوً 

 الطولية في أحكام النبي 
قق يوضيف الطولية ا  النيب  ومما أو ازئقي   ي1لَصالووا َكَماا رَأَيُاُتُماونأي ُأَصال يإذا أمر بنلقيً 

وقد سبقه وحلقه يف ما  قولقه  حقه،ق ما ا  يسبقه أمر اهلل  عا  أو يل ًةيساحة املعر   إًقلأذهب 

                                                           

 .191ص 1ق قم: ج لآللئ، رار سيد ال هداو ابن أيب مجهور االحسائي، عوا  ا ي1ل
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ااُنُكمُ  عققا :  َومااا و ي1ليااا أَياوَاااا الَاا يَن اَمنُااوا َأليَُّااوا اللَااَا َوَأليَُّااوا الَرُ ااوَل َوُأولأااي اأُلَُماارأ مأ
ق مققا أ  يقققال: األمققر األول لغققو أو يقققال  ي2لفَااانُاتَاُاوااتاااُكُم الَرُ ااوُل َفُوااُ وُا َومااا نَااااُكُم َ ُنااُا 

لهققا باطلققة بالبداهققة، قلققم  ققد لملققزام والواققوبد ًو الرققا بالت ققريك موا  األمققر الاققا ي لغققو، أو يقققالً 
إ  اآلمقققر األول واآلمقققر الاقققا ي،  احلنقققم والواقققوب وادلقققزام يبققق  إال الطوليقققة وهقققي املصقققححة دسقققنار

الطوليققة يف عققا  واآل ققرِّ  األول هققو امل اآلمققرقينققو   م، والطوليققة يف االعتبققارً  مققر الاققا ي هققو احلققًا
ما لو حر، عصا قدحرات العصا حجرا ، قا  ال ققوني الاالةقة السقابقة منتفيقة قلقم يبق  إال  العنيً 

 الرابك. قتدبر ايدا .
 ويمكن كون الَّقل مشر  اً، والبحث  ن الوقوع

قققم  ا  ينقققو  العقققق  ا قققه ال إشقققنال يف  ومنقققه يعلقققم:الثالثاااة:  قققا   ،م لزمقققا   مقققرا  آ ،ا  ن   لننقققه حيققق ً 
و ققه م ققرِّعا ، عقققال ، قا ققه مينققن  البققاري  قيمققا إذا قققوو طوليققا ،   ينققن م ققرِّعا  مققك ا ققه ال امتنققا  يفً 

مقا ققوو  إ  النقيب قرضا   عا  إليه  املسقتقالت العقليقة،ً  إ  قاو  احلنم يف بعقم النليقات،ً 
ق  النقالم يف الوققو ، النقيب  ة  ن  س قسقم لبعم النليقات ممقا تيقت با وعلقى أي ي لنقن النقالمً 

و قه قا   مقا  مقن غقريً  مقا  إذ ققد ينقو  حًا و قه حًا و قه م قرِّعا  ال يعقف  فقيً  عا  م قرِّ عدم ةبوتً 
مققا  و ققه مفوضققا  إليققه بقق  حمنومققا  عليققه بققا  حينققم ويققامرً  قق ً  أمققرهلعققدمً   لققيو ً  لققيو اهلل  عققا  يفً 

 قتدبر. ،يمو من رو   ف خبصوته
 من األدلة  لى كون الَّقل حاكماً 

ما   الرابَّة: و  العق  حًا ارية  ستعر  هنا رليلني ققط: النق  والعق  من ويدل علىً   أرلةً 
َرًة َوُحَجاًة بَالأنَاًة،  : ققد يستدل بقوله أما النقل، : ُحَجًة ظَاهأ إأَن لأَلاأ َ َلى الَناسأ ُحَجتَاُينأ
 ،مققاوحققدة و ااه بققدعوجل ي3ل، َوَأَمااا اُلَبالأنَااُة فَاااُلَُُّقولُ ُة فَالروُ ااُل َواأُلَنُبأيَاااُء َواأُلَئأَمااُة فََأَمااا الظَاااهأرَ 

                                                           

 .99سورة النساو: اآلية  ي1ل
 .1سورة احل ر: اآلية  ي2ل
 .11ص 1ةقة ادسالم النليف، النايف، رار النتب ادسالمية ق طهرا : ج ي3ل
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مقا ا  النقيب  احلجيقة أعقم إذ قققد  وقيقه: ا زم بالفعق  أو القن، قنق لك العقق . ملقو  قاه   ،مقر  آ ًو
للعقق   اوتقال يسقتلزم ةب  للنقيب وةبقوت املققامني ال لنو ه آمرا   اهيقا ،  نو  لنو ه مرآة ومرشدا  

 .ي1لحجةوالسياني ليس 
  ودة حكم الَّقالء إلى حكم الَّقل

 تيسقققق  ال ققققار  ولب ققققق  امل ققققهور مققققن ا  الطققققرني إمضققققائيات مققققن  عنققققدقلمققققا ةبققققت  وأمااااا الَّقاااال،
 اسيسققيات، بقق  هققو ممققم  ملققا حنققم بققه العقققالو مققن حجيققة قققول اخلبققري وخققرب الاقققة والظققواهر ومققا 

 أشبه.
ا   ا  العقالو هم احلنام حبجية احلجج املعهورة، وال يعق  الققول بنقوهم ق ذاً  ال ر  ممضيا ً 

م واملسسقسد قق   ، قا ه أيضا  ممضني مرشدين ا  العقالو ممضني قمقن احلقًا ا  ال ر  ممضيا  ًو إذاً 
 قي  العق  ةبت املطلوب، وإ  قي  العقالو اا هم عقالو هم احلنام قلنا ا  مراك ذلك إ  العق 

مو  حبنقم عقلهقم ، ولق ا لقزم إ بقا  اسقتنارا  إليقه إذ قوهلم اا هقم عققالو أًقرب شقاهد علقى اهقم حقًا
ققا   مني حبنققم قققوتم الغضققبية أو ال ققهوية أو غريهققا ملققاً  ققا وا حققًا هنالققك حنمهققم وإال قققاهم إذاً 

لققول لاقا هقم ب  ملا تيف القول لبناو العققالو اقا هقم عققالوي بق  لقزم ا ،ئهمواه للزوم إ با  بناأي 
 شهويو ي ماال !
وا ببنققاو العقققالو و  يعققربوا بقق ررا، الع والحاصاال: وبنققامهم أمققا إررا، وإمققا  ،قققالواهققم مجيعققا  عققربو

.  إخبار وإما إ  او واألوليا  منتفيا  قالاال  هو املتعنيو
 وصلى اهلل  لى محمد والا الطاهرين

 
ُبُت لأُلَمُرءأ الُ  : الصارنيادمام قال  ي الَلُا َ َز َوَجَل َلُا َقَضاًء إأََل َكاَن َ جأ ؛ ََل يَاُقضأ ُمُسلأمأ

اً َخُيراً َلُا، َوإأُن قُار َض بأاُلَمَقارأيضأ َكاَن َخُيراً َلُا، َوإأُن َمَلَ  َمَشارأَق اأُلَُرضأ َوَمَغارأبَاَاا َكاَن َخُير 
 ي12ص 2النايف: جل   َلاُ 

                                                           

 هنا، روايات أخرجل سيا  االستدالل هبا قا تظر. ي1ل
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