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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

ومزيد التحقيق والتوضقييف يف الفقرني بقني الت قريك واحلنقم وا العقق وإ قلنقا بنو قه حاًمقا إال
ا ه ال يستلزم ذلك بالضرورة القول بنو ه م ِّرعا ،يف ضمن قاط:
اإلدراك ،اإلخبار ،الحكم والتشريع

األولى :ا هنالك أمورا أربعقة :ادررا ،،ادخبقار ،احلنقم ،والت قريك ،قققد يقدر ،املقو وال قرب
وقققد يققدر ،و ققرب لننققه ال حينققم وقققد حينققم ولننققه ال ي ق وقر أو ال نققو لققه تققالحية الت قريك وإ
ًا ت له تالحية احلنومة ،وقد ي ور  ،قاحلنم مرحلة وسطى بني ادررا ،والت قريك ،قق احلنقم
هققو اد ققاو وملزومققه األم ققر والامققه ادل قزام واألرني :األم ققر إ ققاو لمل قزام وه ق ا ادل قزام هققو احلن ققم
قادلزام معلول األمر ال ي هو اد او أو ال ي يقوم به اد او ،ولنن ليس ً آمر م ورعا.
الفرق بين التشريع ومطلق اإلنشاء

الثانية :الفرني بني الت ريك ومطل اد او أي األمقر والنهقي وادلقزام بالفعق والقن ،،ا الت قريك
عبققارة عققن اعق األحنققام النليققة مققن قبق احلققاًم األول ا األعلققى ،أو هققو إ ققاو ل حنققام النليققة
ممققن لققه املولويققة ال ا يققة لأو املنققزل انزلتققهً ،مققا سققيا ي أمققا احلنققم قنمققا يصققيف منققه ويصققدر قا ققه قققد
يصدر ممن يقك يف طوله با مينيف املو بال ات ألحد مواليه أو عبيده مولوية طولية أو قق عرضية
بفتيف الراو ،قن إ او حلنقم ًلقي تقدر مقن املقو احلقيققي قهقو قريك ،وهقو حنقم بقالطبك ،إال
ا احلنم قد يتمصدني يف وعني آخرين:
إنشاء الحكم الكلي بتفويض من المولى الحقيقي

األول :إ قاو احلنقم النلققي إذا تقدر مقن املققو الطقو الالحق  ،بتفققويم مقن املقو احلقيقققي،
قا ققه حنققم ًمققا ا ققه يسققمى أيضققا قريعا لننققه قريك مسققتند إ فققويم املالققك احلقيقققي واملققو
ال ي بيده األمر ًله ،وذلك ًما يف سنة النيب .
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قامل ق ِّقر هققو :املققو احلقيقققي املن قا للحنققم النلققي أو ال ققمن ا املفق وقو إليققه ذلققك أي ا ققه هققو:
املفو إليه املستند للمو احلقيقي يف إ ائه للحنم النلي أي من رو أ ينو خمربا ترقا ب
و
يف تققورة ًو ققه آم قرا ملزمققا ،ومققن الواضققيف ا ًققال النققوعني مققن الت قريك حنققم ،إال ا األول قريك
وحنم ممن له ذلك بال ات والاا ي ممن له ذلك بالعر .
إنشاء الحكم الجزئي

الثاااني :طبي ق األحنققام النليققة ال ق شق وقرعها املققو ا ق وعققال علققى املصققاري  ،أي احلنققم يف
مصققاريقها ،قا ققه حنققم ولققيس قريعا وهققو حققاًم ولققيس ا ق ِّقر وذلققك ًمققا أوضققحناه يف البح ق
القصر قا القاضي والو ال ين ا أي منهمقا حنمقا
الساب من أمالة القاضي والو على الغيوب و و
ًلياً ،ما ا ه ليس اخرب ومرشد ققط ،ب ا ه حينم يف الصغريات بنصب ه ا ،وعزل ذا ،،ويلزم
بطالقها منه وبفص اخلصومة وبقاعدة العدل واد صاف وغريهقا وببيقك هق ه القدار أو قسقيم لقك
أو قققرا حصققة ال ققرًاو و ..ا  ،ويوضققحه أًاققر :الفققرني بققني القاضققي وال ققاهد قققا ال ققاهد خمققرب
والقاضي حاًم.
وك ا ل حققال لققس ال ققورجل ورئققيس اامهوريققة قققا الربملققا  ،عنققد مققن ي قراه مصققدر الت قريك،
م ق ِّقر أو مق قنون ل حنققام النليققة ،أمققا رئققيس اامهوريققة قا ققه لققيس م ق ِّقرعا هلققا ب ق ا ققه حينققم علققى
طبقها ال ا ه قرب قققط ،بق ا قه ين قا األحنقام اازئيقة ،أو حقل النليقة ،لننقه حيق ًقا مسقتمدا
يعرب عنه بامل ِّر ب احلاًم ققط.
من إ او الربملا ويف طوله ال و
والحاصل :ا اد او الطو للنليات إذا تدر من املصدر األول ًا

املصدر الاا ي أو ًا

ريعا وإذا تدر من

رر طبي للنربجل على الصغريات أي إ او احلنم قيما ًا حنما.

الطولية في أحكام النبي 

أ
ُصاليل1ي أو ازئقي
صالووا َك َماا َرأَيُاتُ ُماوني أ َ
ومما يوضيف الطولية ا النيب  إذا أمر بنلقي ً قَ 

ًقلأذهب إ ساحة املعرًةي ق ما ا يسبقه أمر اهلل عا أو يلحقه ،وقد سبقه وحلقه يف ما قولقه
ل1ي ابن أيب مجهور االحسائي ،عوا الآللئ ،رار سيد ال هداو  ق قم :ج 1ص.191
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َ
اول َوأُولأااي ُاألَ ُم ا أر أم ا ُن ُك ُمل1ي وَ ومااا
امنُااوا أَليَُّااوا اللَاااَ َوأَليَُّااوا ال َر ُ ا َ
ين َ
عققا  :يااا أَيوا َاااا ال ا َ
اول فَ ُو ا ُ واُ َومااا نَاااا ُك ُم َ ُناااُ فَااانُاتَا ُاوال2ي ق مققا أ يقققال :األمققر األول لغققو أو يقققال
اتااا ُك ُم ال َر ُ ا ُ
األمققر الاققا ي لغققو ،أو يقققال ًالرققا بالت قريك مواققد لملقزام والواققوبد وًلهققا باطلققة بالبداهققة ،قلققم
يب ق إال الطوليققة وهققي املصققححة دسققنار احلنققم والواققوب وادل قزام إ اآلمققر األول واآلمققر الاققا ي،
قينققو اآلمققر األول هققو امل ق ِّقر واآلمققر الاققا ي هققو احلققاًم ،والطوليققة يف االعتبققار ًالطوليققة يف عققا
العني ًما لو حر ،عصا قدحرات العصا حجرا ،قا ال ققوني الاالةقة السقابقة منتفيقة قلقم يبق إال
الرابك .قتدبر ايدا.
ويمكن كون الَّقل مشر اً ،والبحث ن الوقوع
الثالثااة :ومنققه يعلققم :ا ققه ال إشققنال يف ا ينققو العق ق من قا ،آم قرا ملزمققا ،لننققه حي ق ًققا
طوليققا ،ينققن م قِّقرعا مققك ا ققه ال امتنققا يف ًو ققه م قِّقرعا ،عقققال ،قا ققه مينققن قيمققا إذا قق وقو البققاري
عا إليه قرضا احلنم يف بعقم النليقاتً ،املسقتقالت العقليقةً ،مقا ق وقو إ النقيب  إ قاو
بعم النليقات ممقا تيقت باسقم لسقنة النقيب ي لنقن النقالم ًق النقالم يف الوققو  ،وعلقى أي
قا عدم ةبوت ًو قه م ِّقرعا ال يعقف فقي ًو قه حاًمقا إذ ققد ينقو حاًمقا مقن غقري ًو قه م ِّقرعا
لعققدم ًو ققه مفوضققا إليققه ب ق حمنومققا عليققه بققا حينققم ويققامر ًمققا أمققره اهلل عققا يف ً ق ًلق وقي ًلق وقي
خبصوته من رو فويم ،قتدبر.
من األدلة لى كون الَّقل حاكماً
الرابَّة :ويدل على ًو العق حاًما من النق والعق أرلة ًارية ستعر هنا رليلني ققط:
اهرةً وح َجاةً ب أ
أ
أما النقل ،ققد يستدل بقوله  :إأ َن لألَ أا َلَى الن أ
النَاةً،
َاس ُح َجتَا ُي أنُ :ح َجةً ظَ َ َ ُ َ
ااهرةُ فَال ور اال و ُاألَنُبأياااء و ُاألَئأ َم اةُ  ،وأَ َمااا الُب أ
َأ
ولل3ي بققدعوجل وحققدة وااهمققا،
النَاةُ فَااالَُُّ ُق ُ
َ َ
ُ َُ َ َُ
فَأَ َمااا الظا َ
ل1ي سورة النساو :اآلية .99
ل2ي سورة احل ر :اآلية .1
ل3ي ةقة ادسالم النليف ،النايف ،رار النتب ادسالمية ق طهرا  :ج 1ص.11
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وًمقا ا النقيب  آمقر ،قاه وملقزم بالفعق أو القن ،قنق لك العقق  .وقيقه :ا احلجيقة أعقم إذ قققد
نو لنو ه مرآة ومرشدا ال لنو ه آمرا اهيقا ،وةبقوت املققامني للنقيب  ال يسقتلزم ةبوتقا للعقق
والسياني ليس حجةل1ي.
ودة حكم الَّقالء إلى حكم الَّقل

وأم ااا الَّق اال ،قلم ققا ةب ققت عن ققد امل ققهور م ققن ا الط ققرني إمض ققائيات م ققن قبق ق ال ققار وليسق قت

اسيسققيات ،ب ق هققو ممققم ملققا حنققم بققه العقققالو مققن حجيققة قققول اخلبققري وخققرب الاقققة والظ قواهر ومققا
أشبه.
ق ذا ًا ال ر ممضيا ًا العقالو هم احلنام حبجية احلجج املعهورة ،وال يعق الققول بنقوهم
أيضا ممضني مرشدين ،قا ه إذا ًا ال ر ممضيا وًا العقالو ممضني قمقن احلقاًم واملسسقسد قق
قي العق ةبت املطلوب ،وإ قي العقالو اا هم عقالو هم احلنام قلنا ا مراك ذلك إ العق
إذ قوهلم اا هقم عققالو أًقرب شقاهد علقى اهقم حقاًمو حبنقم عقلهقم اسقتنارا إليقه ،ولق ا لقزم إ بقا
حنمهققم وإال قققاهم إذا ًققا وا حققاًمني حبنققم قققوتم الغضققبية أو ال ققهوية أو غريهققا ملققا ًققا هنالققك
أي واه للزوم إ با بنائهم ،ب ملا تيف القول لبناو العققالو اقا هقم عققالوي بق لقزم الققول لاقا هقم
شهويو ي ماال!
والحاصاال :اهققم مجيعققا عق وقربوا ببنققاو العقققالو و يعققربوا ب ق ررا ،العقققالو ،وبنققامهم أمققا إررا ،وإمققا
املتعني.
إخبار وإما إ او واألوليا منتفيا قالاال هو و
وصلى اهلل لى محمد والا الطاهرين

تيسر مالحظة ص الدرس على املوقك التا m-alshirazi.com :
و

ت لألُمرأء الُمسلأ أم؛ ََل يا ُق أ
أ
ضاءً إأََل َكا َن
ضي اللَاُ َ َز َو َج َل لَاُ قَ َ
َ
قال ادمام الصارني َ  :ج ُب ُ َ ُ ُ ُ
شا أر َق ُاألَ ُر أ
ض بأال َُم َقا أر أ
ض َوَمغَا أربَا َاا َكا َن َخ ُيراً
يض َكا َن َخ ُيراً لَاَُ ،وإأ ُن َملَ َ َم َ
َخ ُيراً لَاَُ ،وإأ ُن قُار َ
لَاُ لالنايف :ج 2ص12ي
ل1ي هنا ،روايات أخرجل سيا االستدالل هبا قا تظر.
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