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 الداعویة    ةو بعضهم جعل مرحلة الفعلیة آخر 
ّ
مراحل الحکم االربعة و یه مرحلة وصول الحکم ایل حد

ز. او  االنشاء التی یه مرتبة ابراز المویل ارادته التحریک و جعلها بعد مرحلة  و     1کراهته بمبر

ئ یوضح   التحریک  و لم یأت بش  الداعویة الفعلیة و  التحریک، هل  الداعویة و  ام کذلک  ان مراده من 

ه.  فعلیة  عنده عیل مرتبة التنجز عند فکأن عیل االول تنطبق الرتبة ال ؟هما االقتضائیان  فتامل.  غبر

 تفسبر الفعلیة
  . اقتضائات  و بیانات اخری سنشبر ایل بعضها لمناسبات  ،و فی

 

 القول بالتثنیة 

ی و هما مرتبة االنشاء بمع  بعضهم بان للحکمرّصح   فعلیة. من  تی جعل الحکم القانونی و مرتبة المرتبتیر

 باب المثال الحظ النص التایل: 

   التنجز و   و االقتضاء، و االنشاء و الفعلیة    ان للحکم أرب  ع مراتب:   –قدس رسه    –»یظهر منه  
ّ
  ال یخفی أن

مرات  من  تکونا  لم  ة  االخبر و  االویل  من    الحکم؛ب  المرتبة  االقتضاء   
ّ
مراتبهفإن ال  الحکم  و   ،مقدمات 

بمعتی جعل الحکم القانونی بنعت العموم و االطالق   –التنّجز من لوازمه ال مراتبه. نعم مرتبة االنشاء  

 مرتبة الفعلیة    –بال مالحظة تخصیصاته و تقییداته و موانع إجرائه  
ّ
  –ایضا    –من مراتب الحکم، کما أن

القو  جمیع  فی  محققتان  المرتبتان  هاتان  و  مراتبه.  المدنیمن  السیاسات  فی  الموضوعة  ی  فإن   ة،انیر

ی ینشؤون االحکام ب ی فی مستثنیاتها و یراعون مقتضیات    نعت الکلیة و المقننیر القانونیة، ثّم تراهم باحثیر

و  المقدمات  نصاب  تّم  فإذا  اإلجراء.   إجرائها،  بمقام   
ً
واقعا  

ً
فعلیا الحکم  یصبر  االجراء  موانع  ارتفعت 

ی ال أرب  ع مراتب«. فتحصل  2: أن للحکم مرتبتیر

فی   ان کان عیل صواب  و  التنصیص  فی هذا  الماتن  مرتبة وجود  و  بمعتی  االقتضاء  مرتبة  بخروج  قوله 

ی    ع و بالشارع و   المصلحة و    المفسدة التی ترتبط بالتکوین و الواقع عن مراتب الحکم التی ترتبط بالتش 

ی و لکن الحکم کما ال وجه لتخصیصه اها من مراتب  لم یکن کذلک فی انتسابه جعل الخراسانی ایّ   هالمقیی

بال  االطالق  و  العموم  بنعت  و هو جعله  القانونی عیل وجه خاص  الحکم  بمرتبة جعل  االنشاء  مرتبة 

تخصیصاته   اجا    مالحظة  ی امبی فی کالمه  و کأن  اجرائه.  موانع  و  تقییداته  صواب  و  مصطلح غبر  ی  بیر

ه  و کل ذلک ال الفعلیة عند المحقق النائتی    یخفی عیل التامل فی هذا الکالم. و الفعلیة عند غبر

.  بعضها فی نقد الکالم ء من المالحظات االخری سنشبر ایلو فی کالمه ش    اآلنی

ی بالتثنیة    التعاببر للقائلیر
ّ
عبارة السید البجنوردی حیث   –الدعوی ام ال  صّححنا اصل    –و کأن من اسد

 قال: 
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الحکم  بل  مجعوالته  و  عیة  الش  االحکام  من  ا 
ّ
یعد ان  ینبغی  ال  التنجز  مرتبة  و  االقتضائیة  مرتبة  »ان 

االقتضانئ و الشأنی لیس اال اقتضاء الحکم و شأنیته ال الحکم االقتضانئ  والشأنی و التنجز حکم عقیل ال 

یع فال وجه الن   االنشانئ و حکم رس  الحکم  نعم  یع.  الش  الحکم   من مراتب 
ّ
 هذا    -الفعیل    یعد

ّ
لو صح

یع و من مجعوالته«.  - التقسیم  3یکون من مراتب الحکم الش 

 

 النقد 

نحن و ان لم نکن فی هذا المجال بصدد بیان الرأی المختار فی المسالة و اوکلنا ذلک ایل مرحلة التحقیق 

ینبغی   لما عرفت    –و لکن  التنجز من مراحل   –نقدا  الخراسانی مرتبة  المحقق  ان جعل مثل  یقال  ان 

حّصل 
ّ
یع قد یوّجه بان جعلها من درجات الحکم مع أن الحکم عیل ما هو علیه من درجة الت الحکم الش 

 ایل  
ّ
َرق

َ
 ما تّم امره من قبل او مرتبة التحقق بال ت

ّ
لمویل و  درجة اخری من الوجود انما هو بمالحظة أن

یع عنه أنه منجز، ولم یکن من حقیقة التکلیف الموجب   ه الوجودی منه لم یکن بحیث ینبی
ّ
استوفی حظ

یع عنه هذا العنوان نش ت ثبوته، ئامن نشة  ألوقوع المکلف فی کلفة البعث والزجر. و بلوغه ایل حیث ینبی

ی کما إذا  أنشأ  بدایع البعث البعث الجدو اال فربما یتم االمر فیه من قبل المویل قبل بلوغه مرتبة  

ط، فإن االنشاء الصادر من قبل المویل قد تّم امره من قبله   الجدی و کان فعلیة البعث موقوفة عیل رس 

یع عنه عنوان البعث الحقیفی فکما أن بلوغه   و استکمل نصیبه من الوجود، لکنه لیس حینئذ بحیث ینبی

  بهذه المرتبة مع عدم االنقالب عما هو علیه نحو 
ّ
، فکذلک بلوغه لمرتبة الت فی    4ز. نّج من البی

    

 القول بالتثلیث 

ی به ال همحقق االصفهانی  من القائلیر
ّ
و یه من المکلف و مرتبة االنشاء    مرتبة ارادة المویل و کراهته  بعد

المویل   الفعلیة من قبل  بقول مطلق    –مرتبة  الفعیل  منها و خروج مرتبة وجود    –ال  التنجز  و مرحلة 

    المفسدة عنها.   المصلحة و 
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