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 جعل احکام:

گانه است های سهای که موضوع آن افراد محقق الوجود معین و خارجی در یکی از زمانقضیه قضيه خارجيه:

 تعیین بالشخص(.) مانند: اکرم هذا العالم

همان کلی بما هو کلی  ای که موضوع آن مقدر الوجود است یعنی تقدیری و فرضی است یاقضیه قضيه حقيقيه:

 مانند اکرم العلماء )تعیین بالوصف(

شود اکرم در حقیقت بازگشت هر قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه است مثال وقتی گفته می دقت مرحوم نائينی:* 

پس قضیه  و الی آخره...العلماء یعنی اگر این شخص عالم است اکرامش کنید بعد نفر دوم بعد نفر سوم 

 ل قضیه حقیقیه وجود دارد.ای در دشرطیه

 گویند بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه است مراد همین است.پس وقتی می

 در قضیه نواب اربعه امام زمان عج اهلل تعالی فرجه مثال دیگر:* 

 تعیین بالشخص() شود قضیه خارجیهتعیین نواب اربعه می

 واقعه فارجعوا الی روات احادیثنا.ما الحوادث التعیین بالوصف( ا) شود قضیه حقیقیهتعیین نواب عام می

 :فرق بين قضيه خارجيه و قضيه حقيقيه 

شود هم موضوع تقدیری و فرضی مانند قضیه لو کان قضیه حقیقیه هم شامل موضوع بالفعل می ( فارق نظری:1

شود بر وجوب ثابت میشود چون در قضیه حقیقیه حکم به هذا عالما فاکرمه که نسبت به زید جاهل هم بار می

 طبیعت مقدره یعنی این زید هرچند بالفعل عالم نیست منتهی تقدیرا و فرضا عالم است

اما اگر قضیه به نحو قضیه خارجیه باشد موضوعش باید محقق الوجود در خارج باشد به نحو فعلی مانند قضیه 

نیست و در قضیه خارجیه تقدیر و فرض شود چون زید محقق الوجود فعلی اکرم العالم که شامل زید جاهل نمی

 راه ندارد.

موضوع در قضیه حقیقیه وصف کلی مفروض الوجود است، اما در قضیه خارجیه  ( فارق عملی )ميرزای نائينی(:2

 ذات خارجی است مانند همان مثال نیابت خاصه و عامه امام زمان)عج(.

موظف است آن صفاتی که مد نظرش بوده را بدست  درباره قضیه خارجیه خود حاکم و موال ثمره این تفاوت:* 

ای نیست یعنی حکم موال اگر قضیه خارجیه بود احراز اوصافی که بیاورد و عبد نسبت به احراز صفات کاره



مدخلیت در حکم حاکم دارد با خود حاکم و موالست ولی اگر قضیه حقیقیه بود احراز آن صفات بر خود مکلف 

 کند. است که آن صفات را احراز

حال که قضیه حقیقیه بازگشت به قضیه شرطیه دارد پس االنتفاء عنداالنتفاء ( فارق عملی دیگر )ميرزای نائينی(: 3

 دهد یعنی انتفاء جزاء و حکم عند انتفاء شرط و وصف.رخ می

پس اگر حکم به صورت قضیه حقیقیه بیان شد و وصف مد نظر موال انجام نشد، چون مسئولیت تشخیص وصف 

 ...( به عهده عبد است.، یا اعاده ومانند قضا) ه عهده عبد بوده تبعات آن همب

اما اگر حکم به صورت قضیه خارجیه بیان شد و وصف مد نظر موال انجام نشد مسئولیت و تبعات آن به عهده 

 خود موالست.

خارجیه: متصدی احراز موال، ) در فارق قبلی دنبال متصدی احراز شرط بودیم * تفاوت ثمره این فارق با مورد قبل:

حقیقیه: متصدی احراز عبد( اما ثمره این فارق سوم تعیین کسی که مسئولیت و تبعات تشخیص وصف را به 

 باشد.عهده دارد می

 * تحقق احکام به عناوین ذهنی:

برود زیرا تواند روی مصداق خارجی اعم از قضیه حقیقیه یا خارجیه و اعم از حکم تشریعی و تکوینی( نمی) حکم

 رود.خودش امر اعتباری و ذهنی است بلکه فقط روی صورت ذهنیه می

النار محرقه( هرچند به آتش خارجی نگاه ) شودگیرد پس وقتی گفته میاحکام به عناوین و صور ذهنیه تعلق می

ایم داریم بار کردهای که از آتش گوییم النار محرقه اما در حقیقت حکم محرقه را به صورت ذهنیهکنیم و میمی

  از آن جهت که این صورت ذهنیه مرات آن شئ خارجی است.
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