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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
البثث ب  أن إىلالشثثييف يف  باسثثبه وذثث    هثث   إنوقلنثثا ، قول  طلثثعلثثى حر ثثة البثث ب ب ثث االسثثالدالل بالع ثث حثثول ةثثحة  الزال البحثث 

 حرام بضرورة الع ول واألديان وانه يدل عليه األدلة األربعة، مث ن لنا كالم االيرواين واخلوئي والالربيزي وناقشناها.
 كبرى المالزمة :

ادعثى  (1)األنظثارالنصثاري يف  طثار  اان الشييف  نابي  وقد حبم به الع   حبم به الشرع؟  ك   ا  إنه  : يف البربى وهيهو  اآلنوحبثنا 
 بسيطا و ركبا على كربى املالز ة. املن ول واحملص  اإلمجاعوجود  وأكد

 المعروف من المذهب: المالزمة هداية المسترشدين:
ثالثثا "  هثم حيث  ي ثول : مكثالفلثه  ، (2)ايثة املسشدثدينكثالم الشثييف الثرازي يف كالابثه هد  نن ث  - بثدئيا   –ولالأكيد كالم الشييف األنصاري 

او واجبثا  (3)فيبثون  ثا لعلثق بثه بثه كث لك فه  يثبت ب لك حبثم الشثرع ،قي  بادراك الع   احلسن وال بح على حنو  ا ثبت يف الواقع إ ا:انه 
 ثثن  ذ مهثثاحر ثثة وال  ال وجثثوب و بالوقيثثا الشثثارع وبيانثثه فثثال إالثبثثت احلبثثم الشثثرعي ي او ال الع ثث  أدركثثهعلثثى حنثثو  ثثا   ثثثال   حمر ثثا يف الشثثريعة

فثاملعرو   ثن املث ه  هثو ، ال بعثد بيانثها لركثه ال و علثى فعث  دث  ع ثاب ثواب وال يشل  وال (4)بعد ورود  يف الشريعة؟ إالالشرعية  األحبام
حبثم بثه  فبث   ثا الع ث  ولون باملالز ثة بثني حبثم الشثرع و ي فإهنم، ال ائلني باحلسن وال بح عليه عدا د و   نهم إطباقب  الظاهر ، (5)األول

 (6) ن ن   كلمات األعالمالع   حبم به الشرع وبالعبس " ونبالفي يف امل ام هب ا امل دار 
، اال الشثثا  أطب ثثوااملثث ه  قثد اسثثال ر علثى  لثثك حث   ان و ثا ن لثثه الثثرازي  ثنيعضثد وي ثثوي قاعثدة املالز ثثة   كرنثا  ثثاف ثثد  اآلنحث  : إ ن

  الح ق يف امل ام. ال و ن وال  بسيطا و ركبا  حمص اإلمجاع ا قاله الشييف  ن ان و 
 :(7)مناقشة كبرى المالزمة

، احلسثن والوجثوب بثنياو املالز ثة  بثم الشثرع حبر الثهحبثم الع ث  ب ثبح دث  وح دعثوى املالز ثة بثني، فثان  ناقشة البثربى املث كورة ولبن ميبن
 دودة  ن وجو  عديدة:خم

 (8)محرم فقط عضهاعشرة للقبح العقلي ب هناك مناشئ :األولالوجه 
ال ثبح اثا لثو حبثم  أنثواعلثيس كث  نثوع  ثن ، فانثه سثاب ا إليهااليت ادرنا  العشرة األنواعنوع ال بح  ن  حت يق وحتديد وه ا الوجه يسالند اىل

 :و لك، أو وجوبا على طب ه حر ة   به الع   حبم الشرع

                                                           

 .335ص 2 طار  األنظار ج (1)
 . 503-502هث وكال ه  كر  يف اجمللد الثال   ن كالابه ص  1241وه ا البالاب هو كالاب قيم جدا و ؤلفه هو  ن طب ة أسال ة الشييف االنصاري وقد لويف سنة  (2)
 علق به حبم الع  .أي  ا ل (3)
 وهنا فان حبثنا يف املالز ة ينفعنا أيضا يف حب    اةد الشريعة فالنبه  (4)
 أي املالز ة. (5)
علثى لسثان  )يف بيان اسال الل الع   بثإدراك حبثم الفعث  حبسث  الواقثع وأنثه  ثن األدلثة علثى حبثم الشثرع  ثع قطثع النظثر عثن لوقيفثه وبيانثه لثه 444كما قال يف هداية املسشددين ص  (6)

وقثد أنبثر  ، ثن الفثرق املثبالثة للشثرائع والنافيثة حججه، وهو ال ي  ه  إليه علماؤنا اإل ا ية، ب  وأطب ت عليه العدلية، ب  قثال بثه أكثثر الع ثال   ثن احلبمثا  والربامهثة واملالحثدة وكثث 
إال أن األدثاعرة قثد أنبثروا ثبثوت احملبثوم بثه رأسثا  فلثز هم إنبثار إدراك الع ث  لثه وكونثه دلثيال    لك األداعرة وطائفثة  ثن  الثأخري علمائنثا األخباريثة يف اوملثة وبعثو  ثن مث و حث وهم

 على حبم الشرع(
 والبد  ن الالدبر الن  ناقشة البربى البلية قد يالوهم  نها خمالفة اإلمجاع، فه   ن خمرج؟ سيأيت  (7)
 أي سب  الالحرمي. (1)
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واوهث  ، و ثالثه العلثم واوهث  فثالعلم كمثال وهثو حسثن، ا ث  حسثنفالناقص قبثيح والب، ال بح واحلسن الن ص والبمال أنواع ن  الن -أ
 الشرع له؟ إجيابدلي  على  - (1) طلق العلم –حبم الع   حبسن العلم  ولبن ه ، بعبسه

 ، (2)ذاية األ ر ان بعو أةنافه واجبة بوجه آخر نعم العلم  سالح ، بوجوب ك  علم ال حبم للشرعفانه ، كال: واوواب
 ثع  واوثو املعالثدل اوطبعثه احثدهم يثالال م  حبم الشرع بوجوبه؟ كما لو كانال م الطبع  يف املالئمة للطبع فه  ك   ا روك لك األ  -ب

 األةثثوات إةثثداروكثث لك احلثثال يف  فهثث  مبثثم الع ثث  حبر الثثه؟ نفسثثه وطبعثثه  نثثه الفثثراا اخلشثثن او احلثثر او الثثربد اثثا لنفثثر أو كثثان الفثثراا اويثثد
اىل  نظثر  ثزع   وكث لك النظثر فهث  كث  هث   املثوارد حثرام دثرعا؟ – وإال حثرم  ثن هث   اوهثة اآلخثرينضرر علثى  اببدون إجيطبعا  –العالية 

 ، فالنبمش نفسه فه  ه ا حرام ؟ واوواب قطعا ال
جي يطثثابق الواقثثع اخلثثار  ال مبثثان يرسثثم احثثدهم دثثجرة كثثأفهثث  كثث  عثثدم لطثثابق قبثثيح ؟، عثثدم لطثثابق العثثواه وقبحثثهاحلثثال يف  وكثث لك -ج
 ع الئيا او درعيا،  رجو  أو  بغوضانه  األ رذاية ، كال  فه  ه ا حرام ؟، عا دا
 ال لصثثح دعثثوى –عربنثثا عنثثه باالقالضثثا  الثث ايت  أو احلسثثن، اثثا ال ثثبح أسثثبابوهثثو أقثثوى  - والالانبثثا  حثث  يف االنبغثثا بثث  ن ثثول انثثه  -د

ب يثة املثوارد  ثن عثدم ثبثوت املالز ثة بنحثو  حالثه حثالاالقالضثا  فثان احلسثن ل الثه  والصثدق واجث  القالضثائه، الب ب حرام ل بحه واناملالز ة 
والبث ب ضثدان امثا ثالث  هثثو  و لثك ان الصثدق ؛واجث ؟ اوثواب الدائمثثا  ولبثن هث  الصثدق، (3)فلثو الحظنثا البث ب فانثه حثرام،  طلثق 

 احلثق إح ثاقاخلطث ة الثيت يالوقثا عليهثا  األ ورن الصدق يف الشهادة وذ ها   :على نوعني بني واج  و سالح  فانه (4)والصدق ،السبوت
فهث  عليثه ،   املباحثةاد  يف طري ه البثث   ثن الالفاةثيكمن  ه  يف سفر  عني فص  و لك ،فال  ن الصدق اآلخروا ا ال سم ، وه ا واج 

 اا ثال  وهو السبوت الصدق والب ب ضدان و ، ان يسبت لهب  ، ان ه ا ليس بواج  عليه ان ين   مجيع الالفاةي   ن املباحات؟
االقالضثا  الث ايت هنثاك لفصثي  يف  فانثه حث  وعليثه ه يسثاللزم اإلجيثاب،ولبثن احلسثن يف الصثدق  احلر ثة ال بح يف الب ب قد اقالضى: إ ن

 يف الالالزم. إطالقوال 
 بالرجحثانالع ث   مبثمب  إمنا حبم الشرع حبر اله وك ا احلسن والوجوب،  بهاا لو حبم الع     ن أنواع ال بح :ليس ك  نوعواملالحص  

 ، األعم  ن الوجوب واالسالحباب
 بعضها محرمدرجات  ذوالقبح والحسن مفهوم مشككك الوجه الثاني :

وال ثثثبح  اإلجيثثثاباحلسثثثن الشثثثديد ي الضثثثي ، و  فهثثثو ان احلسثثثن وال ثثثبح مهثثثا  ثثثن احل ثثثائق الالشثثثبيبية  ات املرالثثث  امل اللفثثثةينالوجثثثه الثثثثا وأ ثثثا
والالفصثثي  بثثني االنفبثثاك  احلثثق هثثو بثث  ،ب ثثول  طلثثق فثثال لثثالزم، ومهثثا علثثى ال اعثثدة، ي الضثثي احلر ثثةنثثع  ثثن ن يضثثه يثثرى الع ثث  امل  الشثثديد حبيثث

، واألنثواعالثالالزم يف بعثو الصثور إن  أي وذ هثا الصدق او الب بحه  ن الر ائ  والفضائ  كنه الع   وي ب   ا مس    ن رال  النازلة الضعيفةامل
 لة ال باوملة فهو يف اوم
  المصلحة او المفسدة الضعيفة ال تقتضي اإللزام الوجه الثالث: 

اخلثثوئي واحمل ثثق عنثثد السثثيد الوحيثثد  أاملنشثث بثث  مهثثا احلسثثن وال ثثبح   نادثث، باعالبارمهثثا نفثثس املصثثلحة واملفسثثدةاىل م نن ثث  البثثال بثث  لنثثا ان
؛ حبثثم الشثثارع بوجوهبثثا وجثثرى علثثى طب هثثا ا حبثثم الع ثث  بوجثثود  صثثلحة  لثثيس كلمثث ن ثثول: ولبثثن حثث  فيهمثثا - وآخثثرينااليثثرواين والالربيثثزي 

فاهنثثا ةثثالة الليثث   وهثثي علثثى درجثثات ف ثثد ل الضثثي املصثثلحة االسثثالحباب كمثثا يف و لثثك ان املفسثثدة وكثث ا املصثثلحة  ثثن املفثثاهيم الالشثثبيبية

                                                           

 فان ك  علم حسن ب ول  طلق (1)
 وب العلم بأةول الدين دبرا  للنعم أو دفعا  للضرر ووجوب لعلم الط  ونظائر  كفائيا  دفعا  للضرر.كوج (2)
 على فرض قبول حر اله ع ال  باطالقها. (3)
 أي ب اله بني واج  و سالح  وإال ف د يبون حرا ا . (4)
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وك ا احلال يف  ثا حس ثنه الع ث  ، سالحباتك وب ية املوك ا احلال يف السوا، ه لساللزم اإلجيابحسنة بال دك ولبن احلسن واملصلحة  (1)عبادة
 بعنوانه كاإلحسان.

 ،  فسدة ات  وان كانتقطعا حبرام  ثال  ليست  الوقت إضاعةوهي املفسدة وال بح فان بعو  رال   األخرىيف اوهة  وك ا احلال
اجملثثرى ل اعثثدة الثثالالزم حيثث  ال فثث لك هثثو لز ثثة ان الع ثث  لثثو اسثثال   مبصثثلحة بالغثثة  لز ثثة او اسثثال   بوجثثود  فسثثدة بالغثثة  : والخالصــة

 انفباك 
 الوجه الرابع :المشكلة في االنطباق والتطبيق

انثه ف ،(2)انطبثاق البثربى علثى الصثغرى عثدم  علو يثةيف امل ثام وهثو  ولبن يب ى ادبال دقيثق، الثالثة ساب ا اإلدباالتسلمنا عدم ورود 
 ، نطباق دي  اخراال ومتا يةإ  ثبوت البربى البلية دي  ؛  االنطباقلبن البالم يف، البربى البلية  سلمةوان كانت 

 لنسثلم البثربى وهثيمث  ،هث ا ةثغرىالعثدل فثال دثك ان الع ث  مبثم حبسثنه الشثديد وكونثه  ا  صثلحة بالغثة ويالضح  لك جليا  مبالحظثة 
 ، الظلم ل بحه الشديدحر ة و  البالغحلسنه الشديد العدل مبم بوجوب الشرع فان ، حبم به الع   حبم به الشرع ان ك   ا

وثبوهتثا اىل  سثلمية  مية البثربى ثن  سثل   نثا  ينال لثون خطثأ  فثان كثث ا  ثن ال ؟على األةنا  وعنثاوين املوضثوعات االنطباق أينولبن  ن 
النثثه خثثال  لع ثث  ان  لثثك خثال  ا  ثثدعنيالث كر سثثهمني ويعطثثى سثثهما  الفالثاة وكيثثا لعطثثى اإلرث علثثىلون شثب  ي   ولئثثك الثث ينأكاالنطبثاق  

 ، ب لك الز انبزعمهم خمالص ه ا احلبم فالعدل 
ان املثثورد هثثو ةثثغرى لاللثثك  ايثثنولبثثن  ثثن  ،كلثثي العثثدل ووجوبثثه وحسثثنه اثثا الدثثك فيثثه  واوثثواب واضثثح مبالحظثثة  عادلثثة االنطبثثاق فثثان

 (عا ثث  املثثال)الحثث   ،ظلثثم عثثدل او وانثثهاملثثورد ةثثغرى لاللثثك البثثربى  ارلثثأى انعنثثد ا  ؟ بثث  األ ثثر بثثالعبس فثثان هثث ا املثثدعيالبثثربى البليثثة
 لومهه  ملا لوهم  ا األبعادفالصور احلبم ظلما ولو الح  مجيع  (3)(عا   املسؤولية والالبليا)ولبنه ذف  عن  الحظة  على ضوئهوحبم 

لالن ثثثيح حثثثال الصثثثغرى  فثثثال  ثثثدي عندئثثث  قاعثثثدة املالز ثثثة اخلطثثث  هثثثو يف الالطبيثثثق واالنطبثثثاق و اخلطثثثأ  نشثثثأ فانثثثه كثثثث ا   ثثثا يبثثثون: وعليثثثه
 وللبالم لالمة ، واملصداق

 صلى اهلل على محمد واله الطاهرينو 

                                                           

 صلحة.والع    سال   حبسن العبادة بعنواهنا، وةالة اللي  ةنا وال دك ان فيه امل (1)
 و علو ية عد ها يف ةور كث ة أيضا . (2)
 ، عمو ا  إال  ا خرج.وان االنفاق على الرج  ح  على ه   املرأة الوارثة، وال دي  عليها (3)


