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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
عليذه اسذتدلوا بالعقذل  وآخذرينالشذي   أنوذكرنذا ، بقذول مطلذ  كان الكالم حول مدى صحة االستدالل بالعقل على قبح الكذبب وحرمتذه

بل هذي خاصذة بصذورة معينذة وهذي  ،قةليست مطل قام وان قاعدة املالزمةالتحقي  يف امل إىلووصلنا ، وان مجعا من العلماء استشكلوا على ذلك
لعقل يكتشف موقف الشرع وانه قد حكم علذى ببذ  ذلذك العقل املصلحة امللزمة مع عدم وجود مزاحم مع املنع من النقيض فهنا ا أدرك لو ما

   ، هبا ما مضى.لبلك أربعةوجوها  و وقد أوضحناذكرناه سابقا  هبا ما، أيضا
 دون معاليلها  األحكامالمالزمة بين الحكمين هي في سلسلة علل : الميرزا الشيرازي

قذذد قبلذذوا  ذذا  أهنذذملفصذذيال يف مسذذقلة قاعذذدة املالزمذذة وذلذذك  (1)ونوآخذذر وقذذد ذكذذر املذذشزا الشذذشازو الكبذذش ولبعذذه علذذى ذلذذك السذذيد ا ذذوئي 
 ، يف سلسلة املعاليل فال مالزمة عندئب األمرلو كان  وأما، الشرعية األحكاميف سلسلة علل  األمروارلضوها فيما لو كان 

 ."(2)وهبا هو مورد قاعدة املالزمة، واملفاسدية من املصاحل األحكام الشرعهو يف سلسلة علل  " فتارة يدرك العقل ما: ا وئي السيدوقال 
 :  بيان ذلك

هذي املصذاحل واملفاسذد  األحكذاموسلسذلة علذل  –حبسب العدلية  - (3)واحلكم الشارعي ليس عبثا األمر إنفلسبقها علل  اإلهلية األوامر إن
وكذبلك احلذال  ، أو لقتضذي لشذريعهاالسذتحبابة فتنذت  فيفذاملصذلحة ا  وأمذا واإلجيذاب األمذر لقتضيامللزمة  الثبولية فان املصلحة، هتاتعلقايف م

لتولذذد يف  مث بعذذد ذلذذك، يصذذدر احلكذذم الشذذرعي املصذذاحل واملفاسذذدوجذذود هذذبه  فبلحذذا  ،فيفذذة فهذذي لنذذت  احلرمذذة والكراهذذةيف املفسذذدة امللزمذذة وا 
 متفذرع علذى اإلباعذةىل فالبذد مذن باعتذه ووجذوب لو صدر عذن املذوىل لعذا وذلك إن األمر؛ اإلباعةجديدة مثل وجوب  أحكامسلسلة املعاليل 

 .ال قبلهوبعده  األمر
 .  (4)اإلباعةوجوب  واحلكم الشرعي يستتبع ،لستتبع احلكم الشرعي الواقعيةاملصلحة : إذن

علذذل  سذذلةسليف األحكذذام وليسذذت جاريذذة ان قاعذذدة املالزمذذة خاصذذة بسلسذذلة علذذل  يذذرونوالسذذيد ا ذذوئي وقبذذل ذلذذك املذذشزا الشذذشازو الكبذذش 
، مذه الشذارعح حر  ب  قذ ذ الكذبب حيذ    أنفذان قذبح الكذبب هذو مذن سلسذلة العلذل وذلذك ؛ حبثنذا هذو مذن هذبا القبيذل كمذا ال  فذىمذورد و ، املعاليل

 هبا يف سلسلة العلل. 
او  فذذة وهذذي التسلسذذل او الذذدوراملعرو  األربعذذةلذذو كذذان الكذذالم يف سلسذذلة املعاليذذل فقاعذذدة املالزمذذة اذذش جاريذذة السذذتلزامها ا ذذاذير  وأمذذاقذذالوا: 

يقولذذون حيذذ  أمذذر الشذذارع بصذذالة الصذذبح فالعقذذل يقذذول البذذد مذذن  فذذإهنم (5)املتذذقخرينذكذذره مشذذهور  او اللغذذو وهذذبا مذذا أو حتصذذيله احلاصذذل بلذذب
ولكذن يف ، ل بذالوجوبأو حكذم العقذ األولوهذبا هذو الذركن ، اإلباعذةملزمذا فتبذب  أمذرااملوىل واملنعم احلقيقي وقد أمذر  ألنه؛ باعته يف حكمه

احلاصذل او ا ذذاذير  بلذبيلذزم مذن ذلذك  ألنذهحكذم بذه الشذرع  اإلباعذذةوجذوب يف سلسذلة املعاليذل كحكذم بذه العقذل  الذركن الثذاال ال نقذول كلمذا
   .(6)األخرى

                                                           

 كاملشزا النائيين. (1)
 .26ص 2مصباح األصول ج (2)
 مر االمتحانية فاهنا نادرة وذلك إن األصل يف األوامر هي ان املصلحة يف املتعل  ال يف نفس األمروالكالم ببعا يف اش األوا (3)
 او وجوب االنزجار يف النهي (4)
 حظ.ة فالوقد ناقشا ذلك مفصال يف كتاب األوامر املولوية واالرشادية وكبلك يف كتاب فقه التعاون على الرب والتقوى وأجبنا عن اإلشكاالت األربع (5)
أبذذع أمذذرو( فنقذذول هذذل أمذذر الشذذارع كالتسلسذذل إذ لذذو وجذذب إباعذذة هذذبا األمذذر )أقذذم الصذذالة مذذثالي( بذذقمر مذذن الشذذارع يقذذول أبذذع أمذذرو بذذاقم الصذذالة فننقذذل الكذذالم إىل أمذذره هذذبا )أو  (6)

 بإباعته.. اخل.
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 فهي لامة وإال فال األحكامهؤالء قد فككوا فقالوا ان املالزمة لو كانت يف سلسلة علل  إن: والمتحصل
 :  لمنصورا الرأي

 :ذلك  وإمجالذكروه  واما رأينا املنصور فهو بعكس ما
إذ يف سلسذلة املعاليذل قذد حكذم العقذل بوجذوب اإلباعذة علذى ضذوء  نقول انه يف سلسلة املعاليل كلمذا حكذم بذه العقذل حكذم بذه الشذرع إننا

مذا فصذلناه يف الكتذابني بذل يكفذي حلامذه حكذم صذدور حكذم مذن الشذرع بوجذوب الفعذل وهذبا احلكذم العقلذي انشذقه الشذارع أيضذاي بالعمومذات ك
رد علذى لذوال  ،العقل إلنشائِه بل هو هو حسب وجذه مذن الوجذوه الثاليفذة يف معذد قاعذدة املالزمذة وان )بذه( أو بثلذه أو بذه هذو هذو أو اذش ذلذك

 ملا فصلناه يف األوامر وفقه التعاون.، السابقة األربعة اإلشكاالتذلك 
وجذه مذن وجذوه القذبح العقلذي هذي فذان بعضذها يسذتلزم حكذم الشذارع  وأونالحذظ العلذة  أنرى التفصيل فانه ينبغذي واما يف سلسلة العلل فن

وقذذد سذذب  لفصذذيل رع فقذذ  اشذذبعذذض الذذدرجات يسذذتلزم حكذذم الفذذان رجالذذه ددرجذذة مذذن  ةأيذذيف  القذذبح وكذذبا البذذد ان نذذرى ،دون الذذبعض باحلرمذذة،
 ذلك.

 : األصولمصباح  مناقشة كالم
 أصذذذليف  كالمذذذهوان كنذذذا نتفذذذ  مذذذع   ة منذذذااقشذذذنكر عليهذذذا عنذذذاوين وجذذذوه املاألصذذذول ونذذذب عبذذذارة مصذذذباح  أخذذذرىذلذذذك نذذذبكر مذذذرة  وبعذذذد الضذذذاح

 ، كما قلنا  (1)املطلب
املالزمذة قاعذدة  مذوردالشذرعية مذن املصذاحل واملفاسذد وهذبا هذو  األحكذامهو يف سلسلة علل  " فتارة يدرك العقل ما: عبارة املصباح فهي وأما
بعذذد كذذون األحكذذذام درك مصذذلحة ملزمذذة يف عمذذل مذذن األعمذذال وأدرك عذذدم وجذذود مذذذزاحم لتلذذك املصذذلحة علذذم بوجوبذذه الشذذرعي ال حمالذذة فلذذو أ

 الشرعية لابعة للمصاحل واملفاسد".
 :  تي إشكاالذكره السيد الخوئ على ما وقد تورد

 المالزمة هي كذلك في سلسلة المعاليل: األول
 ال. أو هبا ، األحكامكان يف سلسلة علل  الشرعية وليس فق  ما األحكاميف سلسلة معاليل  أيضاكان  ماالزمة هو ان مورد قاعدة امل

 بالحرمة أو الوجوب والحكم والحسنوجود مناشئ أخرى للقبح  الثاني:
وملخذذ   فقذذ  املصذذاحل واملفاسذذدمذذن السذذيد ا ذذوئي  األمذذر كمذذا ذكذذرهلذذيس  األحكذذاملفصذذيل فانذذه يف دائذذرة سلسذذلة علذذل  فهنذذاكيفانيذذا  وأمذذا 

والتخصذذي   مذذا هذذو وكلهذذا واقعذذة يف سلسذذلة علذذل األحكذذام مناشذذيء احلسذذن والقذذبح العشذذرة  إحذذدىهذذو ان املصذذاحل واملفاسذذد هذذي  اإلشذذكال
 هبا يفانيا.، خالف القاعدة كما اوضحناه سابقا

 قيود أخرى الزمة للعلم بالوجوب الشرعي للحكم: الثالث
عذدم وجذود مذزاحم  وأدرك األعمذالمصذلحة ملزمذة يف عمذل مذن  أدركالعقذل لذو  إذ": وهذو ذكذره السذيد ا ذوئي ماعلى  الثال  إشكالنا وأما

   "يف للك املصلحة علم بوجوبه الشرعي بال حمالة
وعذدم وجذود ذكذره السذيد ا ذوئي مذن املصذلحة امللزمذة  لعلم بالوجوب الشذرعي صذرف مذالال يكفي  انهسابقا  أسلفناهمما  الضح: وهنا نقول

وجذذود الشذذرو   : إحذذراز العقذذل األخذذرىوهذذبه القيذذود ، م بذذاحلكم الشذذرعيلِذذلذذو لرلبذذت لع   أخذذرىيفاليفذذة  يذذودقو  أمذذورينبغذذي ان لتذذوافر  وإمنذذاهلذذا  مذزاحم
   نعيد، الوقد بينا كل ذلك يف البحوث املاضية ف، ادراك صحة االنطباق والثال :انتفاء املوانع كافة  وإحرازكافة 

العلذذذم بذذذاحلكم بعذذذدها: ليتحصذذذل  األخذذذرىال يكفذذذي بذذذل البذذذد وجذذذود القيذذذود الثاليفذذذة  وعذذذدم املذذذزاحم ن وجذذذود املصذذذلحة امللزمذذذةا: والخالصـــة

                                                           

 وهو عدم إبالق قاعدة املالزمة. (1)



 (41) هـ الدرس4141ذي الحجة  2الثالثاء .......................................... (حرمة الكذب) المكاسب المحرمة

 

   (1)الشرعي
 قاعدة اللطف وضمها هي المتممة لالستدالل: الرابع اإلشكال

 "،بعة للمصاحل واملفاسد الشرعية لا األحكامكون   بعد ةعلم بوجوبه الشرعي ال حمال": بعد ذلك السيد ا وئي مث يقول
االحكذام الشذرعية لابعذة للمصذاحل  إنحذ  لذو قلنذا  فإننذامت املطلذوب  لوالهذا ملذا الذيو  أخذرىانذه البذد مذن ضذم قاعذدة كالميذة :هو  وإشكالنا 

لم بذاحلكم الشذرعي( ذ)العِ لذ كذل ذلذك ال يكفذيفذان  يف البذني وان التطبيذ  صذحيح  صلحة ملزمذة وال مزا ذة وال مذانعواملفاسد يف املتعلقات وان امل
، املطلذوب حلصذولالقاعذدة الكالميذة املعروفذة وهذي قاعذدة اللطذف ضذم البذد مذن وإمنذا ، أو بإنشاء الشارع أحكامذه علذى ببذ  املصذاحل واملفاسذد

 األحكذذام ان جيعذذل ال لوجذذب علذذى اهلل لعذذاىل ،اللطذذف، لذذو ال قاعذذدة ان املصذذلحة الواقعيذذة امللزمذذة؛ فذذوهذذبه هذذي املوجبذذة للعلذذم بذذالوجوب الشذذرعي
 .وهلبا لفصيل يرتك  له، على نفسه ان حيكم على بب  املصاحل واملفاسد الثبولية الواقعيةاهلل لعاىل اوجب بلحامه  اللطف وإمنا على ببقها

 : اإلشكاالت السابقة )األصول( وسالمتها عن أكثرعبارة 
العقذل احذدها بذذدون  أدرك فذإذا" : حيذ  قذذال (3)آخرهذا إال (2)االت املتقدمذةلإلشذكالسذيد الوالذد فقذد عذذرب بعبذارة مذوجزة جامعذة دافعذذة  وأمذا

إذ مذع حلذا  هذبا ؛ الذي ذكرناهذا اإلشذكاالت) مع املنع من النقذيض ( لنذدفع وموعذة مذن :أو  األخش بقيدهمزاحم مع املنع من النقيض ..." و 
وكذذبلك يثبذذت ان الشذذرو  موجذذودة واالنطبذذاق ، فذذال ع ملنذذع مذذن النقذذيض وإالأحذذرز إنذذه ال مذذانفذذان العقذذل لذذو ، القيذذد يثبذذت انذذه ال مذذانع يف املقذذام

 وفقد املانع وصحة االنطباق.الشر   وجود أحرزصحيح إذ العقل ال حيكم باملنع من النقيض إال لو 
   في مدى صحة االستدالل بالعقلخالصة الكالم 

 تحرمي مطل  الكبب؟لل ذكره الشي  من االعتماد على دليل العق انه هل يصح ما: وا الصة
 املالزمذةولكذن ، الكذبب بقذول مطلذ  قبذيح إذ؛ ان املقذدم صذحيحفذحكم العقل بقبح الكبب بقول مطل   مستندهكان   إذاانه : وهنا نقول

 .الشارع حبرمته( حكمنقول )كلما حكم العقل بقبحه  أنيصح  إذ الاش لامة  حينئب  
فذان اإلشذكال كلمذا حكذم العقذل حبرمتذه حكذم الشذارع حبرمتذه مطلقذا و حبرمذة الكذبب  ود الشذي  مذن حكذم العقذل حكمذهإذا كان مقصذ وأما

طلقذا ولكذن هذبا ال يذالزم احلرمذة بقذبح الكذبب منعذم هذو حيكذم ، ب بقذول مطلذ بحبرمذة الكذ (4)ال حيكذم العقذل م ال املالزمذة ألنهنا على املقد  
 وكبا احلال يف القص  املخرتعة ، إن قذ ب حليس حراماي عقالي و فان الكبب املزاحي بدون لرلب مفسدة عليه 

 وللكالم لتمة. (5)يف اجلملةوان دل على احلرمة  إبالقهان دليل العقل ال ينفع يف احلكم حبرمة الكبب على :وعليه 
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

 امللزمة( إذ يقال: كال ألن املصلحة امللزمة هي عبارة عن املقتضي، ولو أريد به العلة التامة لكان لقييده بعدم املزاحم لغواي. فتدبر ال يقال هبه الثاليفة متضم نة يف )املصلحة (1)
 إال إشكال حصر منشق القبح واحلسن يف املفسدة واملصلحة. (2)
 بل ح  األخش. فتدبر (3)
 أو ال يعلم حكمه. (4)
 أو يف بعض الصور. (5)


