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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
تطدر  يف  أنميكدن  أخدرىالكذب بقول مطلق وان كانت توجدد حبدو  كون العقل دليال على حرمة   عن مدى متاميةونصل اىل خامتة حبثنا 

 ، أخرىمسألة  إىلمبا ذكرناه لننتقل بعد ذلك  اآلن نكتفي إنناإال  ،املقام
استشدكلنا علددى قاعددة املالبمدة بوجدوه عديددة لاملدة لددذلك  إذ إطدال   يده دليدل العقدل يفيدد احلرمدة يف ا ملددة ال با ملدة  دال  أن: وقدد سدبق

   .املدعى ال اإلط
  باألصلالمالزمة الظاهرية بين حكم العقل والشرع ثابتة : الفصول

يف الفصددول  وهددو املبددذ الددذا ارتحدداه  دداح عددن مددن يتنددا كددون العقددل دلدديال علددى حرمددة الكددذب بقددول مطلددق وهندداو وجدده آخددر للددد ا   
بينهمددا وذهددد  اىل  (2)بعدددما أنكددر املالبمدددة الواقعيددة (1)الشدددر  ظاهريددة بددني حكدددم العقددل وحكددماملالبمدددة الحتقددق  إىلذهدد  قاعدددة املالبمددة  انددده 

 .اإلمجا   أواملشهور  إليهخالف ما ذه  
 :  بيان ذلك 

 أمدرجهدة قدبيف يف  أحدربكجهة احلسدن يف الصدد  او   أمرجهة حسن يف  أحربان العقل لو  (3)ذه  إىلان  اح  الفصول : وبيان ذلك
الشددر   او القددبيف اىل حكددم ناالنتقددال مددن حكددم العقددل باحلسدد علددى دعددوى اوان كددان مسددت كم اإلشددكالكجهددة القددبيف يف الكددذب  ددان   آخددر

وذلددك ، عددا  اإللبدا  إىلولكدن يوجددد جدريا يف املقدام وهددو االنتقدال مددن عدا  الثبدو  ، املالبمدة الواقعيددة اسددتناداإ إىل دعدوىبدالوجوب او احلرمدة 
حبكدم العقدل  القدبيفلكدون  علدى ضدوح حكدم العقدل وذلدك نظدراإ   علية حكم الشر  باحلرمدة الحتمال وجود مانع من اما كان إنكار املالبمة ألن

 تندتا جهدة حسدن مسداوية  حيتمل ان تكون  يه ان الكذب وان كان قبي ا ولكن   وجود مزاحم احتمال بسب  واما، وليس علة تامة ياإ مقتح
عدددم وجددود املددانع او  هددو األ ددل  دد ن العملددي الظدداهراك ينددد ع باأل ددل ذلددولكددن ،  تنددتا وجوبدده أو اسددت بابه أقددوىاو  ،اإلباحددةتخيددا او ال

 .أا بني حكم العقل والشر  تثبت املالبمة بينهما وعليه ، املزاحم
حكددم العقددل بقب دده او املفسدددة  علددى حرمددة الكددذب بقددول مطلددق اسددتنادا اىلظاهريدداإ ذكددره  دداح  الفصددول لكددان ذلددك دلدديال  ولددو م مددا

 .(4) يه
 :  م صاحب الفصولمناقشة كال

 سابقان  إشكاالن: وثانيا أوال  
 :  إشكاال ونذكر يف نقاش  اح  الفصول عدة 

انده  وحا دلهما: ،إشارة ومهدا يف مرحلدة )املقتحدي( ومقددام قاعددة املالبمدةهنا  إليهما والثاين  قد ذكرنامها سابقا ونشا األول اإلشكال أما 
 : الكذب  ان ذلك مما ال يسوغ االنتقال منه اىل حكم الشر  وذلكيف او املفسدة او حكم بالقبيف و  رض ان العقل أدرو حىت ل

 المفسدة على درجات : األول اإلشكال
  ؟تقتحددي احلرمددة  كيددل واحلددال هددذه حيكددم الشددر  باحلرمددة ممددا كددل درجددة منهددا حددىت يف حكددم العقددل  ليسددتان املفسدددة علددى درجددا  و 

                                                           

  اح  الفصول وان كنا ال نرتحيه وسنناقش  يه وهذا حبث مجيل وأساسي ويعد ابتكارا من  (1)
 كما أنكرناه سابقا وان كان بتخريا ووجوه أخرى.  (2)
 ب ضا ة وتوضييف منا. (3)
ة منهدا، ولدو أريدد ادا املالبمدة الطبعدة احلجريدة )هدذا إذا أريدد باملالبمدة القطعيدة الواقعيد 333وهذا تقرير للمالبمة الظاهرية واليت ذه  إليها  داح  الفصدول وندب عبارتده يف الفصدول   (4)

 حبس  الظاهر  الظاهر لبوهتا(.
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 .اهةان بعض درجا  املفسدة تقتحي الكر  لوضوح
  أنواعالمصلحة والمفسدة على : الثاني اإلشكال

 : هوالثاين   اإلشكال وأما
 .وليس كل نو  منها يقتحي احلرمة بنظر العقل، أنوا احلسن والقبيف على  ومطلقان املصل ة واملفسدة 

كدل  : انوهدي البمدة الظاهريدة املددعاةالقحدية الشدرطية يف قاعددة امل يف مقددم: أا، مرتبة املقتحدين اإلشكاالن كما هو واضيف مها يف وهذا
 ينتقدلوعليده  كيدل ، مفسددة حمرمدة قدبيف أو العقل ال حيكم بان كل إن هو هنا  اإلشكال، حكم العقل به أا مبفسدته حكم الشر  حبرمته ما

 قد محيا  ال نفصل  يهما  راجع. اإلشكاالنوهذان ، اىل حكم الشر  باحلرمة بعد عدم حكم العقل اا
 ال يجري األصل لو شك في مانعية الموجود: لثلثااإلشكال ا

 : الثالث على ما ادعاه  اح  الفصول  هو اإلشكال وأما
 – وآخدرينالعملدي ردرا تبعدا للشدي   األ دلو باأل دل  هو يف مانعيدة املوجدود ال يف وجدود املدانع حدىت ينفدى يف املقام الشك  إنالظاهر  ان

ه  اندددوطددروه خاليددا مدددن جددرم مدددانع ل شددك بعدددد ذلددك يف وجدددوده  اإلنسددانانع كمددا لدددو كددان بددددن  يمدددا لددو شدددك يف وجددود املددد –وعلددى املنصددور 
ال حالددة سدابقة حمددربة ومتيقنددة  إذ  ال ردرا لددو شددك يف مانعيدة املوجددود  دان األ ددلولكدن ، ه علدى البدددنيستصد   عدددم هدذا ا ددرم وعددم طددرو 

 هدو  ال نعلدم بكونده مانعدا او ال إننداإال  آخدرلوجدوده كدان معده شديح  ابناإحر  حلظا  أولهذا الشيح ومنذ  وإمنا، تستص   يشك  يها حىت 
بندداحا علددى حجيددة استصدد اب العدددم النعددي  كددي تستصدد  ، اللهددم إالوعليدده  ددال توجددد حالددة سددابقة  ، منددذ بدددأ وجددوده ال يعلددم اندده مددانع أم ال

 .(1)لكنه غا   ييف
 ، ال وجود املانعان مقامنا هو  غرى الشك يف مانعية املوجود : والمتحصل

بدني  داح  املكاسد   الدذا داروذلدك ان الب دث   املدزاحم وحدولده شك يف مزامحيدة املوجدود ال يف طدرومن  غريا  ال وقد يكون املقام
ويشدك يف ان املوضدو  مندذ بددأ وجدوده كدان مبتلدى باملدانع الدالبم للدذا ، أو يشدك يف ان مدا هدو  هو يف عدا  التشدريع واآلخرينوالسيد اخلوئي 

موجود يف هذا املوضو  اآلن من ا ها  األخرى، هل هو مزاحم مساو أو أقدوى أو ال؟  مدورد الب دث هدو: عدن  دنع الشدار  عندد مالحظتده 
أحرب املالو وعدم املزاحم وعدم املوانع، يف كدل مدا كدان يف سلسدلة علدل ية ملتزمون بان العقل القائلون باملالبمة الثبوتية الواقعاملالكا  واملوانع و 

  األحكام كما سبق.
ظدداهراإ العقددل حيكددم بمعونددة األ ددل لعدددم إحاطددة العقددل بكددل ا هددا   يقددول بددان املالبمددة االلباتيددة الظاهريددة   انددهوامددا  دداح  الفصددول 

   .باحلرمة والوجوب ل يلزمه حكم الشر 
ا هددا  األخددرى املوجددودة  يدده ملفسدددته أو قب دده ونعدد   مزامحيددةحيددث يف طبيعتدده وهددول لنددا مددن  -وكددذا غدداه  – ان الكددذب: وحنددن نقددول

ان  دال يصديف القدول بد دان ادا جهدة مصدل ة يف قبدال جهدة املفسددة  –مدوطن الب دث  –املخرتعدة القصدب املدزاح و بذلك ما هو مورد النزا  من 
مبدا هددو موجدود  يهدا مددن  األ دل عدددم كومدا مزامحدة، املوجدودة يف الكدذب املزاحددي مندذ تصدور الطبيعدي وبدددح وجدوده -القددبيف  مدن – هدذه ا هدة

 ، امنا هذا هو هو استعمال األ ل عند الشك يف مانعية او مزامحية املوجود عدم كوما مانعة، او األ ل (2)ا ها  احملسنة؟
وعليده  هدل العقدل حيكدم بوجدوب تقليدد ، تقليد األعلم  ان  يه جهة رج ان وهي االقربيدة لص دابةونذكر توضي ا لذلك مثاال سابقا وهو 

 األعلم كيما نقول ان الشر  قد حكم بالوجوب أيحا؟
تكليفنددا حيتمددل كومددا مزامحددة حلسددن  –كمددا ارتحدداه  دداح  ا ددواهر   –هددي احلددر   أخددرى ان املشددكلة ان هندداو جهددة واقعيددة: وهنــا نقــول 

                                                           

 كما هو حمقق يف حمله وسنشا إليه الحقا إن شاح اهلل تعاىل   (1)
 يف اإلشكال الرابع. –على هذا الفرض  –نعم لو كان ورد احتمال وجود جهة حمسنة  انه يندر  يف الشك يف وجود املانع أو املزاحم وسيأيت جوابه  (2)
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يف مزامحيتده او مانعيتده عدن اقتحداح مصدل ة االقربيدة وتقليدد  يف  درض إرداب تقليدد األعلدم وقدد شدك  وهذا احلر  هو أمر موجود ، األعلم بتقليد
 األعلم لصراب 

 ، بل هو يف مانعية املوجود، ان الشك ليس هو يف وجود املانع حىت يطبق األ ل الظاهرا: والمتحصل من كل ذلك
 ث لالشكال هذا هو الوجه الثال 

   (3)من قبيل األصل المثبت فليس بحجة حتى لو كان الشك في وجود المانع أو المزاحم فانه: اإلشكال الرابع
 :  هو -وهو إشكال دقيق  -وأما اإلشكال الرابع على كالم  اح  الفصول 

انده  –تسدليما  –وكدذلك أحربندا ، سددة يف الكدذب  نندا أحربندا وجدود املف، قد يكون الشك يف وجود املدانع ال يف مانعيدة الوجدود انه سلمنا
ولكدن مدع ذلدك نقدول ، حددو  مدانع او مدزاحم  يكدون الشدك يف وجدود املدانع اسدتجد لندا احتمدال بل، ال مصل ة مزامحة او مانعة منذ البداية

شدي  وآخدرون لديس حبجدة  دال ردرا يف ألنه من األ ل املثبت وهو على الرأا املنصور وما تبناه ال ان هذا ال ينفع  اح  الفصول يف مقالته 
 املقام.

 :  بيانه
العقدل يل دا الكدذب  داى ان  يده مفسددة او وجده  وانان الكالم كل الكالم هو يف عا  املصاحل واملفاسدد ويف عدا  املزامحدا  التكوينيدة  

 ومدا كداننده ال ير دع إال مدا كدان وعدوال للشدار    ألغدا جدار  ؟ واأل دل هندا أو الانه يوجد مانع تكوي  او مزاحم  يف بعد ذلك (2)قبيف ل يشك
واملصد  يف املقدام تكدوي  والدالبم كدذلك تكدوي  ، ال األمدور التكوينيدة (3)األ ل ير ع األمور اجملعولة واليت هي جبعدل شدارعيأا ان  ،يف حيطته

التكدوي  قدد أل در يف حكدم العقدل علدى طبقده، وهدذا األ دل يدراد بده إلبدا  ان املقتحدى وعقلي ال يدرتب  بالشدر  والتشدريع، وتوضدي ه ان جريدان 
البم عقلددي، إذ انندددا نريدددد ان  ددرا األ دددل إللبدددا  عدددم املدددانع حدددىت نقددول ان ذلدددك املقتحدددي وهددو احلسدددن )وهدددو الددذا اقتحدددى حكدددم العقدددل( 

 دان مددن الددار عدددم املددانع الشددرعي  اقتحداهه تددام ومنجددز  ددي كم العقددل بالفعدل، وهددذا كلدده لدديس مددن وعددوال  الشدار ، نعددم لددو كددان املددانع شددرعياإ 
 وجود املقتحى الشرعي  تدبر جيداإ.

 وللكالم تتمة.، إننا لو شككنا يف وجود املانع وطروه  ال ينفع إجراح األ ل   ألنه مثبت وهو ليس حبجة: وخال ة ا واب الرابع
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

 .363- 363  2وقد أشار الشي  يف مطارح األنظار إىل هذين ا وابني الثالث والرابع إمجاالإ  راجع   (1)
 والكالم كل الكالم يف تصوير املالبمة الظاهرية كما ادعاها  اح  الفصول. (2)
 مثل املانع الشرعي. (3)


