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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة
الدائمة على أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
()227

إشارة لقاعدة المالزمة في سلسلة العلل والمعاليل

وتحقيق الكالال يف قاعددة املالمةدة ويريا دا ،لدديهم ،يف سلسدلة العلدد نوا املعاليدد ونوا األح دام افسدها،
مبا يتضح به عمق البحث أوالً وويه إش النا على ال فاية ثااياً ،يف ضمن ةطالب:
المقصود من السلسلتين

األول :اا املد دران ة ددن سلس ددلة العل ددد ،سلس ددلة عل ددد األح ددام ،واملد دران ة ددن سلس ددلة املعالي ددد سلس ددلة ةعالي ددد
األح ام ،واملران ةن األح ام :الويوب واحلرةة وأخواهتما ةن األح ام الت ليفية ،واألح ام الوضعية أيضاً اظدراً
ل و ا جمعولة لدى املشهور (ولدى الشيخ  جبعد ةنشأ ااتزاعها).
المصلحة والمفسدة والحسن والقبح

الثالالا:ي :اا املصددلحة واملفسدددة تقعدداا يف سلسددلة علددد األح ددام ،وسحددولل احلسددن والقددبح ،بنددا علددى ةسددلل
العدلية واملعتزلة ،إذ لدي يعلده تعداأل األح دام عبوداً وال احلح حسدن ةدا حسدنه الشدار والقبديح ةدا قبحده ةدن نوا اا
ت ددوا لدده يف افسدده يهدة ريحدداا وحسددن اقتضددإ إبابدده (سحالصددالة والزسحدداة) أو يهددة ريحدداا وةصددلحة وحسددن
اقتضإ يعد إحيا املوات ممل اً والعقد ااقالً..
اإلجزاء

الثالث :اا اإليزا يقع يف سلسلة ةعاليد احل م ،فاا ةطابقة املأيت به للمأةور به يقتضي اإليزا  ،لوضوح
ااه البد ةن ويون أةر سحي ميتوله سحما هو في وا ةطابقاً له فيجزي أو غري ةطابق فال بزي.

المثوبة والعقوبة
وسحددولل املؤاخددوة والعقوبددة واأليددر واملووبددة ،فا ددا تقددع يف سلسددلة ةعاليددد احل ددم إذ لددوال إبدداب الشددار علينددا
الصالة وحترميه اخلمر ملا صح اا يعاقب على ترك األوأل وفعد الوااية .
الراب ال  :اا اإلحاطددة بضددرو املددوأل امللددزم ،ةددن غددري يهددة األةددر لددو ف درو حتققدده ،يسددتويب املووبددة علددى فعددد
حمققه والعقوبة على إمهاله ،فهي ةعاليد األةر أو إحرام الضرو ،على سبيد البدل.
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المقياس والمائز بين السلسلتين

الخامس :اا املقياس يف تشخيص سلسلة العلد ومتييزها عدن سلسدلة املعاليدد هدو اا سحدد ةدا تفدر عدن األةدر
فهو ةن سلسلة املعاليد وسحد ةا تفر األةر عنه فهو ةن سلسلة العلد.
من أمثلة سلسلة العلل
وعلى ذلل فاا ةن سلسلة العلد األةور التالية:
 -1املصاحل واملفاسد.
 -2احلسن والقبح.
فدإا هددوا األربعددة سددابقة رتبدةً علددى األةددر واألةددر يتفدر عنهددا إذ لددوال املصددلحة امللزةددة ملددا أويددب املددوأل احل دديم
الصالة واخلم واحلج ،ولوال املفسدة امللزةة ملا حرم املوأل احل يم اخلمر والزاا ةوالً ،ولويون املصلحة فيها فهي
حسنة أو املفسدة فيها فهي قبيحة.
وأة ددا املش ددي ة واإلرانة وال راه ددة والقض ددا واإلةض ددا  ،واظائره ددا( ،)1فه ددي تابع ددة للمص ددلحة واملفس دددة واحلس ددن
والقبح ،وال شدأا للم لدهب دا أل دا ةدن شدؤوا املدوأل ،أةدا املصدلحة واملفسددة ...او واإلطاعدة واالةتودال ...او
فهي املرتبطة بامل لهب لوا سحاا البحث عنها يف األصول.
من أمثلة سلسلة المعاليل
ف ِع ْلالم اللهال ِ؟ قَ َ ِ
ِ
ِ
اد َوقَال هد َر،
الاءَ ،وأ ََر َ
الالَ :عل َالم َو َش َ
( )1ورن يف احلديث :عن احلسني بن حممد عن ةعلى بن حممد قدالُ  :سئ َل ال َْعال ُم ع َك ْي َ ُ
ادتِال ِ
الل الْم َِالاليئَةُ ،وبِم َِالاليئَتِ ِ َكاَ:ال ِ
ضالالو مالالا قَال هدر ،وقَال هدر مالالا أَر َ ِ ِ ِ ِ ِ
الل ِْ
ضالالو َمالالا قَ َ
ضالالو ،فَأ َْم َ
ضالالو َوأ َْم َ
َوقَ َ
ادةَُ ،وبِِإ َر َ
اإل َر َ
ََ
اد ،فَبعلْمال َكاَ:ال َ
ضالالوَ ،وقَ َ َ َ َ َ َ َ
ضائِِ َكا َن ِْ
ضاءُ.
اإل ْم َ
ضاءَُ ،وبَِق َ
َكا َن التهال ْق ِد ُيرَ ،وبِتَال ْق ِدي ِرهِ َكا َن الْ َق َ
اإلرادةُ ثَالِثة ،والتهال ْق ِدير واقِ علَو الْ َق َ ِ
ِ
اإلم َ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يمالا
َُ َ
ضاء بِ ِْ ْ
الار ََ َوتَال َعالالَو الْبَال َداءُ ف َ
ضاء ،فَلله تَالبَ َ
ْم ُمتَال َق ِّد َعلَو ال َْمَيئَةَ ،وال َْمَيئَةُ ثَا:يَةَ ،و ِْ َ َ َ َ
َوالْعل ُ
ِ
ض ِاء فَ َالال بال َداء ،فَالال ِْعل ِ
َعلِم متَو َش ِ
ضاءُ بِ ِْ
الل َك ْوِ:ال َِ ،وال َْم َِاليئَةُ فِالي
اإل ْم َ
اد لِتَال ْق ِدي ِر ْاألَ ْشيَ ِاء ،فَِإ َذا َوقَ َ الْ َق َ
يما أ ََر َ
ََ
اءَ ،وف َ
َ َ
َ
ُ
ْم فالي ال َْم ْعلُالو قَال ْب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ادةُ فِالالي الْمالالر ِاد قَال ْبالالل قِيامال ِ ،والتهال ْقال ِالدير لذال ِ ه الْم ْعلُومال ِ
صالاليل َذا وتَالو ِ
الاب قَال ْبالالل تَال ْف ِ
َالِإ قَال ْبالالل َع ْينِال َِ ،و ِْ
صالاليل َذا عيَا:الاو َوَوقْتالاو َوالْ َق َ
اإل َر َ
ُ َ
َْ
َ َ
َ َ َ
ضالالاءُ
َُ
َ
ال ُْم ْن َ َ
ِ
ِ
ض ِاء ُهو الْم ْبالر ِمن الْم ْفع َ ِ
بِ ِْ
ر َو َد َر َ ِم ْالن
اس ِم ْالن ذَ ِوَ لَ ْالو رن َوِري رالح َوَوْز رن َوَك ْي رالل َوَمالا َد ه
ْح َو ِّ
وَلب ،ذَ َواب ْاأل ْ
اإل ْم َ َ ُ َ ُ َ َ ُ
ساِ ال ُْمال ْد َرَكاب بِالال َ
َج َ
س و ِج ٍّن وطَي رر و ِسب راع ،وغَي ِر ذَلِ َ ِ
اس.
ْح َو ِّ
إِ ْ:ر َ َ ْ َ َ َ ْ
ك م هما يُ ْد َر َُ بِال َ
فَلِله ِ تَالبار ََ وتَالعالَو فِي ِ الْب َداء ِم هما ََل َعين لَ  ،فَِإذَا وقَ الْعين الْم ْفذو الْم ْدر َُ فَ َال ب َداء ،والله يال ْفعل ما ي َ ِ ِ ِ
اء
َْ ُ
ََ َ َ
َ َ َ َُ ََُ َ
َ َ َْ ُ َ ُ ُ ُ َ
َالاءُ فَبالالْعل ِْم َعل َالم ْاألَ ْشاليَ َ
َ ُ
ادةِ ميهالالز أَْ:ال ُفس َالذا فِالي أَلْواَ ِ:ذالا و ِ
ف ِ
َأ ََها قَال ْبل إِظ َْذا ِرَهالاَ ،وبِ ِْ
صال َفاتِ َذاَ ،وبِالتهال ْق ِالدي ِر
قَال ْب َل َك ْوَ ِ:ذاَ ،وبِال َْم َِيئَ ِة َع هر َ
ود َهاَ ،وأََ ْ:
ص َفاتِ َذا َو ُح ُد َ
َ َ
الاإل َر َ َ َ َ
َ
ضِ
ضِ
ف أَ هولَذالا و ِ
الاس أَ َماكِنَال َذالا َو َدله ُذ ْالم َعلَْيال َذالاَ ،وبِ ِْ
الاء أَبَالا َن لِلنه ِ
الك
الاء َش َالر َ ِعلَلَ َذالا َوأَبَالا َن أ َْم َرَهالاَ ،و َذلِ َ
اإل ْم َ
ِر َرَهالاَ ،وبِالْ َق َ
قَ هد َر أَقال َْواتَال َذا َو َعال هر َ َ َ
تَال ْق ِد ُير ال َْع ِزي ِز ال َْعلِ ِيم( ال ايف :ج 1ص.)141
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وةن سلسلة املعاليد األةور التالية:

وجور اإلطاعة
 -1ويددوب اإلطاعددة واالةتوددال وسحددولل حرةددة العصددياا واملخالفددة ،فا دا ةتفرع دة علددى األةددر والنهددي؛ بعبددارة
أخددرى :لددوال األةددر بالصددالة والنهددي عددن اخلمددر ،ملددا سحدداا ةعددف الةتوددال أةددرا أو الفتدده وعصدديااه أي ملددا تعقلددإ
اإلطاعة أو املعصية إذ ت وا ةن قبيد السالبة بااتفا املوضو .
علدى الع د ةدن املصددلحة واملفسدددة واحلسدن والقددبح ،إذ لوالهددا ملدا صددح اا يددأةر وينهدى إال عبوداً أو تشددهياً،
وال يصح الع  :لوال األةر بالصالة ملا سحااإ فيها املصلحة ولوال النهي عدن قتدد النداس ملدا سحاادإ فيده املفسددة
فااه مما ال يقول به عاقد.
التجرَ
ّ
 -2التجري ،فااه – رتبة  -ةتأخر عن األةر أو عن تومهه ،إذ لوال ويون أةدر يف ةعت حقددا ،أو احتمالده لده ملدا
صح اا اقول ااه جترى على ةوالا إذ يتجرأ على ةوالا مبخالفته ةا يعتقد ااه أةدرا ،فدالتجري ةتدأخر عدن الويدون
اإلثبايت لألةر ،ال الوبويت ،وسحوا حال االاقيان.
التوبة

 -3التوبة ،فا ا فر ويون أةر مث عصيااه فتجب حين و التوبة ،ولوال األةر ملا تعقد العصياا فال تتعقد التوبة.

كيفية اإلطاعة
 -4سحيفية اإلطاعة واالةتوال.
واملقام ةن هوا القبيد إذ يسأل :هد يصح (ي فدي ،بدز ) اةتودال أةدر املدوأل باإلطاعدة الظنيدةه أو هدد الظدن
طريددق إلطاعددة أواةددر املددوأل أو إلحرامهددا ،وذلددل سحلدده فددر ويددون أةددر سحددي تتعق دد إطاعتدده بددالظن املطلددق أو الظددي
سحخرب الوقة أو القطع أو االحتمال.
هل شكر المنعم من سلسلة العلل أو المعاليل؟

مثالالال تمرينالالي :هددد (ويددوب شد ر املددنعم أو حسددنه) يقددع يف سلسددلة العلددد أو املعاليددده فتدددبر أيهددا الطالددب
ال رمي قبد اا تقرأ اجلواب!
والجالالوار :إا شد ر املددنعم سدابق رتبدةً علددى األةددر ولددي ةتفرعداً عليدده بددد هددو ةتفددر علددى النعمددة فددإذا أاعددم
شخص على آخر بنعمة ححس حن ش را وويب ،وذلل غري ةنوط بصدور أةر ةن املوأل ،بد ش را  -بأا ي رةه
3

(األصول :مباحث الظن) ( .....................................................................)2167الثالثاء  21ذو القعدة 2114 /ه

أو ينقوا أو مينحه شي اً ..او  -حسن وايب سوا أةرا به أو ال.

:عم ،ش ر النعمة سابق رتبةً على األةر ،ل نه لي بالضرورة علة له وإا أة ن اا ي دوا :أةدا األول ،فدألا
املددوأل احلقيقددي أي املالددل لدده اا يددأةر وإا مل ي ددن ةنعمداً ،أي اا املالددل ةددع قطددع النظددر عددن سحوادده ةنعمداً بددب
إطاعة أةرا .واحلاصد :ال ينحصر ويوب اإلطاعة يف صورة سحوا اآلةر ةنعماً على املأةور.
وأةا الواين ،فألا سحوا شخص ةنعماً مينحه احلق ،ةطلقاً أو يف اجلملة ،يف األةر والنهي ،فتجدب إطاعدة أةدرا
ألاه ةنعم.
وشكر النعمة قسماا :سابق على األةر وهو ةا ذسحر وهو ش ر النعمة ال لي ،والحق علدى األةدر وهدو اجلزئدي
أو الصنفي ،إذ بعد األةدر يقدال :بدب شد ر النعمدة بإطاعدة أةدرا ،ويف الواقدع :الشد ر الالحدق يزئدي وةصدداق ةدن
ةصانيق الش ر ال لي السابق رتبةً وذسحراً .فلي ةتفرعاً عن األةر بد إطاعة األةر ةصداق له ،فتأةد.
البحث في قاعدة المالزمة في ثالث دوائر

السالالادس :اا البحددث يف قاعدددة املالمةددة أ -قددد ي ددوا يف سلسددلة العلددد ،وهنددا قددال األعددالم باملالمةددة ،ب-
وقددد ي ددوا يف سلسددلة املعاليددد وهنددا قددالوا بعددةها للددزوم التسلسددد أو اللضويددة ..او ممددا سددبق) ج -وقددد ي ددوا يف
األح ددام افسددها (والد ت ددوا السددابقة علدالً هلددا والالحقددة ةعاليددد هلددا) فقددالوا أيضداً بعدددم يريدداا قاعدددة املالمةددة،
للزوم اللضوية أو غريها مما سبق.
وقد سبق اا املنصور يريداا قاعددة املالمةدة يف سحافدة املراحدد :سلسدلة العلدد واملعاليدد لألح دام ويف األح دام
افسها.
الساب  :ااه ظهدر ةدن املطالدب األوأل إأل الوالودة اا ههندا (يف سحدد أةدر) أةدوراً سسدة وهدي املصدلحة ،احلسدن،
اإلل دزام ،اإلي دزا  ،والعقوبددة علددى املخالفددة أو املووبددة علددى اإلطاعددة ،وقددد ذسحددر اخلقددق اخلراسدداين بعضددها فق د يف
ضمن استدالله لنفي املالمةة الشرعية( .)1وسيأيت إيضاح ذلل بإذا اهلل تعاأل.
صلو اهلل علو محمد وِل الطاهرين
ِ
ِ ِ ِ ِ
ْحل ِ
ل بَار ِم ْن أَبْال َو ِ
ار
ل ،إِ هن ال ه
ْم َوال ه
ص ْم َ
ص ْم ُ
ْم َوالْعل ُ
قال اإلةام الرضا  :م ْن َع َال َماب الْف ْق  :ال ُ
صم َ ِ
ِ ِ
ب ال َْم َحبهةَ ،إِ:ه ُ َدلِيل َعلَو ُك ِّل َر ْي رر( ال ايف :ج 2ص.)113
الْح ْك َمة ،إِ هن ال ه ْ
ل يَ ْكس ُ
تتيسر ةالحظة اص الدرس على املوقع التايلm-alshirazi.com :

( )1وهددي( :ال فايددة – إا أران ددا اإليدزا  ،والعقوبددة) ومل يدوسحر الوالثددة األخددرى اعددم اإللدزام ةبددف سحالةدده وةفروضدده واألوالا ةبددف ال ددالم
سحله لدى اإلةاةي واملعتزيل.
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