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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
(616) 

 بإعماله مقام مولويتهاألمر اإلرشادي منوط بالمصلحة في المتعلق والمولوي منوط 
ان مما ال شك فيه أن األمر على قسمني: إرشادي ومولوي، وقدد اخللديف يف ضدابطهما إ  األمر الثاني: 

مثانية أقوال على ما فّصلناه يف )األوامر املولوية واإلرشادية(، ولكدن الد ي ال شدك فيده أن األمدر اإلرشدادي ال 
الكامندة يف امللعلدق أو املفسددة الاابعدة فيده، وأمدا األمدر املولدوي يسلحق عليده العاداب فهنده إرشداد إ  املصدلحة 

فيسلحق العبد على خمالفله العااب، فاألمر اإلرشادي مالكه وجود مصلحة أو مفسدة يف امللعلق، أمدا األمدر 
، واحلاصدددا: ان األمدددر املولدددوي حكدددون املصدددلحة يف مولويلدددهاملولدددوي فمالكددده ومدددداره علدددى إعمدددال املدددو  مادددام 

اعلده ادا هدو مدو  واملفسدددة يف خمالفلده ادا هدو مددو ، فكونده املدو  مدال  وجددوب إطاعلده، والفاده كلده يدددور إط
، ولو ذكر فيه أمر أو هني إرشادي فهي اسدلطراد، وغريمها من األقسام على األوامر املولوية، من واجب وحرام

واهي يف طدول الفاده وعرضده فاولده حعدا  مد ال  وك لك اآليات والروايات اليت اسلفاد منها الفاهدا  األوامدر والند
َوَحررمَم الرببَرا  َأْوفُرروا بلراْلُعُقودل  الوفددا  ،دا، مولويدا  ولدد لك يعاقدب علدى مراباحدده  ووجدوبحرمددة الربدا يفيدد

 وعلى عدم الوفا  بعدم حسليمه امل من م ال  بعد بيعه.
 العقالئية اإلطالقات الشارعية؟ د المرتكزاتُ فكيف تقيب 

حاييدد املرحكدتات العاالئيدة ال ابلدة يف ملعلادات األحكدام )كمرحكدتهم على ذلك يبلين اجلواب عدن دعدو  و 
املفسدة يف صحة البيع اإلكراهي وانه باطا( لإلطالقات الشارعية اليت كان مال  وجوب إحباعها ثبوت على 

 .لحةمولوية املو  وصدورها عنه اا هو مو ، ال ما فيها من املفسدة أو املص
 ؟نشأمنشأ امل ال ياال: اهنا

للمددو  إعمددال ماددام مولويلدده بأوسددع مددن املصددا  واملفاسددد  ، بددا يصدد  بددا  سددن،مددادام نكددن إذ ياددال:
( أو بأضديق منهدا )بدأن كمدا سديأي  ال بوحية )بأن يأمر اا ال مصلحة فيه يف نفسه، با كانت املصلحة يف غدريه

الصدادرة مولويدا   ات، كما سيأي( فال حلايد اإلطالقدغري ما يكمن فيه آخر يعفو عما فيه املفسدة وجييته لوجه
 باملصا  واملفاسد اليت هي مال  األوامر الصادرة إرشاديا .
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 ق أو في اإلطاعة نفسهاالمصلحة إما في المتعلم 
صدلحة املصلحة قد حكمن يف إطاعة أمر املو  اا هو مدو ، حدو وإن ي يكدن يف ملعلدق أمدره املبوجه آخر: 

األمددر فمصددّح  واملفسدددة، ومددن وجددوه ذلددك أن يددأمر أمددرا  مولويددا  لللاددرب إليدده بدده، رغددم كفايددة األمددر اإلرشددادي، 
، مدددن غدددري ان يكدددون مر ندددا ، ه  وهدددي كونددده ماربدددا  إ  املدددو  امل ال ددد بعندددوان اإلطاعدددةقائمدددة معيندددة املولدددوي مصدددلحة 

لاائمدددة باإلطاعدددة بعنواهندددا مدددن املصدددلحة الاائمدددة بدددامللعلق وأيدددن املصدددلحة ا ،، باملصدددلحة الاائمدددة بدددامللعلقبالضدددرورة
 متيد بيان.بهذن املّنان ابات املصلحلان. وسيأي لطل، نعم لو حوفرت بنفسه )ال بعنوان انه إطاعة(

 قه أو اآلمرالمصلحة في األمر أو متعلم 
حدارة حادوم  :أو فادااآلمر املصلحة حارة حكون قائمة العلق األمر، وأخر  باألمر نفسه، وثال دة بد بوجه أتم:

)كمدددا سددديأي حفصددديله( فادددوام: األحكدددام حابعدددة ملصدددا  ومفاسدددد يف بددداحلكم وأخدددر  العلاددده وثال دددة باحلددداكم 
 امللعلاات ليس على إطالقه.

إمنا قالوا ذلك يف ماابا ما اشلهر عن االشعري من قوله بأن األحكام ليست حابعة ملصدا  ومفاسدد  ،نعم
أن يفعددا مددا يشددا  و كددم مددا يريددد حعددا  الشددارو والابددي  مددا قّبحدده وان هلل  سددن مددا حّسددنهيف امللعلاددات بددا احل

 ،لحةوانده نكددن أن يددأمر إلتامدا  اددا ال مصددلحة فيده أو اددا فيدده املفسدددة وينهدى عمددا ال مفسدددة فيده بددا فيدده املصدد
اسدددد يف امللعلادددات، وي معللدددة بددداألغراهن أي اهندددا حابعدددة ملصدددا  ومف ، كأفعالددده،بدددأن أحكامددده حعدددا فأجدددابوا: 

)صدددلى اهلل عليددده وآلددده( الندد  وهدددو ياصدددوا بددد لك نفدددي قيددام املصدددلحة يف األمدددر نفسددده أو يف اآلمددر واحلددداكم )
ملدا يف امللعلادات مدن األحكدام االشعري للبعية نفي واإلمام )عليه السالم( فال إطالق لكالمهم إذ جهله نفي 

 دبر.. فلافيهاملصا  واملفاسد ال حصر اإلثبات 
 :ياول انكر بعض ما نسب إ  االشعري فاالوا ان االشعري يلكلم عن اإلمكان ال الوقوو أي انهتنبيه: 

 مصلحة يف امللعلق.من دون وجود أن يأمر حعا  نكن هلل انّه  -1
 عليدهحعدا  وقدرحده  ذلك لكنه فعليا  وعمليا  ي يأمر إال اا فيه املصلحة، فكالم االشعري، عن إمكان -2
، مدن غدري حدلم عليده أو قدب  أن يدأمر فادمب ادا فيده املصدلحةان مشديتله حعلادت بدحاّيد إرادحه بشي ، با وعدم 

 .بفعا ما خياليف ذلك
إمنا هو حعا  ما خياليف احلكمة فعدم اإلمكان يفعا وعلى أيٍّ فالكالم يف اإلمكان أيضا ، إذ ال نكن أن 

 اي.بالنظر إ  حكمله، وال يراد عدم اإلمكان ال 
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 المصلحة إما في المتعلق أو في المخاَطب
 ان األوامر والنواهي الشرعية حناسم إ : األمر الثالث:

يف امللعلاددات وهددو معلددوم ادداهر كددالنهي عددن ا مددرة أو املضددرة واملفسدددة أو املنفعددة مددا يلبددع املصددلحة  -1
 ملفسدة فيها، واألمر بالصوم ملنفعة منه.

يف املخاطب نفسه، وقد حلتاحم مع املفسدة واملصلحة أو املضرة واملفسدة أو املنفعة ما يلبع املصلحة  -2
رْن َحرَر   يف امللعلاات، وذلك نظري قاعدة العسر واحلدر  ) ( )سدورة احلد : اآليدة َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم فلي الدبينل مل

حينتدد    سددوّ ( فددان الشددارو 171( )سددورة الباددرة: اآليددة رَ يُرليررُد اللمررُه بلُكررُم اْلُيْسررَر َوَد يُرليررُد بلُكررُم اْلُعْسرر( )87
اقلحام املفسدة الواقعية الاائمدة بالشدي  نفسده، ألجدا مصدلحة الليسدري الاائمدة بداملكليف، وعلدى ذلدك جدرت 
قواعددد اليددد، السددوق، اإلقددرار والبينددة وغريهددا، فددهن الشددارو لددو أراد مالحظددة مصددلحة الواقددع ومفسدددحه ألوجددب 

ت والعسددر واحلددر ، لكندده رّجدد  مصددلحة الَعنَددأوقددع املكلدديف يف أشددد حددو وإن ا  علددى الواقددع االحليددا ، ظفظدد
أبددا   الشددارو املخاطددب علددى مفسدددة امللعلددق  أال حددر  أّن أكددا امليلددة فيهددا مفسدددة قطعددا ، ولكددنالليسدري علددى 

ى املكلديف مدع األكا من سوق املسدلمني بددون إجيداب احليدا  وال حدو إلدتام بدالفحة، ملصدلحة الليسدري علد
أال حدر  أن أكدا مدال ال)دري )اليلديم مد ال ( حدرام وبده املفسددة، ؟ و احلاملدة للمفسددة انه قدد يوقعده يف أكدا امليلدة

إذ   ريواإلقرار مع أن العما ،ما ك ريا  ما يسلوجب أكا مال ال) (1)لكن الشارو جّوز العما بالبّينة )با ألتم(
لمددادا  علددى قاعدددة اليددد أو البّينددة، فاددد رّجدد  الشددارو مصددلحة الدد ي نشددميه مددن ال)ددري اع مددا أك ددر امل)صددوب

 الليسري الاائمة باملكليف على مفسدة أكا مال ال)ري الاائمة بامللعلق ال بوي نفسه.
فدددداملرحكتات العاالئيددددة يف املصددددا  واملفاسددددد يف ملعلاددددات األحكددددام، ال يصدددد  الاددددول باهنددددا حايّددددد  وعليرررره:

باألحكددام ال حددور مدددار املصددا  يف امللعلادات فاددمب بددا امللكفلددة ن اإلطالقدات اإلطالقدات الشددارعية، نظددرا  أل
، فلل)لددب عليهددا حددارة يف م ددا اليددد يددةاقعالو امللعلاددات حالحددم مصددا  املكلفددني والدديت قددد حلددتاحم مددع مفاسددد 

 .وح)لبها حلك حارة أخر  يف م ا موارد العلم اإلمجايل. وا ا حلمة فانلظر ،سلموالسوق وغيبة امل
 للشخص أو من يتعلق به أو المجتمع المصلحة في المتعلق منسوبة  

ان املصلحة واملفسدة يف امللعلق على أقسام فلارة حنسب إ  املكليف نفسه، وأخر  إ  من األمر الرابع: 
 :لمعيلعلق به وثال ة إ  اجمل

                                                           

 اجلملة.يف  (1)
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 مر، هي مال  اللحرمي.خوذا  وذيا ، للواألول: كحرمة شربه ا مر فهن املفسدة يف شرب ه ا املكليف 
إ  التوجدة، وإن كاندت املفسددة  وبة  يف النفاة منسدهي وال اين: كوجوب النفاة على التوجة، فهن املصلحة 

 (.النفعاا  فيها يف النفاة منسوبة  إليه )أي هي له ضرر، ولكن
فيهما املضرة اا  كانإ  اجمللمع، وإن   انبمنسو اا مها فيهما هي وال الث: كا مس والتكاة، فهن املصلحة 

 .بالناة( أو مفسدة )خاصة إذا أفسدت عليه جتارحه(املضرة إ  الشخة نفسه )إذا فسرت مها منسوبان 
، علددى أن املرحكددتات العاالئيددة قددد ظدديمب باملصددا  واملفاسددد منسددوبة للشددخة نفسدده انّ  :هدالشددا ومرروطن

انه ك لك أحيانا ( باملصدا  واملفاسدد منسدوبة إ    لكنها ال ظيمب )عادة ، أو ك ريا ، ويكفي األمر ليس ك لك،
فمددن أيددن للعاددال  مدد ال  أن يعرفددوا أن املصددلحة يف أن  ؟فكيدديف بشددأن اآلخددرة اجمللمددعإ  يلعلددق بدده أو كددا مددن 

ظما العاقلة دية ا طأ، ال الشخة نفسده، وال بعدض العاقلدة األقدرب إليده، وال اجلدريان، وال بيدت املدال، لدوال 
 اللعبد؟

املصددا  واملفاسددد الاائمددة العلاددات أفعددال  (1)فكيدديف حايّددد املرحكددتات العاالئيددة املنحصددرة يف إدرا  وعليرره:
 وا ا أيضا  حلمة سلأي بهذن اهلل حعا  فانلظر. الشخة نفسه، اإلطالقات الشارعية؟

*  *  * 
ب األوامدددر املولويدددة يف اإلرشدددادي واملولدددوي )ونكدددن مراجعدددة كلدددااألقدددوال يف الضدددابمب اذكدددر  سدددة مدددن  -1

 (.ريللليسواإلرشادية 
 .؟يافّكر يف أم لة لايام املصلحة يف األمر نفسه، غري األمر االملحاين، با ها هو من ه ا الاب -2
احلكدم جلهدة عدود بداآلمر، يف غدري اهلل حعدا ، وفّكدر يف كيفيدة  ،امدرفّكر يف كيفية قيام املصدلحة يف األو  -3
   .، حو يف اهلل حعا صلحةمر وإن ي حسّم ميف اآلما 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

 ،َذْنب  َقْد َمَضى َد َيْدرلي َما َصَنَع اللمُه فليهل  :اْلُمْؤملُن بَرْيَن َمَخافَرتَرْينل : )عليه السالم( الصادقاإلمام قال 
ُب فليهل ملَن اْلَمَهاللكل   فَرُهَو َد ُيْصبلُح إلدم َخائلفا  َوَد ُيْصللُحُه إلدم اْلَخْوفُ  َوُعُمر  َقْد بَقلَي َد َيْدرلي َما َيْكَتسل

 (.81ص  2الكايف:  )
                                                           

 ه ا يف اجلملة أيضا .با  (1)
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