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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
(617) 

 ملخص رأي األشاعرة والعدلية
املسلمون يف مسألة تبعية األحكاام للمصااو واملفاساد إأل األرااعرة مان  هاة  فتلاخ وأكثر تفصياًل:وبعبارة أشمل 

 والعدلية واملعتزلة من  هة أخرى:
 رأيان لألشاعرة:

أقعاااال اهلل تعااااأل لااا  معللاااة  أن  بااا :عرةاألرااااعرة إأل قاااريطني: متطااار  ومعتااادل: قطاااال املتطرقاااون مااان األراااا وانقسمممم
باأن لاه تعااأل أن يفعا  ماا يشاا  و كام ماا يرياد ذلا  لني معل  ال تتبع املصاو واملفاسد، األحكام الشرعية  وأن  باأللراض 

ثباااومل املصااااو واملفاسااد يساااتلزم علياااه  ااا  الاااه الااانط  واالساااتكمال باااال   توقاااف تشاااريعه تعااااأل ل حكاااام علاااى أن بااو 
 د عليه.زيموالعجز ول  ذل  مما أ يب عنه يف حمله مبا ال 

ولاي  بامملاة، مبعان االاه ال باد  ولكان يف امملاة بأن األحكام الشرعية تتبع املصاو واملفاساد، :نهموقال املعتدلون م
 مصلحة. حكم   حكم  جيب أن تكون ورا  ك  ال التشريع ولكن أص  أن تكون هنال  إمجااًل مصلحة يف 

مفاسااد ورا  أحكاماااه، يف كااا  لااة بااااأللراض واالااه ال رياااب يف و ااو  مصااااو و معل  قطاااالوا بااأن اقعاااال اهلل  أممما العدليمممة:
 رخصية وقد تكون الوعية.أو ذاك حكم حكم ومور   مور ، العم قد تكون املصلحة يف هذا احلكم 

 قولني: علىمث اختلف العدلية 
 ورأيان للعدلية:

 .(1)طامل )متعلطامل األحكام(تعل  الطول املشهور: وهو أن األحكام تابعة ملصاو ومفاسد يف امل
ولكان مان لا  حصارها باأن تكاون يف  ،ياب ون ر مان اسد فاملو او لمصلوهو أن األحكام تابعة الطول ل  املشهور: 

املتعلطامل، ب  قد تكون املصلحة يف إالشا  احلكم الفسه وامع  ال اجملعول، وذل  هو ما ذهب إليه احملطق اخلراساا  يف 
 خالفه احملطق النائيين وتبعه الشيخ املظفر.العم  (2)الكفاية وتبعه احملطق العراقي، مث السيد اخلوئي يف مصباح األصول

                                                           

املتكلماااني وكاااون املشاااهور هاااو تبعياااة األحكاااام ملصااااو ومفاساااد يف املتعلطاااامل، ال يف احلكااام الفساااه ورااابهه، هاااو ماااا صااارح باااه العدياااد مااان  (1)
العدليااة ماان تبعيااة األحكااام للمصاااو واملفاسااد يف متعلطا ااا(  ،  ااا  يف مصااباح األصااول )بنااا  علااى مااا هااو املعاارو  باانياألصااوليني مااثالً و 

 .(212ص 1مصباح األصول، مكتبة الداوري ا قم، ج
قاال يف مصااباح األصااول )أمااا ماان الاحيااة املبادأ قااالن املصاالحة يف احلكاام الظاااهري إكااا تكاون يف الفاا   عاا  احلكاام ال يف متعلطااه، كمااا يف  (2)

واحاد، إذ  راي ما ا تماع املصلحة واملفسدة، أو و و  املصلحة وعدمه، أو و و  املفسادة وعدماه يف احلكم الواقعي، قال يلزم من خمالفته



 ه1111/ شعبان  11السبت ...... .............................................................( .898المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( )

2 
 

 )املصلحة يف امع ( بأحد أمرين:باقول اآلخوالد  (1)وقد قسر بعض احملططني
 مصلحة يف املتعل ق.و و  إقامة احلجة على العبد، من  ون  األول:
إن مل يكاان يف معاا ، والااال ال نكاان إال بااملصاالحة احلاصاالة ماان االطيااا  املكلااف وإااعتااه ل حكااام الشاارعية  الثممان :

املتعل ق الفسه مصلحة.. ولي  الكالم يف األخذ والر  يف ذل ، ب  إثبامل أص  و و  قول لبعض األعاظم على خال  
املشااهور وأن املشااهور قياادوا بو ااو  مصاالحة يف املتعلااق، وسنخاايف لااو هي اآلخوالااد و هاااً ثالثاااً هااو الااذي العتمااد عليااه 

 إيخاحاً من بعد، قهذا إمجااًل.والذي أررالا إليه من قب  وسنزيده 
 التحقيق: المصلحة إما ف  متعلق الحكم أو فيه أو ف  المشرِّع

املصااو واملفاساد قاد تكاون  ان  التحطيق الذي وصلنا إليه مبنيااً علاى كاالم مثا  اآلخوالاد وتأكياداً لاه وتطاويراً:  وموجز
 :ساميف ل  متعلطامل األحكام وهي على ثالثة أق

 .املكلف واملخااب الفسه ال يف متعلق التكليفقطد تكون يف  -أ
لطسام األول أو وقاد ينااقب بعاو ه إأل اوقد تكون يف امع  الفساه ال يف اجملعاول )وهاو ماا ذهاب إلياه اآلخوالاد،  -ب

 تأم . (2)ولكن يف إاالقه ،األق عو  ما استند عليه، إليه، على 
 الفااااااايض والتكلياااااااف وهااااااام الرساااااااول وقاااااااد تكاااااااون املصااااااالحة عائااااااادة إأل املكل اااااااف الفساااااااه أو إأل وساااااااائ   -ج

 : واملعصومون
ة يف ناامالكاعا  احلكاام الاواقعي يف عااامل ارالشاا  رلام كااون مصالحته جيُ ثالثااة أالاواع: ان ال علاى أماا الطسام األول قهااو 

ق، وأن ال عل  تقع يف عامل االمتثال رلم نامية مالك املصلحة امللزمة يف املر يُ ع  يف عامل ارالشا  لكنه جيُ زمة، وأن لمُ املتعلق 
وتفصااي   تكااون يف املتعلااق مصاالحة ملزمااة أصاااًل، باا  تعااو  املصاالحة كاا  املصاالحة إأل املخااااب والفاعاا ،  ون الفعاا .

 األالواع:
 قالمتعل  ف  ف، ال لمصلحة تبعية الحكم الواقع  لحال المكل  

ف كل اااللمصااالحة امللزماااة يف امل ق ملزامحتاااهتعل اااأن ال جيعااا  احلكااام الاااواقعي تبعااااً للمصااالحة امللزماااة يف امل النممموع األول:
ممَوا م َمممَع  َّمملِّ َ ممَ ة   :)املخااااب( ولااذل  أمثلااة أبرلهااا قولااه  قعلااى  (3)لَمموَل اَل َأنَل َأشَّممق  َعلَممت أَّم تممم  أَلََمممرَلتمََِّّّمَل بمالسِّ

                                                                                                                                                                                                                                

من املصااو واملفاساد يف متعلطا اا، واألحكاام الظاهرياة ليساة تابعاة ملاا يف متعلطا اا مان املصااو با  تابعاة للمصااو  األحكام الواقعية الارئة
ن تكاون تابعاة أيف و و  املصالحة الواقعياة، وقاد ال تكاون مصالحة يف املتعلاق واقعااً، قكياف  كان  ا عجعولة يف ظر  الش يف أالفسها، قان  

 (.110-101ص 2( )مصباح األصول: مكتبة الداوري ا قم، جللمصاو الواقعية يف املتعلطامل؟
 .762ص 4يرا ع ررح احملطق املرو ج امزائري على الكفاية ج (1)
 نامية ارركال على إاالقه.أي  (2)
 .22ص 3 ار الكتب ارسالمية ا اهران: ج ثطة ارسالم الكليين، الكايف، (3)
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ن واألقعااال هااي متعلطااامل األحكااام( إال أ ،قعاا السااواك تسااتدعي إجيابااه )والسااواك يف الاارلم ماان و ااو  مصاالحة ملزمااة 
ف املكل اتابعااً ملصالحة الفاعا  )وهاو  (1)احلكامالشارع مل يو به ب  حكم باستحبابه الظراً ملراعااة حاال املخاااب، قكاان 

 للزم أن يو ب. إالو ومصلحته التسهي  عليه( ال تابعاً ملصلحة الفع  
 رفع الحكم الواقع  مراعاة لحال المكل ف

ق، لكناه يرقاع يف مطاام االمتثاال، تبعااً للمصالحة تعل امصلحة امللزمة يف املأن جيع  احلكم الواقعي تبعاً لل النوع الثان :
أو منفعاة وا اب ملصالحة  الصاومقماثاًل  ،اهللماا راا   كثا ة  اداً إألب، ولاذل  أمثلاة  خاا اامل –ف كل  يف مراعاة حال امل

علااى الفاعاا ، وذلاا  واضاا  علااى  ار إذا لاازم منااه العساار واحلاارجطااقارالشااارع اااوال  كاامحبرقااع ملزمااة قيااه، ولكاان و وبااه يُ 
وال يو باااان احلرمااة )الظااا  الخااارر قاااان عاااد اً مااان الفطهاااا  قص ااا  يف  (2)يرقعاااان الو اااوبمباان مااان يااارى أن العسااار واحلااارج 

رلاام  ، وهااو املتعل ااقوحينئااذ  قاالن الصااوم (احمقااال جيااول واخلفيااف قهااو خماا  حسااب معا لااة التااز البااال   بااني يالصااوم الخاارر 
تبعااااً ملصااالحة التيسااا  علاااى املكلاااف الفساااه رلااام وذلااا ، أي عااادم إجياباااه، الشاااارع  مل يو باااهصااالحة امللزماااة قياااه و اااو  امل
 ق.تعل  لحة املصملتفويتها 

ار( مصااالحة ملزماااة طاااقارطاااار، عناااد العسااار واحلااارج( تو اااد يف املخاااا  إلياااه )ارقيف قولااا  ) اااوال بعبمممارة أ:مممر : 
امااوال، وهااو احلكام الفسااه وهااو امعاا ( مصالحة أخاارى قائمااة باااملكلف  تساتدعي إجيابااه، ولكاان تو ااد يف املخاا  )وهااو
 ( تبعاً هلا.اموالالفسه تزاحم مصلحة الواقع، وقد  ع  احلكم )

 (3)قيام المصلحة ف  األحكام الظاهرية، بالمخاطب
ماا يتباع  -2املصلحة واملفاسد يف األحكام الظاهرية، وعلى ذل  يبتين ما ذكرالاه يف البحث السابق ) النوع الثالث:

املصلحة أو املنفعة واملفسدة أو املخرة يف املخااب الفسه، وقد تتزاحم مع املفسدة واملصلحة يف املتعلطامل، وذل  الظ  
يقاعدة العسر واحلرج ) مَر َواَل يَّرميمدَّ ( )27( )سورة احلج: اآلية نم ممنَل َحَرج  َوَما َجَعَل َعَليَلكَّمَل فم  الدِّ يَّرميدَّ الل هَّ بمكَّمَّ الَليَّسَل

رَ  ( قان الشارع سو غ حينئذ  اقتحام املفسادة الواقعياة الطائماة بالشاي  الفساه، أل ا  177( )سورة البطرة: اآلية بمكَّمَّ الَلعَّسَل
، السااو ، ارقاارار والبينااة ول هااا، قاالن الشااارع لااو أرا  مصاالحة التيساا  الطائمااة باااملكلف، وعلااى ذلاا   اارمل قواعااد اليااد

مالحظة مصلحة الواقع ومفسدته ألو ب االحتياط، حتفظاً على الواقاع حاو وإن أوقاع املكلاف يف أراد الع ن اة والعسار 
، مفساادة قطعاااً  قيااهعلااقأ أال تاارى أن  أكاا  امليتااة واحلاارج، لكنااه ر  اا  مصاالحة التيساا  علااى املخااااب علااى مفساادة املت

                                                           

 بعدم الو وب، أو باالستحباب. (1)
الشايخ والشاايخة مااثاًل، علااى مبان صاااحب احلاادائق وظاااهر الطبااباائي، ارقطااار رخصااة ولااي  عز اة، وتبعهمااا الساايد الروحااا  يف قطااه يف  (2)

 .316ص 7الصا   ج
 ال باملتعل ق وال باحلكم الفسه. (3)
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بااالفح ، ملصاالحة التيساا  علاااى  إلااازام  ولكاان الشااارع أباااح األكااا  ماان سااو  املساالمني بااادون إجياااب احتياااط وال حااو 
املكلف مع االه قد يوقعه يف أك  امليتة احلاملة للمفسادة؟ وأال تارى أن أكا  ماال ال ا  )اليتايم ماثاًل( حارام وباه املفسادة، 

لكن الشارع  و ل العم  بالبي نة )ب  ألزم(
مع أن العم  هبما كث اً ما يساتو ب أكا  ماال ال ا أ إذ ماا أكثار  ،راروارق (1)

امل صوب الذي الشرتيه من ال   اعتما اً على قاعدة الياد أو البي ناة، قطاد ر  ا  الشاارع مصالحة التيسا  الطائماة بااملكلف 
 .(2)على مفسدة أك  مال ال   الطائمة باملتعلق الثبويت الفسه(

 به ةالتيسير علت المكّلف قائممصلحة ميتة قائمة بالمتعل ق، و أ ل المفسدة 
ماااا يف ساااو   (حلياااة)قاعااادة ساااو  املسااالمني تطتخاااي  لكااان  م ملفسااادة قياااه، ُحااار  قاااان )أكااا  امليتاااة( إكاااا وللتوضمممي : 

 املساالمني ماان  ون قحاا ، قمااع االااه كااان  كاان إجياااب الفحاا  باا  إجياااب االحتياااط حااو بعااده إال أن الشااارع ر  اا 
مصلحة التسهي  قأباح ما يف ساو  املسالمني تر يحااً ملصالحة الفاعا  )وأن يكاون يف يسار( علاى مفسادة املتعلاق )وهاو 

حلياة أكا  امليتاة الثبوتياة، يف ساو  ، واألخا  هاو )أضرار امليتة( وتتخ  املعا لة أكثر بتفكي  املخا  عان املخاا  إلياه
ماااة باملخااااا  وهااااي طائقاملصاااالحة ، وأماااا قاالاااه الخااااار (تااااة  امليأكاااا) املسااالمني( قاااالن املفسااادة قائمااااة باملخاااا  إليااااه وهاااو

 وليسة إال مصلحة التسهي  على املكلف. قتدبر (3)(احللية)
 و ذا ف   ورة اإلضطرار

 ههنااب  حو يف صور االضطرار، كأك  امليتة للمخطر، قااله إذا بل  االضاطرار مبل ااً كبا اً و اب أكلهاا، إذ تتازاحم 
املفساادة الذاتيااة يف أكاا  امليتااة، واملصاالحة املسااتجدة قيهااا لطيااام حفااذ الاانف  هبااا( قلااي  هااذا مااوان  هتااان يف املتعلااق )

الشاهد، إكا املشاهد قيما لو كان حترمي أك  امليتة يو ب عليه قطا  العسار واحلارج، قاالاه علاى الطاول بااموال حينئاذ  قاان 
، يف مطابا  املفسادة الطائماة   لاه قااموال تاابع حلاال الفاعا إذ يف اماوال تيسا الفاعا أي صالحة يف املكلاف تابع ملاموال 
 وللبحث صلة بلذن اهلل تعاأل قاالتظر. حيث احلرمة، لو كاالة لكاالة تابعة هلا. بالفع 

 و لت اهلل علت محمد وآله الطاهرين
 

َبلَل اَل  ،   اَل تَمقَّلَل َما اَل تَمعَلَلمَّ يَا بمَّنَ قال أم  املؤمنني )عليه السالم( يف وصيته البنه حممد بن احلنفية رضي اهلل عنه: 
َتجُّ بمَِّ  َك  َّلَِِّّا فَمَرائمَض َيحَل َم الَلقمَياَمةم تَمقَّلَل  َّل  َما تَمعَلَلمَّ فَإمن  الل َه تَمَباَرَ  َوتَمَعاَلت َقدَل فَمَرَض َعَلت َجَوارمحم ا َعَليَلَك يَموَل

َِّا َوذَ  َرَها َوَوَعَظَِّا َوَحذ َرهَ  أَلََّك َعنمَل َِّا سًَّد َوَيسَل رَّ َل   ا َوَأد بَمَِّا َوَلمَل يَمتمَل
 (.626ص 2من ال  خره الفطيه: ج)

                                                           

 يف امملة. (1)
 (.646الدرس ) (2)
 تها تيس (.ال باملخا  إليه إذ ال معن للطول )أك  امليتة تسهي ، كما يطال أك  امليتة مخر( ب  يطال: )جتويز أكلها تسهي ، أو حلي (3)
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