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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
(618) 

 الحكمعلى رأي اآلخوند: قيام المصلحة في دليل ال
احملقق اخلراساين وتبعه احملققق العراققي وآخقرين، ارتقأوا أن املصقل ة ققد تاقون يف ا   قا   أن  سبق 

مققققا ليسققققا   لققققني أو  واحلاقققم ال املَّعل ققققق  قققققال ادخو ققققدا  حامَّمققققاك حامقققني وأن  ّنققققان يلقققق م، إال  إ  
ققق ، أو لصققق ة ضقققد ين، ألن  احقققدقا  ريققققية عقققن هصقققل ةإل يف  فسقققه هومبقققة     قققائه املومققق  ل لَّنج 

االعَّقققققجار  جقققققر إر هقققققن إون إراإة  فسقققققا ية أو ّنراهقققققة ّنقققققجلا هَّعل ققققققةإل  َّعل ققققققه حيمقققققا  اقققققن هنقققققا  
راإتققققه أو    1 ا قققققداحهما   وادخققققر واقعققققية حقيقققققية عققققن هصققققل ة أو هفسققققدة يف هَّعل قققققه، هومبققققة   

ياققن يف املبققدأ األعلققى إال   ّنراهَّققه، املومبققة     ققائه بع ققاا أو بمققراا يف بعققعإل املبققاإ  العاليققة، وإن م
   2 العلم باملصل ة أو املفسدة ق ّنما أشر ا ق 
وها أحيد أيضااا هن عدم هعقولية املصل ة يف  فق  األهقر وقد اسَّدل احملقق العراقي على ذلا  

إمنققا يصققا يف األواهققر الرققي الطريقيققة، وإال حفققي األواهققر الطريقيققة إمنققا املصققل ة يف  فسققها يف حققر  
ويف هقققجا الفقققر  ال ياقققون هفاإهقققا إال ترخيصقققاا علقققى خقققالة الواقققق   وقيقققام املصقققل ة يف  خمالفَّهقققا،

إهاا ققققه ّنالنققققار علققققى املنققققار  ،اققققرور فقققق  ال خققققيف علققققى خققققالة املققققرام  الحظققققة الصقققق  علققققى امل
   3  وّنال م  يف رابعة النهار

وأهقا يف  ،هراألأن املصل ة يف األواهر النفسية، ّنوموب الصالة، قائمة باملَّعلق ال بق والحاصل:
حاملصققل ة يف رققورة خمالفققة الطريققق للواققق ، قائمققة، يف  ، قققةاألواهققر الطريقيققة، ّنومققوب إتبققاك خقق  ال
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األهر  فسه إذ األهر بالطريق يف رورة خمالفَّه للواق  يعقين ال خقيف يف خمالفقة الواقق  حايقن تاقون 
  ؟له ملخالفة هفوِّتهصل ة الواق  هي هال  األهر بإتباك خ  ال قة ه  ا ه يف رورة ا

قا تاققون يف بققواسقَّدل السقيد اخلققوئي   أه ا هققن  احيقة املبققدأ، حقصن  املصققل ة يف احلاقم الظققاهري إمن 
 ف  معل احلام ال يف هَّعلقه، ّنما يف احلاقم القواقعي، حقال يلق م هقن خمالفَّهمقا امَّمقاك املصقل ة 

  واحققققد، إذ األحاققققام  يشقققق واملفسققققدة، أو ومققققوإ املصققققل ة وعدهققققه، أو ومققققوإ املفسققققدة وعدهققققه يف
الواقعية  اشئة هقن املصقاو واملفاسقد يف هَّعلقا قا، واألحاقام الظاهريقة ليسقً تابعقةا ملقا يف هَّعلقا قا 
ا جمعولة يف ظرة ال ا يف وموإ املصل ة الواقعية،  هن املصاو بل تابعة للمصاو يف أ فسها، حا  

ن تاقققققون تابعقققققةا للمصقققققاو الواقعيقققققة يف وققققققد ال تاقققققون هصقققققل ة يف املَّعلقققققق واقعقققققاا، حايقققققن  اقققققن أ
معقققققل ومقققققوب  -ّنمقققققا يف ال قققققبهة احلاميقققققة قبقققققل الف قققققف   -املَّعلققققققات  حفقققققي هقققققوارإ االحَّيقققققا  

وهقي الققَّ فل علقى هصققل ة الواقق  علققى تققدير وموإهققا،  -االحَّيقا  ملصققل ةإل يف  فق  االحَّيققا  
ّنمققا يف ال ققبهة احلاميققة   -والَّ ققجر عققن الوقققوك يف املفسققدة الواقعيققة أحيا ققاا، ويف هققوارإ ال خققيف 

معققل ال خققيف ملقا يف  فسققه هقن املصققل ة، وهققي  -بعقد الف ققف، أو يف ال قبهة املوضققوعية هطلققاا 
   1 الَّسهيل على املالفني 

هقن  ذّنقر ملايف األواهر الطريقية، ر ي ة  ،ؤإىإعوى قيام املصل ة بنف  احلام ال باملأقول: 
  هوراهر  وهطلق األحاام الظاهرية  خالحاا للم عدم قيام املصل ة باملؤإى يف األو 

بقاملؤإى بقل هقي قائمقة بقاحملاوم عليقه  مققتاملصل ة ليسً قائمة باحلام  فسقه وإن م ال يقالا 
وهو املخا   أي املالن؛ حا ا هصل ة الَّسهيل وهي قائمة به وهقي القا اقَّضقً إ  قا  احلاقم 

ل املصقل ة للمالقن حي يقة تعليليقة ععقل احلاقم وليسً املصل ة حيقه بق ،هريالظاهري واألهر الظا
 ال لقياهها به 

  إذ هقو ققائم ه املالقن  حَّأهقلهَّعل ققالَّسهيل أهر قائم جبعل حام ا باحة وإن ّنقان إذ يقالا  
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 ال اععل  حَّأهل  1 باجملعول
 إطالقات الحكم الظاهري

اين واتباعققه، ماريققة حيهققا ، واألإلققة الققا سققاقها احملقققق اخلراسققاحلاققم الظققاهري لققه إ القققات تنبيهه :
بأمجعهققققا يف رققققورة املخالفققققةا األرققققول العمليققققة، ّن ققققدية الرحقققق ، والقواعققققد الفقهيققققة ّنقاعققققدة اليققققد 

األحاقام ّنخق  علقى والسوق وغيبة املسلم، واألهارات على املوضقوعات ّنالبي نقة وا ققرار، واحلجق  
م حيهقا بأمجعهقا  سقوا  أّنقان حامقاا واع م أو القط  غي املطابق للواقق ، حقإن احلاق ،اهرال قة والظو 

بالطريق أي حبجيَّه ّنالبي نة وخ  ال قة أم حاماا بالقاعدة أي  ضمو ا ّنالسوق واليد أم غي ذلا  
حاقم ظقاهري واملصقل ة، يف رقورة املخالفقة ليسقً قائمقة   علقميممقا م ّناحلام برح  هقا شقا حيقه 

 د بالواق ، بل با   ا  أو احلام  فسه على رأي ادخو 
 مصلحة الحكم الظاهري نفس مصلحة الحكم الواقعي علي :رد ال
يف هقابققققل ذلقققا ذهقققق  بعقققع األعققققالم إق عقققدم رقققق ة إعقققوى احملقققققق اخلراسقققاين  قيققققام  ولكهههن
وأن الص يا هو ا ه حىت يف األحاام الظاهرية حقان املصقل ة   2 جبعل احلام باحلام أو املصل ة 

 احلام السَّ الة قيام املصل ة باععل قائمة بالواق  واملؤإى ال جبعل 
أن احلرهقة الواقعيقة  قا هقال  بقق واسَّدل بعضهم على قيقام املصقل ة بقاملَّعلق حقىت يف احلاقم الظقاهري، 

اقَّضققائي وهققو املفسققدة واملبروضققية القائمققة بفعققل املالققن، وّنققجا احلققال يف الومققوب، أهققا هققال  ا باحققة 
  ألن ا باحة قد تن أ هن حقدان املال  يف األهر املباح يحهو أحيا اا اقَّضائي وأحيا اا ال اقَّضائ

 أققولا الالاقَّضقائي حيمققا لقو م ياقن يف املبققاح هصقل ة وال هفسقدة لققجا ياقون هباحقاا قهققراا إذ ال 
هقَّضققي للومققوب أو االسققَّ باب أو احلرهققة أو الاراهققة، واالقَّضققائي هققا ّنققان حيققه هققال  احلرهققة أي 

اي املصققققل ة البالرققققة لانهمققققا تااحئققققا ح يققققة تااسققققرا حققققي ام  املفسققققدة البالرققققة وهققققال  الومققققوب
 با باحة حينئجإل لوموإ هقَّضيها وهو تااحؤ املالّنني  
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وعليققققها اذا اخققققَّلب املبققققاح بققققاحملرم  يف سققققوق املسققققلمني هقققق الا أو حيمققققا عليققققه أيققققاإيهم  حققققان هققققجا 
ة، حقققال املبقققاح يصقققي األغقققرا  واملالّنقققات واملبقققاإ  يف األحاقققام الواقعيققق تريقققياالخقققَّال  ال يسقققب  

ت خيصقه وال احلققرام يسققب عقن املبروضقية ألن املالققن م علقى املالقن   َّيجقة عقدم قققدرةهبروضقاا 
انققه يييقق ر عققن املبققاح، بققل احلققرام بققاق علققى حرهَّققه الواقعيققة وال تومققد حيققه غققي هبققاإ  احلرهققة وّنققجا  

 ة إباحَّه الواقعية وال تومد حيه غي هباإ  ا باحباقإل على املباح 
وحينئققجإلا حقققإن املقققوق حقققني تومهقققه إق املال قققن الققجي اخقققَّلب عليقققه املبقققاح بقققاحملرم، يالحقققل إرمقققة 

ئي يف ا باحقة أققوى وأهقم، حا قه يبقيا حينئقجإل اهَّماهه باحملرهات واملباحات حإن ّنقان املقال  االقَّضقا
االقَّ قام يف احملققَّمالت، حققإذا ّنقان هققا اقققَّ م حيققه حمرهقاا حققان إباحققة املقوق لققه ال تناحيققه ألن إباحَّققه م 

  بقل هقن إذ املفرو  ان هالّنه القجي حيقه هقو املفسقدة تن أ هن املال  يف  ف  املَّعلق  احملرم واقعاا 
هه البالغ باحملاحظة عليه، وإذا ّنقان هقال  احملقرم القواقعي أهقم، حا قه ألمقل هال  املباح الواقعي واهَّما

 هجا األهم  ن  سائر احملَّمالت 
   1 األهم إذااا األحاام الظاهرية خطابات تعني  وحتدإ املالّنات الواقعية 

 المناقشات
 ا، غي تامعلى حس  هجا النقل ولان هجا االسَّدالل
 قتضائيةاإلفي اإلباحة فلو تّم هذا الوج  

اا علقققى احملققققق اخلراسقققاين، أل قققه إمنقققا يقققَّم يف رإ  حا قققه ال ي قققال  ت  ألن هقققجا الومقققه حقققىت وإن  أواًل:
َّضائية، ّنما اع ة به ضمناا، إذ يف ا باحة الالاقَّضائية ال قإالالَّضائية ال يف ا باحة قا ا باحة 

ا باحقة يف  قعي حتفظاا على اقوائية هقال يقال بان ال ارك أباح حىت احملرم الواّني يومد هال  أبداا  
 املباح 

                                                           

لان الظقاهر أن النققل  قاقف، وعلقى أي حصاعداا،  قالا عن احللقة ال ال ة،  111ص 28هوسوعة حقه أهل البيً ج  1 
حا شااالت أعقالر وارإة علقى هقجا النققل  فسقه وأهقا هقا يف احللققة ال ال قة حمخَّلقن ّنمقا أن سقياقه يف هناق قة أسقَّاذر 

  الة وارإ على عبارة احللقة ال ال ة أيضاا وسَّأيت عبارته عم إشاالنا ال  ، هد بجلاي
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احملقق اخلراساين املدعي  ال ي ال رإاا ملبىنقَّضائية ختصيف ا شاال با باحة ا  واحلارلا ان
تأّنيد لقه يف هقوارإ ا باحقة الالاقَّضقائية هق   فيقه على العا  هو لاون املال  يف اععل  فسه بل 

 ة ا باحة االقَّضائي هوارإ يف خصوص
 بل ال يتم حتى في اإلقتضائية

بل ال يَّم هجا ا شقاال حقىت يف ا باحقة االقَّضقائية إذ ا باحقة االقَّضقائية ال تاقون إال بعقد  ثانياً:
  وجيهقعت احم هال  املفسدة واملصل ة يف ال ي   فسقه وتااحؤققا، وعليقه  قدك الاسقر واال اسقار 

عقدم اقوائيقة ّنقل هقن املالّنقني علقى ادخقر حقال هعقىن هن ا باحة حََّّولد ادخر  هن املالّنني هفعول   ّنلة 
ألن جييق  املقوق االقَّ ققام يف احملقرم القطعققي  يف سقوق املسققلمني هق الا  ألمققل القَّ فل علققى هقجا املققال  

 ضائي  حَّأهل قَّإعىن االسم هصدري ال املبالجي هو وإن ّنان باملعىن املصدري اقَّضائياا لانه 
 ل، ال التحفظ على اإلباحة اإلقتضائيةمالك الحكم الظاهري مصلحة التسهي

سققل منا، ورحعنققا اليققد عققن ّنققال ا شققاالني السققابقني، لاققن ذلققا الاققالم بطولققه غققي جمققد يف  ثالثههاً:
 وان هصققل ة احلاققم الظققاهري هققي  فقق   إعققوى ّنققون هققال  احلاققم الظققاهري أهققراا قائمققاا بققاملَّعلق

  امحيهئي حَّدبر ملا سبق يف ّنالم العراقي واخلو   1 هصل ة احلام الواقعي 
ان املبقاح االقَّضقائي القواقعي حيقة ومقد حيقه هالّنقان هَّ انقان وّنا قا هَّاقاحئني،  وبعبارة أخرى:

لجا حاقم ال قارك حيقه با باحقة الواقعيقة حمالّنهقا ومقوإ هالّنقني هَّق انني يف املَّعلقق، حقال يعققل أن 
هقسققم لققه وملققا حيققه املفسققدة ياققون هققجا املققال   فسققه هققال  ا باحققة الظاهريققة، إذ ا باحققة الظاهريققة 

احملضققة  إذ  اققم يف الظققاهر بإباحققة ّنققل هققا يف سققوق املسققلمني  حمالّنهققا إمنققا هققو الَّسققهيل علققى 
قققً املصققل َّان  هصققل ة ا باحققة االقَّضققائية وهصققل ة طابتاملال ققن، حققإن  ابقققً املبققاح الققواقعي 

الَّسقهيل علقى املال قن،  وإن خالفً بان ا طبققً علقى احملقرم القواقعي، ا فقرإت هصقل ة  هيلالَّس
هصقققل ة  حيققهبإباحَّققه لقققه، عققن املصقققل ة االقَّضققائية املَّ انقققة إذ الفققر  ان هقققجا املصققداق ال تومقققد 

 اقَّضائية هَّ انة 
                                                           

  حبس   ف عبارة الناقل وهو هوسوعة حقه أهل البيً   1 
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علقى   1 َّ فلحني االشَّبار، ال للقأباح ال ارك احملرم الواقعي  ظراا ملال  الَّسهيل  بعبارة أخرى:
هر  اديات والروايات ّنقوله تعاق وذلا هو املسَّفاإ هن  هال  املباح الواقعي يُرِيُد اللَُّ  ِبُكهُم اليُيسي

ر       ّنما هو املفهوم عرحاا هن أه ال تلا األهارات191 سورة البقرةا ادية  و ال  يُرِيُد ِبُكُم اليُعسي
هقا إذا ّنا قً ا باحقة الواقعيقة ذات أ و  هنا وارإ على ها ما  يف احللقة ال ال ة  2 وهجا ا شاال

إق ال خيف يف ّنل ها  َّمل اباحَّه، ال الن ّنقل  -خالحا لل رهة  -ائي، حهي تدعو هال  اقَّض
هقققا  َّمقققل اباحَّقققه حفيقققه هقققال  ا باحقققة، بقققل لضقققمان ا قققالق العنقققان يف املباحقققات الواقعيقققة املومقققوإة 

ات الواقعيققة ضققمن حمققَّمالت ا باحققة، حهققو تققرخيف ظققاهري  اشققض عققن املققال  االقَّضققائي للمباحقق
ن املوق إرمة اهَّماهه   رهاته وهباحاته، حقإن ّنقان املقال     قيقه  ويف هجر احلالة ي  واحلرص على حت

ف يف احملققَّمالت، وهققجا ال خققيف سي ققمل املبققاح القققواقعي االقَّضققائي يف ا باحققة أقققوى واهققم رخ قق
 ه واحلرام الواقعي إذا ّنان حمَّمل ا باحة، ويف حالة مشوله لل رام الواقعي ال ياون هناحيا حلرهَّه، أل

م ين أ عقن هقال  لاباحقة يف  فق  هَّعلققه، بقل عقن هقال  ا باحقة يف املباحقات الواقعيقة واحلقرص 
علققى ضققمان ذلققا املققال   وإذا ّنققان هققال  احملرهققات الواقعيققة أهققم، هنقق  هققن االقققدام يف احملققَّمالت 

  حَّدبر  3 ضما ا للم احظة على األهم 
 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين

 
ِعِد اللَِّ  و ته ن جُّز  م ا ا  عليه السالم  قال ا هام الصاإق م ني ز ار  أ خ اُه ِللَِّ  ال  ِلغ ييرِِه اليِتم اس  م وي

  ِعنيد  اللَِّ  و كَّل  اللَُّ  ِبِ  س بيِعين  أ ليف  م ل ٍك يُهن اُدون ُ  أ ال  ِطبيت  و ط اب تي ل ك  اليج نَّةُ 
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 أو ال لصرة الَّ فل   1 
 يف  وبعبارة أخرى  وها قبله أيضاا لان بأإىن تريي الوارإ   2 
للفققه واملعقارة ا سقالهية،  السيد حممد باقر الصدر، إروس يف علم األرقول   احللققة ال ال قة، هرّنق  أهقل البيقً   3 
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