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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
(619) 

 ريةالصدر: المصلحة في المباح اإلقتضائي، وراء اإلباحة الظاه
 ،هريههةأن الشهههيد الصههدر ارقههم  قيههام املصههل ة واملفسههدة يف املههأو  ال يف احل ههم اأو اظعهه   يف األح ههام الظاسببب  

،  اليلهمم الننهايف  املصهل ة يف مهأو  أمهر آخهر ال يف مهأو  احل هم الظهاهر   فسهه أن   :يوههلطيفهة ول ن مع فذل ة فنية 
أمر آخر هو أوجبت احل م الظاهر  يف ، كاملباح اإلقنضائي، أمر أمهية مأو ان كما ليست يف احل م اأو احل م  ب  

، قههال: اوأمهها إما كا ههت اإلباحههة الواقعيههة األول، حفاظههاا علههى مههالا ملهه  األمههر مهه الا حيمهه  املفسههدة احملههرم الههواقعي الههذ  
  مههها حينمههه  إىل الرتخهههي  يف كههه  مههها حينمههه  اباحنهههه، ال الن كههه -خالفههها لل رمهههة  -مات مهههالا اقنضهههائي، فههههي قهههدعو 

اباحنهههه ففيهههه مهههالا اإلباحهههة، بههه  لضهههمان ااهههالو العنهههان يف املباحهههات الواقعيهههة املوجهههووة ضهههمن حمهههنمالت اإلباحهههة، فههههو 
قرخي  ظاهر   اشئ عن املهالا االقنضهائي للمباحهات الواقعيهة واحلهر  علهى  ويوههه ويف ههذي احلالهة ي همجن املهوىل ورجهة 

املههالا االقنضههائي يف اإلباحههة أقههو  واهههم رخ هه  يف احملههنمالت، وهههذا الرتخههي  اهنمامههه ر رماقههه ومباحاقههه، فهه ن كههان 
سيشهم  املبههاح الهواقعي واحلههرام الهواقعي إما كههان حمنمه  اإلباحههة، ويف حالهة لولههه لل هرام الههواقعي ال ي هون منافيهها حلرمنههه، 

ت الواقعيهة واحلهر  علهى ضهمان مله  أل ه مل ينشم عن مالا لإلباحة يف  فس منعلوه، ب  عن مالا اإلباحة يف املباحا
 ه 1ااملالاه وإما كان مالا احملرمات الواقعية أهم، منع من االقدام يف احملنمالت ضما ا للم افظة على األهم 

 توضيح وتقوية
يظههر بامل هال املوابهه  لهه، إم قعههرء األشهياه بمضهداوها، فا ههه إما اشهنبه احلههرام  مها اههرح يف املبهاح اإلقنضههائي، وتوضبيح

مينهههة وا خهههر مهههذكى  فههه ن كهههان مهههالا احلهههرام ومفسهههدقه أههههم بنظهههر الشهههار  مهههن مهههالا  اأحهههدمهأمهههرين اولنفهههر  أن  بهههني
يف مفسهدة العبهد ، وههو ح هم ظهاهر ،  ظهراا الهنمامهه البهال  بعهدم قهورط امهبنجنبه باالحنياطحينئٍذ احلالل، فا ه حي م 

 هلعدم النورط يف مفسدة احلرام ، 2اباملودمةبيهاا ، أو شدمةا ميه لالقن ام يف اريف الشبهة مور  احلرام ف ان 
ومل ي هن ملصهل ة  -2مل ي هن ملفسهدة فيهه،  -1 ظهاهراا:  رمي الطرفني الذ  يعين ضمناا  هرمي املهذكىان والحاصل: 

 هحفاظاا عن الوقو  يف املفسدة اليت يف املينةكان ب    -3ا خو د، به يف احل م  فسه أ  يف  رميه كما قال 

                                                           

 ه292للفوه واملعارء اإلسالمية،   ه  البيت السيد حممد باقر الصدر، وروس يف علم األصول / احللوة ال ال ة، مركم أ  1ا
 على رأيني أو وجهنيه  2ا
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غه  مهذكى، بعضهها الظاهريهة ملها يف سهوو املسهلمني مه الا مهع أن أو احللية اإلباحة حال كذل  ر مل   وول:  إما ظه
أو ملا يف أيد  املسلمني واحل م بمهنا مله  مهم مهع أن بعضهها م صهوب حنمهاا، أو احل هم الظهاهر  علهى ابهأ البي نهة أو 

بي نهة ووراا وقهد ي هذب يف إقهراري علهى  فسهه، ففهي مجيهع ههذي املهوارو اإلقرار مع أن ك  اا منها خمالفة للواقع، إم قد قشههد ال
 هعلى مراعاة جا ب املفسدة الواقعيةولذل  رج  ها ف ن مصل ة اإلباحة االقنضائية كا ت هي األقو  بنظر الشار  

 ما الدلي  على مل ؟ إن قلت:
يف سههوو املسههلمني بههدون ف هه ، بههدل  مههن ح مههه  ليههة كهه  مهها إم اكنشههفنا ملهه  الربهههان اإل   الههدلي  هههو  قلببت:

 هح مه باالحنياط باالجنناب عنها مجيعاا 
أن املالا واملصل ة يف إباحة مها يف سهوو املسهلمني ليسهت قائمهة باإلباحهة  فسهها، كمها قالهه ا خو هد، فبذل  ظهر 

أبهاح الشهار  كه  وإحهراوي يهه ب  قائمة باملأو ، أ  بذل  املباح الواقعي املخنلط باحلرام الواقعي والهذ  ألجه  الوصهول إل
املفههرو  ااملسن شههل بالربهههان  منهها منههه لصههاا فنههب املفاسههد ال بوقيههة، مههع أنر  ح  املشههنبهات أل ههه إن ح ههم باالحنيههاط 

 هةوقيأن مصل ة املباح اإلقنضائية أقو  من مفسدة احلرام ال ب اإل   كما سبأ 
 احة اإلقتضائيةالمناقشة: مصلحة التسهيل هي السبب ال ضمان مالك اإلب

يرو عليه: أن الظاهر أن كالم احملوأ اخلراسها  ههو الصه يو، وأن ح هم الشهار  باإلباحهة الظاهريهة يف السهوو  ولكن
اإلقنضههائية يف املبههاح يف اإلباحههة واليههدههه إك كههان ملصههل ة يف احل ههم اوهههو اإلباحههة  فسههها  ال ألجهه  ق ليههب املصههل ة 

يف السهوو واليهد وههه ههو ل   ما ومل  لوضوح أن املصل ة يف احل م باإلباحة  ؛ويتال بال بويت، على املفسدة يف احملرم 
قيسهه ، وملهه  هههو مهها ولل عليههه الههدلي  كوولههه  أ   النيسهه  علههى العبههاو فهه ن إباحههة الشههراه مههن السههوو فيههه قيسهه  علههيهم 

يِن ِمبْن   182اسورة البورة: ا ية  يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ قعاىل:  َعبَل َللَبْيُكْم ِفبي البدم ََ َوَمبا 
، علهى مهالا املفسهدة يف احلهرام يف املبهاح ل قرجيو الشار  املهالا اإلقنضهائي  وأما احنما88اسورة احلج: ا ية  َحَرج  

إىل ظهواهر فهه، لهد  العوهاله وبهالنظر الهدلي  علهى خال نقبو بل فهو جمرو احنمال ال ولي  عليه أبداا غاية األمر إم ا ه، 
 ألولة:ا

 لدى العقالء
اليد والسوو، يف ك  املل  والن  ،  عم قد ق هون الواعهدقان  يتعدعلى قاقائمة لد  العواله، ف ن س ة العواله  أما

ظملههة، لههد  العوههاله إم قههوام معيشههنهم وحيههايفم عليههها، يف ا ممهها ال شهه  فيههه لواعههدقنيلههد  الشههار  أوسههع، ل ههن أصهه  
، غاية األمر أن س ة العواله ولي  لّب  ال إاالو له فهال يشهم  مهورو الشه ، وعنهدما  نممه  و ظائرمها وكذا اإلقرار والبي نة

، اوالعوههاله ببابهه  فاسههممم  الوجههه يف سهه ة العوههاله وبنههائهم  ههدرا بوضههوح أ ههه هههو النسهههي  علههى النههاس والنيسهه  علههيهم
علههى بنههوا العوههاله وان قههو  جهداا  ضههائيٍ اقن احههةٍ إب مهالااحملرمههات الواقعيههة  عيههة املشهنبهة مههع ولهيس األن يف املباحههات الواق
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يف املبهاح واملهذكى ق ليهب مصهل ة اإلباحهة إحهراو املبهاح والوصهول إليهه و  حل ية ما يف السهوو ومل يهة مها يف األيهد  ألجه 
إما قيهه  مههم يسههنن رو ه، وإ هها بهه  لعوههاله أصههالا ال خيطههر ببههال الههد  ووهنمهها، فهه ن ملهه  ممهها  علههى مفسههدة ال صههب واملينههة

 الذ  يدور يف أمهاهنم مصل ة النسهي  ولموم العسر واحلرج من عدم احل م باإلباحة الظاهريةه
ببه ر:ببر: يف السههوو واليههد مصههل ة سههلوكية وهههي بنههاه حيههاة األمههم علههى االعنمههاو املنوابهه  بههني النههاس، وهههذا وجههه  بَو

آخهر إم يعنمههد علهى املصههل ة السههلوكية يف السهوو، وهههو غه  املصههل ة يف اإلباحههة  فسهها وهههي النسههي ، وكالمههها م ههاير 
 هوالوصول إليه يعلى املباح اإلقنضائ الن فظل ون العلة اعل ة اإلباحة الظاهرية  

الوجهههه يف اإلباحههة كو هههه سهههوو فهههان ظاهرههها أن قهههدل علههى ملههه  الروايههات الهههيت قنهههيط األمههر بههههاسوو املسههلمني   كمببا
للنسههههي  علهههى العبهههاو، ال أن حمو هههأ املسهههلمني الظهههاهر يف أن املصهههل ة يف إقهههرار  ظهههام السهههوو رههها ههههو سهههوو أو رههها ههههو 

معنهههرباا إيهههاي   ظههاهراا  يهههّ جههو و الشهههار  االقن ههام يف احلهههرام الههواقعي اوإباحنههههاملصههل ة يف املبهههاح اإلقنضههائي كا هههت قويههة  
 !ضامناا له للمباح اإلقنضائيجسراا موصالا 

ه ر:ر:  وضمان مالكه، بدل إباحة كان من املم ن، ب  األرجو لو كان املالا هو احملافظة على املباح الواقعي بَو
فمهن جههة  نهال    بهالف   فا هه حينئهٍذ  مهع بهني احلوهوو بمفضه  وجههأن يهممر الشهار ههو  ال   من حمرم واقعي وحمله ،

، ومههن جهههة  نجنههب الوقههو  يف احلههرام الههواقعي، ول ههن ملج  مل يوجههب الشههار  الف هه ؟  ههرو أن املبههاح الههواقعي ، عههاوةا،بههه
 النسهي  يف خالفه وا ه موجب لبعض العسر واحلرجه

اال العسهر واحلهرج   واحلهر  علهى ضهمان  وهأ مالكهها احهات الواقعيهةلو كان مهدار ههم  الشهار   يلنها املب والحاصل:
ل ههان الواجههب أن يوجههب الف هه  الههذ  بههه  نالههه مههن وون أن  وههع يف مفسههدة احلههرام، ل نههه مل يوجههب الف هه  وح ههم 
  باإلباحههة الظاهريههة مههن وو ههه والههذ  بههه  وههع يف مفسههدة احملرمههات املخنلطههة فههال ينصههور لههذل  وجههه إال مصههل ة النسهههي

على العبيهد الهيت قهرجو علهى مفسهدة الوقهو  يف احلهرام املخهنلط، فلهم يوجهب الف ه  أل هه أراو النسههي  فههو املهدار، ولهو 
احلههرام الههواقعي يف الوقههت  فسههه أراو جمههرو احلفههاى علههى املبههاح اإلقنضههائي ألوجههب الف هه  الههذ  بههه  نالههه كمهها  نجنههب 

 فندبره
 وبحسب الروايات

أَنبَُّهْم َسبََُلوا أَبَبا ، منها ص ي ة فضي  وورارة وحممد بن مسلم الروايات الشريفة أيضاا هر وقشهد على ما مكر اي ظوا
َْسبَواِ  َواَل يَبْدُروَن َمبا َصبَنَع اْلَقصَّبابُوَن، قَباَ : ُكبْل ِإَ ا   َْ ْعَفر  )لليبه السبال ( َلبْن ِشبَراِء اللَّْحبِم ِمبَن ا ََ ِفبي   َكبانَ ََ َ لِب

فاملويهاس إماا كو هه يف سهوو املسهلمني، الظهاهر منهه عرفهاا أن سهبب اإلباحهة كو هه يف   1ااَل َتْسََْ  َلْنهُ ُسوِ  اْلُمْسِلِميَن وَ 

                                                           

 ه83  9الشيخ الطوسي، النهذيب، وار ال نب اإلسالمية ه اهران: ج  1ا
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علهى العبههاو ب باحهة مهها يف ام مصههل ة النسههي  وقيهسهوو املسهلمني، املسههنفاو منهه املصههل ة السهلوكية أو مصهل ة النسهههي  
احملافظهة  ههوقعليهأ احل هم باإلباحهة علهى سهوو املسهلمني،  وجهكون البعيد جداا  ومن  ،واعنباري امارة على املل ية سوقهم

 ه 1اعلى مل  املباح الواقعي فا ه غريب عنه باملرة
َُِ يَبْعَملُببُه اْلُمْشببرُِكوَن َو وكههذل  مهها ورو يف وعههائم اإلسههالم عههن أي جعفههر اعليههه السههالم   أَنَّببُه  ُِكببَر لَببُه اْلُ ببُبن  الَّبب

ََ َلْم يُبكَْكْل، َوِإْن كَ أَنبَُّهْم َيْ َعُلوَن ِفيِه اإْلِ  ََْكِر اْسُم اللَِّه َلَلْيِهق قَاَ : ِإَ ا ُلِلَم َ ِل اَن اْلُ ُبن  نْبَفَحَة ِمَن اْلَمْيَتِة َوِممَّا َلْم ُي
 ه 2اَمْ ُهوالا اَل يُبْعَلُم َمْن َلِمَلُه، َوبِيَع ِفي ُسوِ  اْلُمْسِلِميَن َفُكْلهُ 

ْعَفر  )لليه السال ( َلبِن اْلُ بُبنمق َوقُبْلبُت لَبُه: َأْ:ِبْرنِبي َمبْن رََأى أَنَّبُه ُيْ َعبُل ِفيبِه  َسََْلتُ ن أي اظاروو قهال: عو  ََ أَبَا 
ََرِضبيَنقَ ِإَ ا َلِلْمبتَ  َْ ِميبِع ا ََ ِل َمَكان  َواِحد  ُيْ َعُل ِفيِه اْلَمْيتَبُة ُحبرمَ  ِفبي  َْ َُْكْلبُه،  أَنَّبُه َمْيتَبَة فَباَل اْلَمْيَتُة، فَبَقاَ : ِمْن َأ  َت
ََْشبَترُِ ِبَهبا اللَّْحبَم َوالسَّبْمَن َواْلُ ب َْلتَبِرُو الس بوَ  َف ُبنَّ، َواللَّبِه َمبا َأنُبن  ُكل ُهبْم َوِإْن لَبْم تَبْعلَبْم فَاْشبَتِر وَُكبْل، َواللَّبِه ِإنمبي ََ

ِه الس وَدانُ  َِ ِه اْلبَبْربَبُر َوَه َِ ن أجه  حهرام واحهد ال يوقهع الشهار  العبهاو يف العسهر ا هه مهمنهه عرفهاا: والظهاهر   3اُيَسم وَن، َه
 واحلرج وحيرم ك  شيهه فندبر

بهه  مصههل ة النسهههي   :   وههولهههعووعلههى ملهه  كلههه ينب ههي، علههى املبههت، قطههوير أو قفسهه  عباراقههه فوولههه: افهههي قههد
 اشئ عهن مصهل ة  هو قرخي  ظاهر  ههه   وول ب ظاهر   اشئ / افهو قرخي  حة اإلقنضائية، وقولهاال اإلب قدعو

ال ه  وإال ألم هن أن يهممر املهوىل    وهول: به  كهي ال  وهع يف عسهر وحهرج أبهاح هههنالنسهي  / وقوله اويف هذي احلالة يهم 
 كي حيافظ على كال املالكني املنمامحني على الفر همنه،  البال  مطلواا أو بالف   

*  *  * 
 قشه أيضااهأن قدافع عن مبت الشهيد الصدر، وحاول أن قناحاو   -
 على ما مكر اي أو أي ديهأشكل  -

 وصلى اهلل للى محمد ورله الطاهرين
 

 َلِ ْبُت ِلَمْن يَبْقَنُط َوَمَعُه ااِلْسِتْغَفارُ : اعليه السالم قال أم  املأمنني 
  ه88هنج البالغة: احل مة ا

                                                           

يف  سههالمهإ، أل ههه مل يعهههد مههنهم السههأال عههن كفههر البههائع و ن إعنبههار السههوو هههو الههذ  جههرت عليههه سهه ة املسههلمنيإولههذا قههال يف الننوههيو: ا  1ا
 ه238   2الننويو: ج   من أسواقهمشيه 

 ه121  2 عمان بن حممد النميمي امل ري، وعائم اإلسالم، وار املعارء ه مصر: ج  2ا
 ه592  2أمحد بن حممد بن خالد الربقي، احملاسن، وار ال نب اإلسالمية ه قم: ج  3ا

 m-alshirazi.com: قنيس ر مالحظة    الدرس على املوقع النايل


