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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
(605) 

 الصدر: لو كانت المصلحة في الحكم، لسقط باإلنشاء
املصتتتليفة يف احل)تتتم ئوإ هتتتائه) ب ولتتته  ئو ل)تتتن بثبتتتو   ض الهتتتهيد الصتتتدر علتتتى ال تتتول اعتتت  كماااا 
يف  فس الوجوب أو احلرمة؟ ولو اتّفق حّ اً أّن   وجوباً أو حرمًة ملالك      هل مي)ن أن جيعل املوىل  تساءل

إطالقتاً، وإّمتا فعل  بدون أن ي)ون مهتّمتاً بوجتو     أحّس بأّن من مصليفته أن جيعل الوجوب على  املوىل
 فتتتس ذلتتتج متتتن   ذلتتتج وجتتتو  املصتتتليفة يف  فتتتس ا عتتتل، ظمتتتا إذا ظتتتان ينتظتتتر م)افتتتأة علتتتى   فعتتته إىل

شتت، ، وال يهّمتته بعتتد ذلتتج أن ي تت  الفعتتل أو ال ي تت ، أقتتول  لتتو اتّفتتق ذلتتج حّ تتاً فتتال أ تتر ملثتتل هتت ا 
ئة متتتن مبتتتا س يف  فتتتس ا عتتتل، وال  )تتتم الع تتتل بوجتتتوب امتثالتتتهح فتتتاف ا ض أّن األح)تتتام الظاهريتتتة  اشتتت

 ح)1ئا عل يعين تفريغها من ح ي ة احل)م و من أ ر  ع اًل)
ا ه يستلزم س وط األمر مبجر  ا عل، لتيف ق الغر ض، وهتو املصتليفة، بتنفس ا عتل،   رىوبعبارة أخ

 في)ون صورياً فال جيب امتثالهح
 الجواب: بل ال يسقط، لوجود مصالح خمسة

على احمل ق اخلراستا  ومتن تبعته ظتالعراقي واخلتوئي إذ ال يصت  قولته ليس ه ا االع ا ض وار اً  أقول:
بتتتدون أن ي)تتتون مهتّمتتتاً بوجتتتو   إطالقتتتاً) إذ ال ائتتتل باملصتتتليفة يف احل)تتتم ال ي تتتول بتتتأن املتتتوىل ال يهتتتتم ئ

 بوجو  الفعل إطالقاً، بل ي ول باهتمامه بوجو   ول)ن ال ملصليفة فيه، بل لثبو  املصليفة بنيفو آخرح
يف احل)م، م  عدم وجو  مصليفة يف املتعلق، ال ينايف طلب املوىل  صليفة  اإل هاء مل خرى:وبعبارة أ

ق ح ي ة ل)نته لتيس ملصتليفة فيته بتل الحتدى مصتاذ رستة، ذظتر منهتا احمل تق املترّوا ا نتتني  فاعتاً ملتعل  ا
 عن اآلخو د وأضفنا هلا  ال ة 

                                                           

للف ته واملعتارا اإلستالمية،  البيت  السيد حممد باقر الصدر،  روس يف علم األصتول   احلل تة الثالثتة، مرظتز أهتل  )1ئ
 ح392ص
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 المصلحة في االنقياد ال في المتعلَّق
تتي  أن األولاا :  وعليتته   يف املتعلتتق أصتتاًل، بتتل ملصتتليفة ا  يتتا  العبتتد وإطاعتتته، صتتليفة  أ احل)تتم، ال ملنه 

ئوال الهارع مصليفة أبداً يف فمثاًل  قد ال ت)ون يف ئاملهي)  جيب امتثاله إذ بدو ه ال ا  يا  وال إطاعة،
علتى م تام  لج بتفييفصتل واال  يتا  بته اإلطاعتة ل)نه يأمر به ليتيسر للعبتد  ،ارعل ا أباحه الهمفسدة) 

، واحتا مها وجو اً ال ينفتي ظتون املتالك هت ا  ون  فسهيف اال  يا  ال يف الفعل  ملصليفة  ال رب من موال  
هتت ا املهتتي املبتتًا ذاتتتاً متتن حيتتو ا تته إطاعتتة وا  يتتا  مستتتيفب مبعتتأ أن ذاك، ع تتاًل، فاحليثيتتة ت ييديتتة، 

باً لوال األمر به، ويوضيفه  ما   ل عن بعض ر  وم أن ي)ون إطاعة وا  يا اً من املم)ن ب، ومل ي)ن م ر  
العلماء من ا ه مل يفعل طول عمتر  إال الواجتب واملستتيفب، فتال فعتل حرامتاً وال م)روهتاً بتل وال مباحتاً 

ً  مب أي  حيو قصد من  ت ربه إىل اهلل تعاىل، ظتأن ي صتد متن شترب املتاء املبتًا ذاتتاً الت توي  هةً ه جل  ع  فت   ا
 وه) اح ححهلنوم إرضاء أمعلى العبا ة أو من ا

عض بظت  )نتهول ،ايتةذظرمهتا احمل تق املترّوا يف شترحه علتى ال)ف ،يتالثالتو اآل والوجه ه ا الوجه أقول:
املصتتتليفة يف ا عتتتل، فتتت ن اإلطاعتتتة ال إال أن مرجعتتته إىل املصتتتليفة الستتتلوظية اآلتيتتتة  صتتت ّ  وإنّ  ،يتمتتتا يتتتأ

املبتًا بالت ا ) وفعله   يا  العبد ئوهو سلوظه واال  يا  سلوك للم)لف فيفيو رأى املوىل املصليفة يف ا
مبتا هتو هتو  والفعتل أمر به، فاملصليفة ليس  يف احل)م بل يف السلوك،  عتم ليست  املصتليفة يف املت  ى

 ألن احليثية ت ييدية ظما سبقح املتيفد معه سلوظه بل يف
 المصلحة: حصول العبد عل  الثواب باإلطاعة

 يف املتعلتتق، بتتل ألجتتل أن  صتتل العبتتد علتتى الثتتواب باالمتثتتال أن ينهتتأ احل)تتم ال ملصتتليفة الثاااني:
، ومرجعه إىل األول أي املصليفة يف اال  يتا ، أو إىل املصتليفة يف بسبب صيفة اإلسنا  إىل املوىل حينئ   

 ف  فسهح فتدبرحامل)ل  
 المصلحة: إتمام الحجة عليه

، فاملصليفة اليت  فعت  املتوىل سيعصي أن ينهأ  إمتاماً لليفجة عليه، وذلج إذا علم ا ه ممن الثالث:
مصتليفة يف اإل هتاء  فسته وهتي هتي بتل  ،إل هاء احل)تم ليست  مصتليفة املت  ى لعلمته بأتتا ال تتيف تق

 حمصليفة إمتام احلجة
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ن مج  شرائط الت)ليف، أو عامة م  ان املوىل عندما يوجه أوامر  بنيفو ال ضية احل ي ية إىل توضيحه: 
علمتته بتتان بعضتتهم ستتيطي  حتمتتاً وبعضتتهم  يف صتتورة، ال فتتر ، فا تته بنيفتتو ال ضتتية اخلارجيتتة هلتتم عمومتتاً 

ن يعلتم أ ته سيعصتي ئستواء ملتف تد ي تال أن أمتر   ،ا تهسيعصي حتماً، ه ا حبسن اختيار  وذاك بسوء إر 
ر ض البعتتو فتت ن علتتم أ تته ال ينبعتتو فتتأمر  إمتتا هتتو لغتتاخلارجيتتة) لغتتو ألن األمتتر  أمأظتتان بنيفتتو احل ي يتتة 

للعاصتي، وأمتا ظيتة والبعتو، احملّر  ض بغتر  ، طييستأن األمتر للمطيت ، أي ملتن علتم أ ته   بتأجيب! وقد لغو
 ح، فههنا غرضان ال غر ض واحدبغر ض إمتام احلجةفهو علم ا ه سيعصي،  نملأي 

، إذ ال ت تتتتب عليتتته احملرظيتتتة علتتتم أ تتته ال يطيتتت  لغتتتوملتتتن ي  األمتتتر  جيتتتهإذا قلنتتتا بتتتأن تو  بعباااارة أخااارى:
تت ّ،واال بعتتام م  أمتتراً صتتورياً ئإذ األمتتر متتن  ون غتتر ض البعتتو صتتوري) فتت ذا ظتتان حينئتت    تته ي)تتون فا ن َث 

صتورياً فتتال ت)تتون هالفتتته عصتتيا اً فيلتتزم أن ال يوجتتد عتاص  أصتتاًل بتتل يلتتزم اخللتتف إذ فتتر ض ظو تته عاصتتياً 
يستتتتلزم فتتتر ض ظتتتون األمتتتر صتتتورياً ئإذ ال يع تتتل أمتتتر العاصتتتي ح ي تتتة ألن األمتتتر احل ي تتتي قوامتتته بالبعتتتو 

رظية) وفر ض ظون األمر صورياً يستلزم عدم ظو ه عاصياً ففر ض ظو ه عاصياً يستلزم فر ض عتدم ظو ته واحمل
 !لفعاصياًح ه ا خ
ر ض بغتفاألمتر للعاصتي وأمتا احملرظيتة، الغر ض منه ي ملن علم ا ه يطي ، أاألمر للمطي ،  وا واب  أنّ 

، بتتل ملصتتليفة يف احل)تتم حمتتر  عتتدم فعلتته ق لفتتر ض انملتعل تتأمتتر  مل ي)تتن ملصتتليفة يف ا  إذاً إمتتتام احلجتتة، 
  فسه وهي إمتام احلجةح فتأملح

 المصلحة في الحكم نفسه كالتسهيل
وهو الوجه امل،تار ال ي فّصلنا ال)الم عنه ستاب اً، والت ي يستلم عتن اإلشت)اال  الستاب ة   الرابع:

قاعتتدة اليتتد   فتتس إ هتتاء يف نّ  فتتمصتتليفة ال ختتي  والتستتهيل، ظأن ينهتتا احل)تتم ملصتتليفة فيتته  فستته،  
والستتو حح إو وال ختتي  يف اقتيفتتام ظتتل األطتتراا املهتتتبهة تستتهياًل، وإن مل يهتت  شتتيئاً، فاملصتتليفة يف 

ق عليه البتاب وستجن فيته غل  أ  أال ترى أن  يداً ا الس يف  ار  لو  ؛جي فس ال خي  ال يف الفعل اخلار 
اخلتروا متن  ار  أليتام أو لستاعا   وإن ظان ممن ال يريتد  فسي شديد قهراً ضا  صدر ، ووق  يف حرا

مل يغلتتق عليتته البتتاب، ل)نتته حيتتو أغلتتق قهتتراً أحتتس بالضتتيق، فتتنفس اإلذن لتته يف اخلتتروا فيتته  فيمتتا لتتو
بفعلتته  فستته ئبتتأن متتن  ون أن ي)تتون ذلتتج منوطتتاً و فتتس املنتت  منتته فيتته تضتتييق وحتترا  ،عةتستتهيل وتوستت
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 خيرا أو ال خيرا) فراج  ما سبقح
 بوالتدر  المصلحة في التدريب 

قد يأمر املوىل  فا هأن ال ت)ون املصليفة يف املتعلق، بل يف أمر آخر ظالتدريب والتدرب،  الخامس:
املصليفة يف فعبد  باملبًا ظاملهي يومياً من ه ا الطريق ال ملصليفة فيه بل ليتدرب على إطاعة األوامر، 

مر تلميتت   باخلطابتتة أمامتته ب صتتد إ هتتاء احل)تتم  فستته فتت ن التتتدرب معلتتول لتته، ومي)تتن التمثيتتل لتته مبتتن يتتأ
،  فت  مبتا هتي هتي أيّ يف الغرفتة وحتد  بالتدريب وإن مل ي)ن خلطبته حينئ   التدرب فان املصليفة قائمة 

خيطتتب يف النتتاس يتتأمر  بتتأن ر ض عتتدم حضتتور أحتتد، وقتتد الفتتو ى منهتتا هتتو هدايتتة النتتاس تتتوخّ النفتت  املإذ 
خيطتتتب يف النتتتاس مبيفضتتتر أستتتتاذ  ملصتتتليفيت   بتتتأن فيتتتأمر ملصتتتليفة اهلدايتتتة، ال للتتتتدريب، وقتتتد جيتمعتتتان، 

اهلدايتتة والتتتدرب، وحيتتو اتمتتا حيثيتتتان ت ييتتديتان فتت ن مصتتليفة ظتتل منهمتتا قائمتتة بالفعتتل مبتتا هتتو حميّتتو 
 و حبيو آخرحالفعل  فسه احمليّ مصليفة عن  فةهتل يو  حب

 حةتيمرج  ه ا أيضاً إىل املصليفة السلوظية اآل ول)نّ 
 المصلحة السلوكية

أن ت)ون املصليفة يف سلوك الطريق  فسه، وهو ما ذهب إليته الهتي ، إال أن بعتض  لثالث:الوجه ا
 نمتريأ ايستاألصوليني اع  ض عليه بان املصتليفة الستلوظية ممتا ال تع تل، ألن الستلوك هتو الفعتل  فسته فل

إضتافة إىل ، املصليفة تارة ت)ون يف الفعل وأخرى يف السلوكحح وسيأيت ا واب ب ذن اهلل تعاىلأن لي ال 
 وسائط فيضهح فا تظرحيف  فسه أو  امل  ىالوجه الراب  وهو أن ت)ون املصليفة يف بيان 

 وصل  اهلل عل  محمد وآله الطاهرين
 

يَاُقوُل: اللَُّهمَّ ُمنَّ َعَليَّ بِالتاَّوَكُِّل  َكاَن َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن  عن علي بن احلسني ئعليهما السالم) قال 
 تاَّْفوِيِض ِإلَْيَك َوالرَِّضا بَِقَدِرَك َوالتَّْسِليِم أِلَْمِرَك َحتَّ  اَل ُأِحبَّ تَاْعِجيَل َما َأخَّْرَت َواَل تَْأِخيرَ َعَلْيَك َوال

 َما َعجَّْلَت يَا َربَّ اْلَعاَلِمينَ 
 )ح085ص 3ال)ايف  ائ
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