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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
(659) 

 المصلحة السلوكيةتوضيح 
ت ف ااك امااا هااو املنسااوب إ  امل ااهور فاسااد ولكاان ال يف امل عل اااامللمصاااو و لاألحكااام بابعااة  أن  سببب  

وأوضاااهناذ ونببناااا عناااه عاااد ا   ااان  وظااااهرهم، باااك قاااد بكاااون يف احلكااام هفساااه اماااا بااا  علياااه ا خوهاااد 
ك  ان املصالهة السالواية، حيا  عل ا اإلشكاالت، وقد بكون أيضا  يف السلوك، حبسب  ا اب كرذ ال اي  

طلا،، رمام أ اا قاد ال بصايب الواقاث، فهيا  ا اا   هبا حكم ال اار  حبيياة األ اارات ولاإوم إبباعهاا ب اول  
بصب الواقث فاهه ال  صلهة فيهاا يفيف  د يااااف فكياأ ياا ر ال اار  بهبباعهااب فانااب باان يف سالوك  ريا، 

بوناب العماك باه أي ، اماا ى وجتاهذ فسادة املاد   عان اإلي اا  يف اال ارة أي إبباعها  صالهة سالواية بعاو   
يونب ملصالهة يف العماك إمنا ب مبا هو هو لكنه ون  يففال يصح أن ي  بالطري، رمم أن املد ى قد يكون  باحا  

 باأل ارة هفسهاف.
 السلوكية في تقليد العادلالمصلحة 
يف ب لياد ات هاد  صالهة واقعياة هاي  أن    ن األحكام الواقعياة وهاو  املصلهة السلواية مبثال   وقد أوضهنا
ليهف وأ ا ب ليد العا ل أي ب ييد امل لَّد بكوهه عا ال  إإ  الواقث يففيما أوصك  هظرذ وب ليدذ فيه صلهة إيصال 

للعدالااة  ا    لياادذ  ون الفاسا، برو ااأل ار بفا  هااان ي ااال أن يف فلاي  إال ملصالهة سالواية يف ب ليااد العاا ل  
فار  اوهاه أعلام حا  لاو الفاسا،  ات هاد على الفضيلة، ولذا فاان ا  مل ام العدول يف ات مث وب ييع ا  وبكريس

 صاالهة املااد ى لااو ااهااك هااي املااالك ف ااك لونااب إ اااب ال  ااوت ب لياادذ، واحلاصااك  ان   اان ات هااد العااا ل
ت هد األعلم وإن عارضه ا الذي حكم به ال ار  ب ليد ات هد العا ل هو امل عني ب ليد األعلم الفاس،، لكن  

 نلك إال ملصلهة يف السلوك هفسه.فلي  الفاس،، 
 منحازة سلوكيةمصلحة السلوك نفس العمل، فال تتصور  إشكال:

بعض األصوليني اعرت  على ال ي  باهه ال ميكن بصور املصالهة السالواية ألن السالوك هاو العماك  لكن  
هااذا لااي  و ساالوك ، وهااو أ ااارة قااد بصاايب وقااد  طاا ،  ااثال   إرارةخااه الث ااة اااهفسااه ولااي  ماانذ، فااان إببااا  
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حكام ال ااك بااني الاثالب واألربااث هااو  أن   ااثال   روى عان اإل ااام إال العمااك هفسااه مباا ي ولااه، فااهنا السالوك 
 البناء على األربث، فهن البناء على األربث فعك وهو هفسه سلوك للطري، أي إببا  ل ول ترارة.

 غير مخل   ا  الحيثية تقييدية، واالتحاد وجود الجواب:
ني املخ لفاني باالعموم  ان وناه، لاو ا ادا يف  اا ة االن ماا ، فاهن  ي االكل  ؛ ألن هذا االعرتا  من بام لكن  

أحااد ا إ  ا خاار، وبعبااارة أخاارى  كاام حكمااه؛ وال يسااري  الاااا  حله  اان املصاالهة اااال    نهمااا يب ااى مبااا فياا
اجله ان ب ييدي ان، فهذا العمك مبا هو سالوك ل اول ترارة لماك  صالهة سالواية، ومباا هاو هاو لماك  صالهة 

وإن  واقعية، فلو اان ترارة فرضا  خمطئا  يف ه ك احلكم وااان احلكام الاواقعي مانذ فاهن املصالهة السالواية بب اى
 اه فك املصلهة الواقعية اليت يف املد ى.

ونلك هظن  ا حبثه األعالم يف  به  ان ما  األ ر والنهي، فهن  ن قال جبوات االن ما  ارباى أن بعد  
واهااه ال يسااري األ اار وال  ال ا ااا ي ن ا ااد الونااو ، فالرتايااب اهضااما يالعنااوان يكفااي يف بعااد  املعنااون، وإ

حساب  ا خر، ولذا يصح ان ما  األ ر والنهي، إن لي  يف احل ي ة ان ماعاا  صا،رى، النهي  ن أحد ا إ 
، احلكاام هااو الكلااي، يف ال ضااايا احل ي يااة، وإن قي ااد ب يااو  اثاانة ناادا ، ، بعبااارة أخاارى    علَّاابعااض األصااوليني

صاله ه ان اللذان بينهما عموم وخصوص  ن ونه يب ى اك  نهما هاو املوضاو  حلكماه وهاو احلا اك ملي  والكل  
وإن ا اادا يف  ااا ة االن مااا  ونااو ا ، و ااأل نلااك إ  أن  ااوار  ان مااا  األ اار والنهااي هااي  اان  ااوار  ال ااإاحم 

إن لكك  نهما  االك و صالهة و وضاو   ف1يفامل ضا ين حي  ال  اهعة مجث يف   ام اجلعك  ن نعك احلكمني
 ااب أن ياارنح األهاام  خم لااأ عاان ا خاار، وإمنااا ضاااقك قاادرة العبااد عاان اجلمااث بينهمااا يف   ااام اال  ثااال لااذا

  نهما  الاا .
ن هنالك حكمان   ضا ان أحد ا الونوب وا خر احلر ة وهلما  الاان إوامل ام هظن نلك بك هو أهون 

فهنااااك ار ا يف  اااا ة االن ماااا  و  يسااارىل أحاااد ا إ  ا خااار، أ اااا امل اااام و اااث نلاااك باااو  ،  عاهااادان   اااابالن أو 
، أو  صااالهة يف وااااان املاااد ى وانباااا   الواقاااث صااالهة يف املاااد ى و صااالهة يف السااالوك، لاااو  اب اااك األ اااارة 

علاى ونوباه، هعام  قا اكالسلوك  ن  ون ونو   صلهة يف املد ى لو اان املد ى  باحا  واقعا  ولكن األ ارة 
هناااك  صاالهة يف الساالوك و فساادة يف املااد ى لااو قا ااك أ ااارة علااى ونااوب  ااا هااو حماارم أو اع ااهت الع اار 

                                                           

 يف بدو النظر.أي  ف1يف
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 ولكنها ااهك يف الواقث حمر ة. ف1يفرضعات  ثال  من حمر ة
يف  ااوار  وهااو  بكااون يف املااد ى بااارةعلااى خااالش امل ااهور، وا ااا فهااذا الااه ب ساايم للمصاالهة واملفساادة، 

ويف احلكااام أخااارى اماااا يف  اااوار  األحكاااام الظاهرياااة  ،األحكاااام الواقعياااة واأل اااارات فيماااا إنا أصاااابك الواقاااث
ا ا   بك ه ول  الواقث خالفك اماما يف األ ارات الثالثة  ، ويف الطري، والسلوك إنا خالفك الواقث واأل ارات

  دبرفية  عاضدة ملصلهة الواقث. إنا  اب ك الواقث ااهك فيها  صلهة سلوا
 لمكلَّف أو في المكلِّفآخر: المصلحة إما في اتقسيم 

ب سيم املصلهة واملفسدة بونه آخر وهو أن املصالهة قاد بكاون قائماة بااملكلَّأ وقاد بكاون أيضا  وميكننا 
ى، خالفاا  للم اهور، فا ثل اه  قائمة باملكل أ  أ ا املصلهة ال ائماة بااملكلَّأ،  ان  ون أن بكاون قائماة بااملد   

 اثنة 
 ة، صحيحة، لمصلحة المكلَّفي  ه  ف  السَّ المعاملة 

هية اما لو با   ارذ اليت ف  فهن العاقك الرشيد، أي من السفيه لو انرى  عا لة س   املعا لة السَّفهية،ومنها: 
لااو اااان امل اارتي أهااال  لااذلك  اا وال،اار  الع الئااي هااو يفبساوى  ائااة  ليااون بع اارة  اليااني ال ل،ار  ع الئااي 

يم اه بكثان لو باعه با ون  ان قأي  فهذا صهيح  ون ريبفان ... إخل، ها   س ه ا  واان يرفض اهلدية له جما
ااناادا  ال ل،اار  ع الئااي أباادا ، فااهن ال ااار   رماام أن فيهااا  ،، حبسااب امل ااهور، بصااهة املعا لااةهنااا مقااد ح ك 

، علاى  سالك امل اهور  ان ببعياة األحكاام ملفاساد املفسدة يف املد ى فكاان املفارو ثبوت املفسدة أي رمم 
ارف ملكلَّاأ لكناه حكام بالصاهة  راعااة حلاال ا ،ببطال ااال اار  أن لكام  ف اك، ا  يفأو  صااوف يف املد ياات صىل

 الاه  اا شااء فمصالهة املالاك يفوهاي   حرياة املالاك يف أن يفعاك يف ه هاو ادار حكما أي املالك، أي اهه اع اه
اوهااااه حاااارا  يف ال صاااارش يف أ والااااهف ااهااااك هااااي املااااالك يف احلكاااام بالصااااهة، ال  فساااادة املااااد ى وإال حلكاااام 

 بالبطالن.
 دارالم  هو حاله السفيه باطلة، ألن ومعاملة 

وأنارى  عا لاة ع الئياة  ف2يفعكا  الصاورة السااب ة  أي  عا لاة السافيه، فههاه إنا ااان حمياورا  علياه ومنها:
و ال  تُبْؤتُبوا السفبف ه ا   أ ْمبو ال ُكُم الَّت بي  ل اه با لاة قاال بعاا    ون شاك، فاهن  عا  انله ااهك فيها املصلهة 

                                                           

  صلهة يف الإواج  نها يفولو اس هبابيةف.فهناك  ف1يف
 أو حبير احلاام عليه.أو الف ل   السَّف ه مبير   ف2يف
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حاااال املكلَّاااأ هفساااه فهكااام دار املاااف ف اااد نعاااك ال اااار  5يفساااورة النسااااء  ا ياااة  ج ع بببل  اللَّبببُه ل ُكبببْم ق ي ام بببا
نات  عا لة  فيادة  ، على الفر ،بالبطالن تر  أهه سفيه ولو اان  دار حكمه املد ى حلكم بالصهة أل ا

  صلهة بال،ة.
 فيها المصلحة تالمكر ه باطلة حتى لو كانومعاملة 

وإن ااهاااك يف  ،اماااا افااا  باااه امل اااهور  عكااا  املضاااطر املكااار ذ، فاااهن ال اااار  اع اااه  عا ل اااه با لاااة ومنهبببا:
، ف د أ ار ال ار  احلكم  دار حالة املكلَّأ هفسه فهي  اهه  كر ذ حكام بابطالن  عا ل اه، صلهةاملاملعا لة 

أن املكار ذ إن ااهاك  عا ل اه ملصاله ه فهاي صاهيهة وإال و  يدرها  دار  صالهة املاد ى وإال لفصَّاك باال ول 
 فبا لة.

 مفسدةفيها  تلمالك صحيحة حتى لو كاناومعاملة 
عكااا  الصاااورة السااااب ة، وهاااي  عا لاااة املالاااك مااان املكااار ذ فه اااا صاااهيهة شااارعا  وإن ااهاااك فيهاااا  ومنهبببا:

  دار املفسدة يف امل علَّ،. ذر دىل  دار حال املالك وراعى اوهه  الكا  و  ي  احلكم ال ار  أ ار املفسدة له، ف د 
 صلة بهنن اهلل بعا .وللبه  

*  *  * 
 أ ثلة للمصلهة السلواية من ب ليد العا ل  ن ات هدين.اذكر  -
ثباااوت ، ي اااث باااني ال اااول بالطري ياااة ا ضاااة وعااادم السااالواية حاااك وساااك اب كااارذ ال اااي  المصبببلحة  -

وإ اا   صالهة  وبني ال ول بال صويب األشعري مبع  ساببية قياام األ اارة ل ،ان  الواقاث ،املصلهة إال يف املد ى
 فيه يفأو  فسدةف بعد إن   بكن. أوضح نلك.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

اب ة    قال اإل ام الكاظم  م ا بب ع ث  اللَُّه أ نْب ي ا  ُه و ُرُسل ُه إ ل ى ع ب اد ه  إ الَّ ل يب ْعق ُلوا ع ن  اللَّه ، ف أ ْحس نُبُهُم اْست ج 
ر  أ ْحس نُبُهْم م ْعر ف ة   نْبي ا و اْْلخ  ُلُهْم ع ْقال  أ ْرفب ُعُهْم د ر ج ة  ف ي الدف ، و أ ْكم   ة، و أ ْعل ُمُهْم ب أ ْمر  اللَّه  أ ْحس نُبُهْم ع ْقال 

 ف.15ص 1الكايف  جيف
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