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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ظيماحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد واله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني وال حول وال قوة إال باهلل العلي الع

 دعوى التعارض بين ) اصلحوا ( وادلة حرمة الكذب وتساقطهما فالمرجع البراءة
َا ) :االصالح , وذكرنا ان السيد اخلوئي قال بانه حيدث تعارض بني قوله تعاىل كان البحث حول ادلة جواز الكذب يف   (أََخَوْيُكمْ  بَ نْيَ  فََأْصِلُحوا ِإْخَوة   اْلُمْؤِمُنونَ  إَّنم

ة االجتم  اا حي  ث يتع  ارض ذ النس بة ب  ني االص  الح والك  ذب ه  ي م ن وج  ه ويف م  اديف م  ادة االجتم  اا   ا متحق    والتع  ارض ,االدل  ة ال  ل ت  دل عل  ى ج واز الك  ذبوب ني 
املح لح ل ي  )ب   تح رحقح املوض وا كالح حيحة ال ل , او ان ه يرج ع اىل م ا ي ن م ورد االجتم ااالدليالن فيتساقطان فريجع بعد ذلك اىل اصالة الرباءة عن حرمة الكذب يف 

 , بكذاب( 
 هي : 5تهنص عبار و 
ارضة لعموم مادل على حرمة الكذب بالعموم من وجه وبعد تساقطهما يف مادة االجتماا اعين مع اآليةيشمل االصالح بالكذب ايضا فتكون  اآلية) فان اطالق  

 انتهى فانه ينفي الكذب عن املحلح على سبيل احلكومة (  (( املحلح لي  بكذاب)) او اىل عموم  ,2ح يرجع اىل الرباءةالكذب يف االصال
 للسيد القمي :  تاشكاال

 :  تبإشكاال اشكل على كالم السيد اخلوئيوقد ذكرنا ان السيد القمي قد 
 م السيد الوويي بال  ال ممكن االلتاام به : الزم كال اوالا 

 .وهو جواز كل احملرمات ان وقعت يف طري  االصالح , ان يلتزم به  د اخلوئي هو مما ال يظن انه ميكنان الزم ماذكره السيهو ف اما االشكال االول
 توضيح ذلك : 

جع اىل ي يلزم السيد اخلوئي نقضا فيقول انه ذهب اىل ان ) اصلحوا بني اخويكم ( تتعارض مع ادلة حرمة الكذب  يف مادة االجتماا فيتساقطان وير لسيد القمان ا
) فاصلحوا بني اخويكم ( مع  فمثال نأخذ دليل اية , تسرى وتنطب  على مجيع احملرمات االخرى فإهناب ذمادامت هذه القاعدة صحيحة يف الك, اصالة الرباءة عن احلرمة 

َا )كقوله تعاىل   الزنا او شرب اخلمر او القمار ادلة حرمة   تُ ْفِلُحونَ  لََعلمُكمْ  فَاْجتَنُِبوهُ  الشمْيطَانِ  َعَملِ  ِمنْ  رِْج    َواْْلَْزاَلمُ  َواْْلَْنَحابُ  َواْلَمْيِسرُ  اخْلَْمرُ  إَّنم
فان النسبة بني الدليل (3

ه ذه  نف ي احلرم ة ع نبت زم لال ميك ن ان يبالنسبة للقمار او الزنا او اخلمر , مع انه  الرباءة ريجع اىلفمورد االجتماا يف  تساقط الدليالنيفهي من وجه االول واي من هذه 
يكس ب قق تهم  ح ى معه م م وش ربهإال ان ذلك يتوق   عل ى لالس ته,  اذا وقع نزاا بينهم من يتعاطون اخلمربني بعض  حكما هو احلال فيمن يريد االصال, احملرمات 

 ,بالرباءة يف هذه املوارد  -نون ظحسب امل  - ال يلتزم والسيد اخلوئي, يتحق  االصالح  مثالً او حى يحادقهم كي يؤقر كالمه حى
ل نف   5" لإلص الح قاً داة اذا كان ت مح مجي ع احملرم ات اال ي  زج وا لك ن الزم ه ,4" وه ذا التقري ب ال ب اه ب ه م ن حي ث الح ناعة واما عبارة السيد القمي فهي :

 .من وجههي  اذ النسبة بينها وبني اصلحوا  الدليل
 ولكن يوجد وجه لدفع هذا االشكال فانتظر.

 : ك  دلي  روايي عارض القران بنحو التبامن فهو ساقط  ثانياا 
واملباينة معها ولو بالتباين اجلزئي تضرب على اجلدار وال  وية املعارضة مع اآليةمضافا اىل ان الرا"  :فهو  –اشكال صناعي  ووه –للسيد القمي  ال الثانيواما االشك

 تكون حجة " انتهى.
م ن املس لم  غ ري ص حيح اذ ,ة املذكورة والرواية الل تدل على جواز الك ذب يف االص الحكر اآلية املبارضة بني ااملعمن ان ماذكره السيد اخلوئي وتوضيحه :

ل ك للنح و  ذو , ف ان الرواي ة تط رح وترم ى ع رض اجل دار  م ن وج ه اي يف م ادة االجتم اا اجلزئ ي رواية بنح و التب اين الكل ي اومع  آيةانه لو تعارضت  اصولياً 
ين ة ان ه ل ي  ل دينا م ورد تك ون الرواي ة مبام ن الش ي  االنح اري  مل ا ذك رهال ي راد من ه التب اين  خ ال  ( م ا)و, زخرف وباطل  واملسلمة يف ان ماخال  القران فه
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 7وجه نبل املراد التباين بنحو م .2للكتاب بنحو كلي
 آمة اخرى اآلمةرّد اشكال السيد القمي : مامعارض 

 اشكال السيد القمي الثاين :  على ولكن قد يورد
 قَ ْولَ  َواْجتَنُِبوا ) كآية:ذلك انا تارة نقول بان ادلة حرمة الكذب مستقاة من نف  الكتاب الكرمي   –على بعض املسالك  –لي  بوارد على السيد اخلوئي هذكر  ما ان
وظاهر السيد اخلوئي واخرين ان , 19يتني من نف  الكتاب فتتساقطان يف نف  مادة االجتماا   إذ التعارض سيكون بني آفال يرد االشكال على السيد اخلوئي ( 0 8الزُّورِ 

 .11اخرى تدل على حرمة الكذب آياتاو ر اية الزو 
 ثالثاا : ادلة االصالح ظاهرة في االصالح بطرمق شرعي

ودليل ) الكذب حرام ( لو عرضا على العرف فانه يفهم ان  ( أََخَوْيُكمْ  بَ نْيَ  فََأْصِلُحوا ) : اآلية املباركة :اي ,ان الدليلني :  للسيد القمي فهو واما االشكال الثالث
 , وهذا القيد واضح يف املتفاهم العريف , عدا احملرمات ما املراد بهني اخويكم اصلحوا ب

ويفهم من دلي ل  –رمة ادلة احلاي  –والذي خيتلج بالبال ان العرف ال يرى بني هذا الدليل وادلة احلرمة معارضة بل تقدم تلك االدلة "  : وعبارة السيد القمي هي
االصالح البد ان يكون من غري طري  : ان االرتكاز املتشرعي  حبسبهو املتفاهم عرفاً االصالح بطري  شرعي : ان اي " ,  رعياالصالح انه حمبوب بطري  ش حمبوبية

 احملرمات , وبعبارة اخرى : ادلة االصالح منحرفة عن االصالح باحلرام.
 توضيح وبيان : 

من  ن هذا االستحباب قابت حى ولو كان باحلرام بان يسرقج االخوان فهل يفهم الناه ااستحباب قضاء حوائ , فمنهاونوضح كالم السيد القمي ببعض االمثلة 
 ُحبِّ هِ  َعلَ ى الطمَع امَ  َويُْطِعُم ونَ  ): وكذلك قوله تع اىل  , عن القضاء باحملرمات ةفان قضاء حوائج االخوان منحرف  ال  :واجلواب ؟كي يقضي حاجته  ْلخيه مث يعطيه الناه

 َوأَِسريًا تِيًماَويَ  ِمْسِكينًا
فانه  13" املؤمن ان اهلل يف عون املؤمن مادام املؤمن يف عون اخيه : ") عليه السالم (وكذلك قوله ,  فان هذا منحرف عن اطعام الطعام باحلرام (12

 .احملرمات ب منحرف عن العون
وادلة االصالح , ح لي  جبائز وحرام الكذب يف االصالان  و:هكالم السيد القمي   وحمحل, باحلرام منحرفة عن االصالح  (14 أََخَوْيُكمْ  بَ نْيَ  فََأْصِلُحوا )اية  اذن :

 .منحرفة عن احملرمات
 وفيه : الالالق لذلك

ح عل ى قس مني واج ب الص   ذل ك ان االالواج ب  لكنه غ ري ت ام يف االص الحب ح املستحماذكره ميكن ان جيري يف االصال بان – السيد القمي - قد يورد عليه
  15ولكن يف االصالح الواجب , اذا كان الطري  شرعيا قابتة االصالح ةان حمبوبيو يف االصالح املستحب ميكن ان يقول ان ادلته منحرفة عن الكذب : و ,ستحبوم

 . ال جيري ماذكره. فتأمل –ية )اصلحوا ( آبله اليد اخلوئي يف استدسظاهر ال لعلهكما  –
؟  من مح ادي  الت زاحمهو او  ؟السيد اخلوئي مع من كون املقام هل هو من محادي  التعارض كما هو ظاهر كالوحتقي  ذلك سيأيت ضمن اشكالنا الراب

 .. وللكالم تتمة
 وصلى اهلل على محمد وال محمد
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