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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 أعدائهم على الدائمة واللعنة األرضني، يف اهلل خليفة سيما الطاهرين الطيبني وآله حممد على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال أمجعني،
 ،  ح ه  هو اائ  ططلاا او يف امجملة   وهذا طا سيا ي ننايحه الالستدالل بالروايات على ان الكذب يف االصيف البحث اىل ا انوصل

 ) علينه السنالم  عبند اهلل  عنن ايطضنى عمال وبسنند صنحي  اكرها الشيخ الصدوق يف كتاب ثواب قد ذ  حيحة اعالئيةصوبدانا برواية 
) صننلى اهلل عليننه دق بنندينارين ، قننال رسنول اهلل ن اصننل  بننني اثننني احنن  ا  طننن ان انصنيانول : أل ) عليننه السننالم  كنان اطننمل املن طنني "  :

 . 1 ة والصوم"ال ح ذات البني افض  طن عاطة الصال: اص وآله  
 اشكال : الرواية في المستحب فال تزاحم الحرام ) الكذب (

ال  هننو  نناو تح  اردة يف املسننو  ، باهنننا ذ  الروايننة ونظائرهننابنناالسننتدالل  قنند يستشننك  علننى ولكننن ،وطضننى بعنند احلننديث عننن روايتنننا 
وانود قريننة )احن   ظاهرهنا نندل علنى اسنتحباب االصنال ح لذلن  ان الرواينة ب؛  -الاقتضائي الحبس  قاعدة االقتضاء و  - حلرام ابدا  ي احم ا

 اذ التصنندق طسننتح ؛ واطننا الارينننة الةانيننة علننى ذلنن  فهنني )التصنندق  ، االسننتحباب  شنناهد علننىفننان نفننه هننذ  االحبيننة لعلننه ياننال اهنننا 
 يشننهد بننان طوردهنناطننن خننالل بعنند طفردا ننا و اننو الروايننة وهاهرهننا  واحلاصنن : ان،  اهرهننا ان هننذا املسننتح  احنن  طننن ذا  املسننتح ظف

 عند عرضها عليه ولع  هذا طا قد يفهمه العرف، االستحباب يف االصال ح 
فنال نصنل  بعند ذلن  لالسنتدالل بنا ، مل ين احم الكنذب احلنرام لانوة طنال  االخن الاستحباب االصنال ح فن ان هاهر الرواية :والمتحصل 

 . اواز الكذب يف االصال ح ، وهو طورد االاتماععلى 
 :رد االشكال: صغرى وكبرى 

 ،  وصغرويا   كربويا    وميكن امجواب عن ذل 
قننوم طننن قنند يكننون ااوضننحنا ان طننال  املسننتح   فانند؛ ان التنن احم قنند ياننق ويتحاننت بننني املسننتح  واحلننرام  :اطننا امجننواب الكننربو  فهننو

 وقد طضى نفصي  ذل  فرااق .،   لواود املانق يوا   انه مل غاية االطر  طال  الواا
 :عدة وجوه الجواب الصغروي : 

 ثالث : وفي الجواب الصغروي على االشكال نذكر وجوها  
 : مراتبه عن ال بما هو الوجه االول : الظاهر ان الرواية تتحدث عن الطبيعي  

: أ   ، االصنننال ح ولنننيه عنننن بعننند طرانبنننه طبيعنننينتحننندن عنننن  الظننناهر ان الرواينننة املنننذكورة: االشنننكال فهنننو  داطنننا الوانننه االول يف ر 
وهننني ) االصنننال ح   افضننن  طنننن نلننن  الطبيعنننة )  الطبيعنننةان هنننذ   فننناملراد فيهنننا هنننو: 2مبنننا هنننو هنننو لطبيعننني  افمصننن  الكنننالم هنننو ، املسنننتح  
 ،  3التصدق 

  االصنال ح واان  او طسنتح  وطنا هني احكنامنبحث ه  ان  طتأخرة هبوطرن  يف حبث الحت مث بعد ذل، امللحوظ هو الطبيعي : اذن  
   ك  طنهما

 :القرائن المذكورة ليست تامة  الوجه الثاني :
قنند نطلننت علننى الواانن  ايضننا فننان كننال طننن  األحبيننةاطنا الواننه الةننا  فهننو ان طننا ذكننر طننن قننرائن علننى االسننتحباب ليسنن  بتاطنة ذلنن  ان 

تح  حمبوب ب  الواا  اح  طن املستح  واطا الارينة الةانية املدعاة وهي )التصدق  واستحبابه فاننه ال ههنور هنذ  الكلمنة الواا  واملس
                                                           

 ن عاطة الصالة والصيام ويف رواية اخرم افض  ط 1 -
 أ  طق قطق النظر عن املران  و اخلصوصيات - 2

 كما هو احلال يف مترة خمل طن ارادة  3 -
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سنتح    بنان املنراد بنه امل التصندق)  د اشنعار يفنعنم يوان،  امكال كناة واملننذور وشنبهه  لواا  ايضنا  شاط   ل التصدقيف املستح  فاط ب  
 ال ندل على كونه طستحبا  . فتأط  شيء طن طستح    ةي  على ان احب ،فيه ر ال يرقى اىل الظهورلكن هذا االشعا

 :الوجه الثالث: جواب تنزلي ... االستحباب يؤكد التزاحم 
وهنو وانود ذهبننا الينه  هنذا ي كند طنااال ان ، يف االصنال ح املسنتح   الرواينة ههنورسنلمنا  : واطا الواه الةالث يف امجواب فناول فيه نن ال

وقند يكنون هنذا او ذا   ،لة يف باب الت احم فملاق اىل املال  االقوم بنني االصنال ح والكنذب فياندماملسأوطعه ستندرج ، صال ح املال  يف اال
 .حس  اختالف املصاديت واملران  

 االاقتضائي ال يزاحم االقتضائي لكنه يعارضهتنبيه مهم : 
يانال ان  حياننا  افاننه ، لنبعد قند دندن لندم ا النذ  اخلطنأيوضن  بعند كالطننا السنابت ويندفق  ها طهما ونلف  الينه وهنووهنا نذكر ننبي

 طننةال   املسننتح )الننال اقتضننائي و طننةال   الواانن ) ئياذ ان املعارضننة بننني االقتضننا؛  4اقتضننائي ال يعننارق االقتضننائي وهننذا التعبننمل خطنناالننال 
 ي احم االقتضائي وهذا هو الصحي  . والذ  ينبغي ان ياال ان الال اقتضائي ال، قطعا  اصلةح

 توضيح ذلك : 
طتعارضنننان  هننذين النندليلني ان غسنن  امجمعننة واانن  فننان  االخننر دكنننان طفنناو ، النندليلني ان غسنن  امجمعننة طسننتح  كننان طفنناد احنندلننو  

 . ضائيعليه لتادم االقتضائي على الالقتلواا  ا ب  يتادمق الواا  ر ان املستح  ال يعا)وال احد ياول ، فيتساقطان
احند الندليلني ان  افناد وطةاله لنو، يتساقطان فاذبان فهما طتك ق ك  طنهما ينفي االخرار لتعام اا  يف طاان املستح  والوا :واحلاص 

 ، تساقطالتعارق فالفان بينهما رضعات  11ان  دافاحمرطة والةا  رضعات  11
 ،النندليلني وصنندور ا اضننعم طننن طننال  االقتضننائي وال نكنناذب بننني اذ طالكننهينن احم االقتضننائي  اقتضننائي الالننال ويف طاابنن  ذلنن  فننان 

 وكالطنا يف البحث هو ذل  وطنه صغرم املاام قتدبر .
 صحيحة الكليني رواية اخرى :

"ا  مسع  رسول اهلل  حيث قال : ) عليه السالم  عن االطام علي  بسند  رواها الشيخ الكليين واطا الرواية االخرم وهي صحيحة ايضا  
 " 6 للدين فساد ذات البني ةاحلالا 5ةوان املبمل ، صال ح ذات البني افض  طن عاطة الصالة والصيام  ياول صلى اهلل عليه وآله   )

 الفرق بين صالح واصالح ذات البين :
ططلن   فهن  املنراد اهنا )اصال ح ذات البني   بلسان )صال ح ذات البني   والبعد االخر لس وردا هوحنن يف نتبعنا الروايات جند ان بعض

 .  ن يف هذ  الروايات اواحد ام ططلب
 ..وللكالم نتمة 

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

 هاال والتدقيت ال جماال انه يف ساحة االصول والبحث  او حممول على املساحمة 4 -
  . ار وهو اهال طن البو  ةاملبمل  -5 

 الندواهي احلالانةاملتندينني يبتلنون مبةن  هنذ    كةنملا  طنن  طستوع  أل يتها وحيويتها ولع  اخالقي - وهذ  الرواية واطةاها حتتاج اىل حبث ااتماعي 6 -
    اهللدين و املهلكة العظيمة ال مسلل


