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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 وال أمجعني، 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
ال املسااا لة مندريفاااة يف بااااب  وقاااد م اااىيف ا ملاااة    از مطلقاااا اومفاااال الروايااااجل هاااو ا اااو كاااال ال اااالم حاااول ال اااهب يف اال اااال  وهااا  ال 

 .في مالة االيفتماع يتزامحال فيقدم االهم منهما فذلك ال ال هب ذو مالك ومفسدة واال ال  ذو مصلحة ومالك اي ا ؛ التزاحم 
 كون العنوان ذا مالكطرق الكشف عن  

فياادخالل يف بااااب ومعااه  ثبااوجل املااالك يف اال اااال  وال ااهب  كاشاافة عاانعااادلة  مت طرقااا   ت اامنتونباادأ بااهكر بعااا الوااواهد والروايااااجل الاا  
فااال  اسااتقران ناااق وحساا   1 العااول اا الرواياااجل الطاارال الكتوااان كااول املوضااوع ذا مااالك او ال هااو ى اهاامالتاازاحم ال التعاااري، حيااح ال احااد

 الرواياجل ت منت با نافها ثالثة انواع من ال واشف :
 لصفات الطريق االول : ذكر ا

 .عن ال هها املوضوع ذو مالك  ال اشفةتصف املوضوع بصفة من الصفاجل  ال  اجلل لل وف عن املالك فهو الرواياما الطريق االو 
 الطريق الثاني : بواسطة االثار 

 . املوضوع ذكرها آلثار ن خاللم لنا املالك ت وف ال  الرواياجل
 ق المتعل   عبر الطريق الثالث :

 .كونه ذا مالك   عن ،ملوضوعقاجل بااملتعل   العناوين و ت وف من خالل تعلق بعا ال  الرواياجل
 ومن هذه الروايات : 
ذكاارا الوايل ال ليا  عاان العادة عان امحااد بان حمماد باان خالاد ال قاي عاان عنماال بان عيسااى عان ابان مساا ال عان حممااد  ماا: الرواياة االوا  (5

وعلاى أ  فهاو ثقاة مان ا احاب  اال انه نق  انه ريفا  عان الوقاف واقفيفانه  عنمال بن عيسى إال ةقاثعدول  واة هها الرواية كلهم ر و  -بن مسلم 
قااال : ا ال اهلل يفعاا  للواار اقفاااال ويفعاا  مفاااتي  تلااك االقفااال الوااراب  ) عليااه السااالم  عاان اج يفعفاار  -ولااهلك فالروايااة معتاا ة وموثقااة  االمجاااع

 االول ال الواراب مالكاه املفسادة الواديدةويفاه االساتدالل هناا امارال  اا : و ،  وناه شارا   اهب بال االماام يصاف ال، فوال هب شر من الوراب ا 
واماا االمار النااا فاال نفا  و اف ،  اي اا   املفسادة ال ي اول لاه ماالكفالباد  – وباألولوياة –مناه  ا  كاال شار  مافيه وهها مما ال شك فيه ، و  ة امنال

 .  ة او املفسدة وتوافرا على املالكصلحالوين بانه شر او خري للي  على ويفول امل
 . ح م اما املتعارضال فهما مت اذبال واحد ا ال مالك فيه ا ال  وال

) عليااه مة اسااون ماان ال ااهب ا حيااح يصااف االمااا: ا ال سااوأ ) عليااه السااالم   امااري املاا منني عاان ال لياا  يف ال ااايففعاان وامااا الروايااة االخاارى  
) علياااه  االمااام الصااالال عاان و االخاارى فهااي عااان الصاادوال ، وامااا الروايااة فياااه وهاااها ياادل علااى ويفااول املااالك يةئواالسااو ال ااهب بالسااوأة  السااالم  
 هها هو الطريق االول لل وف عن املالك .وال الم نفسه يفاٍر فيها   ، حيحة والرواية قال : ا شر الرواية ال هب ا السالم  
ونقاارأ منهااا  -ذكرتااه معتاا ة الواايل ال لياا   مااا وهااها هااو ،جل باملوضااوع ومنهااا احلاا  والااب امالحظااة حااال املتعل قااا وامااا الطريااق الناااا فهااو (2

فيماا بااني الصافني واحا  ال ااهب يف  2: ا ال اهلل احا  اثنااني واب اا اثناني : احاا  ا طار ) عليااه الساالم  : عاان االماام الصاالال   -حما  الوااهد
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لال بتلاك االربعاة فاناه اب اا    احا   و)) تعلاق اال اال  ا ، والوااهد يف املقاام  يارياال ال  ، واب ا ا طار يف الطرقااجل واب اا ال اهب يف
مماااا الاااب ا فقااد تعلاااق بال ااهب  امااايااادل علااى ويفاااول املصاالحة واملاااالك فيااه و ف باإل ااال ملصااالحة او املفساادة ، اماااا احلاا  فقاااد تعلااق علااى ويفااول ا

   . توف من تعلق احل  والب ا مبوضوعهما وهها هو الطريق النااك ي  املال ويفول فال: ، وعليه  ي وف عن ويفول املفسدة واملالك اي ا  
انااه  ) عليااه السااالم  روى الصاادوال عاان االمااام الصااالال فيمااا املااالك عاان طريااق االثااار كمااا  فيااه ويفااولي توااف  فهااو ماااالطريااق النالااح  واماا (4

 ف باال ال اهب لاه ماالكمان طرياق االثاار ي توافا ، حرم هبا الارزال  قال : ا ال الريف  لي هب ال هبة فيحرم هبا  الة اللي  فاذا حرم  الة اللي 
 ويفاوب يف كماا ،التازاحم بااب يف العنواناال يادخ  حاى يريياة او نفساية احلرماة او الويفاوب ي اول ال باني فارال ال فانهوال كال ذلك طريقيا ويرييا، 

 النفساااية ال  ااا  حرماااة يااازاحم الطريقاااي املواااي ويفاااوب فاااال امل صاااوبة االري يف املواااي علاااى توقاااف لاااو ال رياااق او املظلاااوم السااا ني النقااااذ املواااي
 بلها وي

) عليااه عنااه  ماااورل وكااهلكيف الاادنيا والعااهاب يف االخاارة ا ،  : ا مثاارة ال ااهب املهانااة  ) عليااه السااالم  عنااه ماااورل وامااا الروايااة االخاارى فهااي
 ،   ويبعد عليك القري  ا: ا اياك ومصالقة ال هاب فانه كالسراب يقرب اليك البعيد  السالم  
 .االا على ويفول مالك املفسدة فيهختلفة مما يدل بال هال املال هب  آثار ببعا تصر هها الرواياجل ك    و

مويفااولة يف اال ااال  وال ااهب اي ااا وهااها كاشاافة عاان ويفااول املااالك فياادخ   ،قري الاانالم ماان الو ااف واالثاار واملتعل اايال املعااا :والمتحصــ  
   االهم منهما مفيقد  باب التزاحم ال التعاري  ال الم فيهما يف

 4؟  جائز ايضا   المستحب : ه  ان الكذب في االصالحالثانيةمسألة ال
  الوايفاا    وا ااواب عاان  ااالاال يفااائز اي ااا كمااا هااو احلااال يفهاا  ال ال ااهب يف اال ااال  املسااتح   :  هاايفيف املقااام  ةوامااا املساا لة النانياا

 هو املستفال    ياجل لنرى مااو مرايفعة الر  يت   ع  :ذلك 
   :ذب في االصالح المستحب كطوائف ثالث من الروايات دالة على جواز ال

 اال ال  الوايف  او املستح   يف كونه  يفواز ال هب اعم من ماظاهرها الطائفة االولى :
 ا ال اال ال  املستح  ال هب يفائز فيههظاهر  ام : ةالطائفة الثاني

 نقي  املوضوعي بصدل الت كانت  ما : الطائفة الثالثة 
 تفصي  ذلك وذكر الروايات : 

 :لى و اما الطائفة اال
اثنااني واب ااا اثنااني : احاا  ا طاار فيمااا  قااال : ا ال اهلل احاا  ) عليااه السااالم  ذكاارا  اااح  ال ااايف الوااريف عاان االمااام الصااالال  فمنهااا مااا

 .بني الصفني واح  ال هب يف اال ال  ا 
ال يفهاام ماان الروايااة االطااالال و  العاارن فااال )اال ااال   مطلااق كمااا ال افااى ، كمااا ال 4تيااهاملة لال ااال  بنوعيااة ومرتبوشاا وهااها الروايااة مطلقااة

باا   ،الفهم العااريفباااال ااوو و  باااإلطالالاننااا نسااتدل يف املقااام  واحلا اا :، اي ااا املسااتح  منااه ال ااهب يف فيواام  هااو املقصااول اال ااال  مطلقااا  
 دتقي ا واحادة رواياة تويفاد ال اناه وخا اة ،بوضاو  –من ظهورهاا يف االعام  – ذكرناا امب االطمئنال حيص  مما ذلك لحو  الرواياجل من العديد تويفدو 

 فقط الوايف  اال ال  خبصوص ال هب يفواز
 الطائفة الثانية : واما 

                                                           

 وال كانت تويفد بعا التلميحاجل يف كالمهم حوهلا  يالبهم طرحهايوهها املسالة مل  - 3
 االستحباب والويفوب واملرال با) و   هو ) او   اذ هناك رأيال يف حقيقة املستح  والوايف  - 4
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وا ااال  باااني  ثالثااة   اادال وكااهبقااال : ا ال ااالم  ) عليااه السااالم  الصااالال  االمااام رواا الواايل ال لياا  يف ال ااايف الوااريف عاان ا ماااهاامنف
مسعات مان  فتقاول لاهالماا يبل اه فتخباح نفساه فتلقااا ال علياه الساالم : تسام  مان الريفا  كفداك ما اال ال  بني الناس   ق الناس، قي  له يفعلت

 ،   مسعت منه ا فالل قال فيك من ا ري كها وكها خالن ما
 القساايم هااها أ  الال او كااهب فيظهاار ال االمااام قااد نزلااه منزلااة الصاادال مطلقااا امااا  ااد ا اا   ال اال ااال هااو  وحيااح ال الواقاا  ا اااريفي

 .حا رة هبلحاظ ال القسمة فال واال التنزي  بلحاظ هو امنا النالح
فظاااهر الروايااة  ، إالورفاا  عاادم طياا  نفسااه عاان اخيااه مسااتح  لااي   5طاااب تقاباا  خبااح فااال تطياا  ال ا    ختبااح)  ) عليااه السااالم  وقولااه

 .املستح  هو اال ال 
 ..ولل الم تتمة 

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

                                                           

َِبيحَ  واتَاَيم م   َواَل )قال اهلل تعاا  - 5 َِبياحَ  الل اه   لَِيِميازَ )و  [ 262سورة البقارة :اياة ] تا نخِفق وَل  ِمنخه   ا خ َار م  )و  [ 32ساورة االنفاال: اياة  ] الط ي ا ِ  ِمانَ  ا خ  َعلَايخِهم   َوحي 
ََباِئحَ   [ 152سورة االعران: اية  ] ا خ


