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

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 : ختام البحث

وااااا خبااام  فنااا مهااو يف اساا لة ا ااه هاا   ااو  ، الكاا ب للبيبيااض والااى الكااالم يف  لاا جااوا  الكاا ب يف االحااالذ و اا ل  جااوا  تناولنااا ساااب ا 
و الاناا اال  يف الادلي  اصاا  يف ،  ا ا  هنااف ميماا سابل اعلاة عاااة باني اسا لة البيبياض وايصاال النفا و  ؟ لآلخارينالك ب اان اجا  ايصاال النفا  

 . إيصال النف اس لة 
 رواية الصدوق فع الغير:الدليل الخاص على جواز الكذب في ن

بسنده عن االاام الرضا  االخوا  اصاعقة وجلض النف  للغري وهي رواية   رها الشيخ الصدوق يف  باب الاال  عليال خاحا يف اس لة اعخ   رو 
إال ، أيلاا   عليه السالم ( )حاحض م ه الصاعق  و ل  هو اا   ره  ر حاحض جاا  احاعيث الشيعة ا ه ين   الرواية بسنده  ما ،  ) عليه السالم (

 .ارسلة وال سند ميهايف  باب )االخوا ( ه ا الكباب وجد ا ا  الرواية  اراجعةا نا عند 
 وااا الرواية مهي :

ا  الرجاا  ليصاادق علاى اخيااه مينالااه عناا  ااان حادقه ميكااو   اا ابا عنااد اهلل وا  الرجاا  ليكا ب علااى اخيااه يريااد بااه  فعااا )): ) عليااه السااالم (قاال 
 . ((  عند اهلل حاعقاميكو 

 : على الرواية ) عليه السالم (اشكاالت صاحب فقه الصادق 
 : وهي، بفالث اشكاالت على ه ه الرواية ) عليه السالم (اين يف م ه الصاعق حواسبشك  السيد الرو 

 ة مرسلة الخلل السندي فالروي: كال االولاالش
ااان يااري ح يااة ال ياارع هاا ا الشااكال علااى : ارساالة ولكاان   ااول الساايد يشااري ا  ا  الروايااة اهر ا والظاا، ااااا االشااكال االول مهااو اصلاا  يف السااند

با  ا  الشايخ الطوساي يف ، ا   له الشيخ البهائي عان مجاعاة اان االحاولينيموالشهيد الفاين والشيخ البهائي و ما مي، (1)اراسي  الف اة  الشيخ الطوسي
وارع والرواياة لدياه  مالشاكالساي  الف ااة  مشاهور املبا خرين امان   ي ا    ياة ار ا  مائياناالشاكال اب واعاه ميكاو  ها ا، العدة اععى الشهرة علاى  لا 

 .   ا  تعارض وت اوم اعلة حراة الك ب املعبربة والفاببةيطاعه مهي ال تسبو  ليس  ح ة
 اعراض االصحاب والشهرة الفتوائية على غير ذلك : االشكال الثاني

إال الناااعر   –النفاا  ا  الغااري  ليصااالإ  اهناام   يفبااوا و   ااو وا الكاا ب ؛ هااو ا  االحااياب اعرضااوا عاان افاااع هاا ه الروايااةوااااا االشااكال الفاااين م
 اسارة واسا طة   وإ   ا ا  اعباربة على خالف الروايةالفبوائية ايلا هي اس لة ابنائية ما  ان يري ا  الشهرة ا  ه ه املس لة : وهنا   ول، – الوالد 

  (2).خبالف ان ال يري  ل  ،  ل   ماألارحل ية عن اهلا 
 وه ا االشكال تام ظاهرا 

  مة للحصر وقوتهالروايات الحاصرة مقد  : االشكال الثالث
يف الكاا ب  جلااوا ت احلاحاارة االروايااافهااوم احلصاار يف ساابة بااني الروايااة املاا  ورة يف  باااب االخااوا  للصاادوق وبااني نوااااا االشااكال الفالااث مهااو ا  ال

 وروايبناا ت اول لآلخارغاري الحاالحي ايصاال النفا  الكا ب ألجا  ت اول ال  او  ، واااعة االجبمااه هاي: ا  الرواياات احلاحارة هي اان وجاهة أاور ثالث
 . ميبعارضا  ولكن الرتجيح للروايات احلاحرة مب دم (3)مبكو  النسبة ان وجه ما هناف ااعتا امرتاق  و  الك ب يف  ل    بإطالقها

 : يحوجوه الترج
                                                           

 وقد مصلنا  ل  ساب ا مراج   (1)
 ال ي  راه: ا  اعراض املشهور شهرة عظيمة عن رواية ا   وهنا يف ابناول ايديهم اس ط هلا عن احل ية.و  (2)
  ما سي يت بيا ه الح ا .  (3)
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 : فالثة وجوه، ملنسبدل له بعلى رواية الصدوق احلاحرة الرواياتالسيد الروحاين   ي  ر وجوه ترجيح إال ا  
 قوة مفهوم الحصر : الوجه االول

 الااام ناحلاحرة خرب عيسى بان حساا  عا الرواياته ه  وان، رواية الصدوقر ان اقوي واظه ما هااا الوجه االول للب دمي مهو قوة افهوم احلصر 
ُُـوٌ  َعْنـُه َْْو رَُجـٌل  (1)يـَُقوُل ُكلُّ َكِذٍب َمْسُئوٌل َعْنُه َصاِحُبُه يـَْوماً ِإال  َكِذباً ِفي َثاَلثٍَة رَُجـٌل َكائِـٌد ِفـي َحْربِـهِ )): ي ول ) عليه السالم (الصاعق  فـَُهـَو َمْو

نَـُهَما َْْو رَ  نَـْيِن يـَْلَقى َهَذا ِبَغْيِر َما يـَْلَقى ِبِه َهَذا يُرِيُد ِبَذِلَك اْْلِْصاَلَح َما بـَيـْ   .(2)(( ُجٌل َوَعَد َْْهَلُه َشْيئاً َو ُهَو اَل يُرِيُد َْْن يُِتم  َلُهمَْْصَلَح بـَْيَن اثـْ
ترماا  حراااة  ما ااه اساااول والصاالح وا  اراع النفاا  واعااه مااا  الرجاا  غااري امل، رمعاا  عنااه اساااولية الكاا با  الرجاا  املصاالح قااد  مهاا ه الروايااة تفيااد

حاورة اخاري اان النفا  توجاد ولكان ، وها ه حاورة اان حاوره للطارمني ات الباني هاو  فا   إحاالذ لا  ا  ؛ إ  النف  اعام اان االحاالذ) ،الك ب عنه
رواياة واااا ، ي م اطاالحاالح باالنف جاوا  الكا ب  اان غاري وجاوع  اأاه أو تادابر( مها ه الرواياة  صار جتارتاه الفااين يف ربحهي ا  يك ب االول  يماا ياو 

  وافهوم احلصر أقوي. مب ول جبوا  الك ب يف النف  اطل ا الصدوق
 مضموناً وقوتها  الرواياتالوجه الثاني: كثرة 

 ا فر واقوي المو ا ان اف  روايبنا  احلاحرة هي الرواياتا  : للب دمي الوجه الفاين
 الحصر موافقة للكتاب  روايات: الوجه الثالث

 .(3) اا  الكباب الكرمي حيرم الك ب اطل  ؛فةلوااا رواية االخوا  للصدوق مهي خما، احلصر اوام ه للكباب رواياتا   :الوجه الفالث
 . جيحين ان الرت اح هض اليه السيد الرو  وه ه الوجوه هي توضييا ملا
ما اه اااا يادل علاى جاوا  الكا ب جللاض النفا  ، يف سانده اان اصلا  واعاراض االحاياب عناه )وميه ا ه الاما ا  اا: وااا عبارة م ه الصاعق مهي

، هوا  الكاا ب يف الفالثااة عمااوم ااان وجاالشااموله للكاا ب يف االحااالذ مالنساابة بينااه وبااني افهااوم احلصاار يف مجلااة ااان النصااو  احلاحاارة جلاا بااالطالق
 (4)للنف  غري االحالحي الك بأي  (.عدم جوا ه يف ه ا املورع ماألظهر، بل  النصو لوالرتجيح 

 الجواب عن اْلشكاالت:
 الحصر االُافي كثير في الروايات: ْوالً 

ا   ناا دااد احلصاار  و  مإ نااا، خصيصااات واالسابفنا اتبلكاان احلصار اوهااو  بكفارة ال، اااا االشااكال االول مهاو ا  افهااوم احلصار وا  تااوهم ا اه قااوي
، ى احلصار االضاايف ال احل ي ايعلا -غالبا إ    يكن  – فريا  اا الروايات والع ال  ايلا  بنا   واحلاح : ا  فري ايلا   ا فالاهإال ا  ، الروايات فريا يف 

 مرواية الصدوق أظهر.
 بااااىل ا  تعمااال  غاااري الحاااالحي ب يف النفااا  اجملاااو ة للكااا ب علاااى العااارف ماااا  حرااااة الكاااتلااا  احلصااار و  روايااااتعناااد عااارض : وا  شاااف  م ااا 

  ، عكس رواية الصدوق ماهنا واضية جدا  وبينة ب  هي  ص عرما .احلاحرة ليس  ب ل  الوضوذ الرواياتم
وعي فلها الحكومة او الورود ثانياً   : رواية االخوان بصدد التنقيح المُو

 : ب    ول يف اشكال ثا 
 – تناأال - (5)املوضوعي واعه مهي وارعة على تلا  وا   ا ا  النسابة اان وجاه هي بصدع البن يح النف اج    ب انا  رواية الصدوق اجملو ة للك

 وللكالم تبمة . مال تعارض ب  تب دم بال ات عليها احل ي ة االععائية باب الوروع او مهي عاخلة يف
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

   .يف اعر ة اصندق ا  عمر بن وع العااري ) عليه السالم ( ما     عن مع  ااري املاانني  (1)
 .342  2الكايف ىل (2)
 يها مراج . ا ا  اآليات الوارعة بلفظ الك ب   تفب  احلراة ملطلل الك ب،  عم سبل أيلا  ا  آية اجبنبوا قول الأور تااة الداللة وقد اسبند ا الوحنن قد حللنا  ل  وقلن (3)
 سي يت وااعة االجبماه بني الطائفبني هو الك ب االحالحي وااا ااعة االمرتاق مهي النف  غري االحالحي والك ب غري النفعي. مب ا  و  (4)
 وسيايت ا  النسبة هي العموم واصصو  املطلل وليس  ان وجه، على بعض الوجوه.  (5)


