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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
 : تتمة البحث الماضي

 كذر السذيد الروحذا   وبينذا ا  االخذر مطل ذا او ال جيذوز  لذ   النفذ  اى يصذالإلانه هل جيوز الكذبب مبحث فيما سبق  طرحنا
ني متعارضتني ومها رواية الشيخ الصدوق يف كتاب مصادقة االخوا  واليت مفادها جواز الكبب للنفذ  و روايذة عيسذى بذن وجود روايت

فالتعذار  ، خذرينعلذى اآ (1)املذوارد ادخذال النفذ  ة ولذي  مذن كلذ ا حرمذة الكذبب إال يف مذوارد حمصذور حسا  وما اشبه واليت مفادهذ
 :اننا قد كربعنا ببكر ثالثة وجوهالسيد مل يبكر وجه الرتجيح إال لكن و ، الروايات احلاصرة والرتجيح م ، حاصل

 ق معتضدة بروايات عديدةو الجواب: رواية الصد
إال انه وحبسب است رائنا النذاق  مل ، نصوص احلصر اكثرا  هو لت دمي الروايات احلاصرة على رواية الصدوق وكا  الوجه الثا  

بنذا  علذى  –للكذبب يف النفذ  ويف الطذر  االخذر وجذدنا ا  الروايذات ا ذوزة ، وىكعضذد اختهذا األخذر  أ ثانية حاصذرةجند إال رواية 
  .تعضد رواية الصدوقكبلغ أكثر من سب  روايات ف –إطالقها 

  :وايجاز الكالم في المقام هو
اْلَكاَلُم َثاَلثٌَة ِصْدٌق َو َكِذٌب )) :قال انه ) عليه السالم (عن االمام جعفر الصادق فالرواية الثانية اليت كعضد الرواية احلاصرة  اما

ومعه فيب ى ، من دائرة الصدق والكبب الكبب يف االصالح حكما   ) عليه السالم (اإلمام  ف د أخرج، (2)((َو ِإْصاَلٌح بـَْيَن النَّاسِ 
  .يف دائرة الكبب كما هو واضح داخال   غري االصالحيلكبب يف النف  ا

  :منها املعترب ومنها املرسل كما يف، (3)كوجد عدة روايات معضدة هلا  انهواما من جهة رواية الصدوق ف
 – ) عليذه السذذالم (عذن السذكو  عذن اب عبذد اهلل  يالروايذة الذيت  كرهذا الشذيخ الكليذع عذن علذي بذن ابذراهيم عذن ابيذه عذن النذوفل

ََ ِعيَـاَل )) :) صلى اهلل عليه وآله (اهلل رسول قال  –وهي معتربة حبسب املشهور  اْلَخْلُق ِعَياُل اللَِّه َفَأَحبُّ اْلَخْلِق ِإَلى اللَِّه َمْن نـََفـ
 يف اإلصذالح بذاآيتنيا هذو احلذال يف االسذتدالل كمذ،  الروايذة بذططالق إمنا هوواالستدالل ، (4)((اللَِّه َو َأْدَخَل َعَلى َأْهِل بـَْيٍت ُسُرورا  

ـــْيَن َأَخـــَوْيُكمْ ) مثذذذل – بططالقهذذذابروايذذذات االصذذذالح و  مذذذا اسذذذتدل بذذذه علذذذى جذذذواز الكذذذبب يف االصذذذالح وهذذذو  فذذذا  ،– (َفَأْصـــِلُحوا بـَ
 : هوم السابق و الكال كما جيري  (5)جتري اإلشكاالت الساب ةوايضا  .جواز الكبب يف النف  االطالق يستدل به هنا كبل  على
 وامذذا ا  ي ذذال  ذذا ،السذذيد ائذذوئي فريجذذ  اى اصذذالة االباحذذة مذذا بذذي عليذذهفطمذذا ا  يتسذذاقطا علذذى انذذه يف مذذادة االجتمذذار يتعارضذذا  

دليل االستدالل ب معه فال يتوهم كو  كر من حبوث هناك جتري هنا و  فكل ما :وعليه، ا  املورد هو من باب التزاحممن  هبنا اليه 
 واجلواب اجلواب.إ  االستدالل هو االستدالل ؛ منكرا  شموله ملورد الكبب بو  النف 

                                                           

 إال اإلصالح. (1)
 .341ص 2الكايف ج (2)
 وهبه الروايات حبد  اهتا حتتاج اى حبث مستوعب والتفصيل يرتك لألفاضل الكرام. (3)
 .164ص 2الكايف ج (4)
 من اإلنصرا ، وقوة لسا  روايات حرمة الكبب و.. (5)
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َمـْن َأَحـبُّ النَّـاِس ِإلَـى )) :) صلى اهلل عليذه وآلذه (عن الرسول االكرم بسنده  يف الكايف الكليع فهي ما رواهواما الرواية االخر  
َُ النَّاِس ِللنَّاسِ  َف  .(1)((اللَِّه َقاَل َأنـْ

ذُِكـَر )) :قذال ) عليه السذالم (االمام الصادق يف كتاب التمحي  عن وهي مرفوعة االسكايف إى صفوا ، كما الخر  والرواية ا
ـــمْ  ) عليـــه الســـالم (ِعْنـــَد َأبِـــي َعْبـــِد اللَّـــِه  َُ ـــْم َو ُأِحـــبُّ َمـــْن نـََفَع َُ ْم فَـَقـــاَل ِإن ـــي َهُِحـــبُّ نـَْفَع َُ  ،(2)((ُضـــَعَفاُأ َأْصـــَحابَِنا َو َمَحـــاِويُج

 . يضاأ باإلطالقواالستدالل 
 ) عليذه السذالم (ابيذه عذن  ) عليذه السذالم (سذناده عذن االمذام الصذادق طب : احلمذريييف قذرب االسذناد كماخر   وكبل  يف رواية ا

ْم ِإَلى اللَِّه َعزَّ )) :) صلى اهلل عليه وآله ( قال رسول اهلل :قال َُ ْم ِعَياُل اللَِّه َفَأَحبـُّ َُ ْم ِلِعَياِلهِ  اْلَخْلُق ُكلُّ َُ َفُع  . (3)((َو َجلَّ َأنـْ
أ اإليمـا   خصـلتا  لـيف فوقَمـا  ـي)) :) عليه السذالم (قال االمام العسكري ، اخر  مبكورة يف حتف الع ولكبل  رواية و 

ــاهلل و نفــَ اإلخــوا  يكذذبب   كذذ ،  ل هبمذذال ذذيُ الكذذبب م تضذذى ال اعذذدة ا   ا تني شذذي  فذذمل يكذذن فذذوق هذذاكني ائصذذل فذذط ا، (4)((ب
الكذبب لنفذ  يف  وهكذبا، او  غالطذة شذص  ليصذرج اخذر مذن ضذالل اى هذد  فيعذر  احلذق مذن خذالل اسذتدالل جذد  او خطذاب

 . (5)االخوا 
  (6)((خير الناس من نفَ الناس)) :السالمعنهم عليهم  :أخر ويف رواية 
 .   بتاما  هبا الوجه لي :واملتحصل، الوجه الرتجيحي الثا  واالشكال عليههبا هو 

  مخالفة رواية الصدوق لآليتين :مناقشة الوجه الثالث
 مواف ذذة الروايذذات احلاصذذرة للكتذذاب الكذذرميالروايذذات احلاصذذرة علذذى االخذذر  والذذبي كذذا  يف الوجذذه الثالذذث لرتجذذيح   كرنذذاه وامذذا مذذا

 : فيه ن ولف
وايتنذا ا ذوزة للكذبب لسذاسا لسذا  كن ذيح إ  ر ؛ يف خصذوص موردنذا وصذغرانا غذري كذام ها  هبا االستدالل ككرب  صذحيح ولكنذ 

املصذذالف لذذذنف  املوضذذذور ت احلكذذذم اولذذذو كانذذد بصذذذدد اثبذذ مذذذه الكتذذاببذذذاجلواز لذذنف  املوضذذذور الذذبي حر   ت احلكذذمااملوضذذور ال اثبذذذ
اسذذا ولكذن حيذذث ، –عرفذذا  –الزمذذه الت ذذدم عليذه اخذذ  مطل ذا مذذن الكتذاب و  بذذباهتاوا  كانذد  (7)والروايذذة ،لكانذد معارضذذة للكتذاب

وهبا من الناحية االصولية  ،فما واف ه أخب به وما خالفه طرحاحلصر فيكو  املرج  يف مادة االجتمار اى الكتاب  برواياتعورضد 
بب ذها الكذذالخراجذ تابذعلذى الكذ (8)دوق واردةذروايذة الصذ ا ذفذ رب ذلي  بصذغر  لتلذ  الكذ ا  امل امصحيح يف حمله ولكن كما قلنا 

  .م  الكتاب    ارُ ع  فال كذ  ه كببا  عند اهلل ولو بنحو احل ي ة االدعائية ونذيف النف  عن ك
 ا  الرجوع الى الكتاب كمرجَ في المقام ليف بتام فتدبر  :والمتحصل

                                                           

 .164ص 2الكايف ج (1)
 .47كتاب التمحي  ص   (2)
 .56قرب اإلسناد ص (3)
 .484حتف الع ول ص (4)
 والن اش يف هبا ونظائره هو الن اش فيما مضى من حبث )اإلصالح( فالحظ. (5)
 .454غرر احلكم ص (6)
 أي رواية الصدوق يف )مصادقة اإلخوا (. (7)
 أو كالوارد، بنا  على احل ي ة االدعائية. (8)
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 تحقيق النسبة بين الروايتين  :كلمة دقيقة
 : دقيق وهو بإيجاز تحقيقونذكر 

ولكذن لذدينا كفصذيل دقيذق ، الصدوق ا وزة هي من وجه رواية صرة وبنياحلا الرواياتا  السيد الروحا  قد  كر ا  النسبة بني  
  :وهو -املتعارضة فتنبه  الرواياتوهو سيال ينف  يف سائر  -

 :صورة بساطة موضوع الروايات المتعارضة -أ
كما هو ،  وهنا فال مشكلة يف اكتشا  النسبة بني الدليلني، فيه بسيطا  ال كركيبرضتني كارة يكو  موضوعامها ا  الروايتني املتعا

 . ومادة االجتمار هي العامل الفاسق، ال ككرم الفساق ( فا  النسبة هي من وجه) و( احلال يف ) اكرم العلما  
ا وا  كانذذ فهمذذاكذذب مذذن املسذذتثي واملسذذتثي منذذه يرت  املوضذذوراحلاصذذرة إ   الروايذذاتولكذذن كذذارة اخذذر  يكذذو  املوضذذور مركبذذا كمذذا يف 

 . وع د سلب وع د إجياب اربعة مواضي هناك ظاهرا إال انه يف احل ي ة والباطن  موضوعني
  :ذلك وبيا  تفصيل

النسذبة و املوضور بسيط فلو كا  ف ط كما يف صدر الرواية االمر   كرت الرواية ) كل كبب مسؤول عنه صاحبه يوم ال يامة ( و
واما رواية الصدوق فنت ول الكبب ، ص املطلق فاحلاصرة لساسا ا  كل كبب حرام وغري جائزواضحة ومتجلية وهي العموم وائصو 
  منها. يف النف  جائز فتكو  اخ  مطل ا

 ضوع فاكتشاف النسبة سَل ومتيسر و مَ بساطة الم :اذ 
 :صورة تركيب موضوع الروايات المتعارضة -ب

فانذذه هنذذا البذذد مذذن مالحظذذة املوضذذور يف املسذذتثي منذذه  ضذذور واسذذتثنا ه،مذذا هذذو احلذذال يف كذذل مو ك،  مركبذذا املوضذذورولكذذن لذذو كذذا  
  .(1)وع د االجياب، مث مالحظة ع د السلب، وكبل  املوضور يف املستثي

 : فنقول بإيجازذلك  بعض جوانب ونشير الى
خذذر هذذو االصذذالح كمذذا يف كذذارة نالحذذظ النسذذبة بذذني متعل ذذي املوضذذوعني والذذبي هذذو يف احذذدمها النفذذ  كمذذا يف روايذذة الصذذدوق واال 

عليذذه ككذذو  وبنذذا  ، كذل اصذذالح هذذو نفذذ  وال عكذ   ا  النفذ  هذذو االعذذم فذذا ؛ الروايذة احلاصذذرة والنسذذبة هذي العمذذوم وائصذذوص املطلذذق
 ، الروايات احلاصرة هي اخ  مطل ا وهبه صورة اوى

  :السلبوع د  اإلجيابع د  احلكم بلحاظنالحظ  - وهي الصورة الثانية –وكارة اخر  
 : عقد االيجابأ( 

وكذبل  احلذال  روايذة احلصذر ك ذول زذوازههذي الكذبب االصذالحي  لذ  ا  اما ع د االجياب يف الرواية احلاصرة فمذادة االجتمذار 
  يف رواية الصدوق فهذي النفذواما مادة االفرتاق  ،ني املثبتنيكنايف ب إ  كفيد جواز األعم منه مطل ا  وهو النف ، وال، يف رواية الصدوق
هذو نفعذي دائمذا وال يوجذد اصذالح لذي   فاإلصذالح (2)مذن كلذ  اجلهذةوأمذا ، و الأا  النف  امذا ا  يكذو  اصذالحيا  ؛غري االصالحي

 . اإلجيابهبا يف ع د فالنسبة إ   هي العموم وائصوص املطلق أيضا  ، بنفعي
  ب( عقد السلب

                                                           

 حث التعار  وهبا البحث هو من ادق البحوث يف مب (1)
 أي مادة افرتاق الرواية احلاصرة عن رواية الصدوق. (2)
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  :فن ول -ل احلكمني ومعناه هي النسبة بني حمص   -واما يف ع د السلب 
احلرمذة إ  كفيذد ا  مادة االجتمار هي النف  غري االصالحي فانه مشمول برواية الصدوق باجلواز كمذا هذو مشذمول لروايذة احلصذر 

 .ال جيوزوانه 
ولكنذه غذري مشذمول للروايذات احلاصذرة الذيت يف روايذة الصذدوق هذي النفذ  االصذالحي وهذبا مشذمول لذذ)اجلواز( فاما مادة االفرتاق و 
  .-وعدم اجلواز -ال  النف  االصالحي داخل يف االستثنا  واجلواز ولي  بداخل يف املستثي منه ؛ انه ال جيوزك ول 

مذن جهذذة الروايذذات احلاصذذرة هذذي الكذبب للضذذرر فهذذو مشذذمول هلذذا وغذري مشذذمول لروايذذات الصذذدوق فذذا   فطسذذاوامذا مذذادة االفذذرتاق 
  .الكبب النفعي موضوعها

أخر  وع ذد اإلجيذاب مذرة وع ذد ومتعل ه  كارة لحاظ موضور احلكمبو  الرواياتالتفكي  يف حسب  علىوهبا البي  كرناه هو 
ا  نالحذظ ع ذد السذلب و انه يف باب كعار  الروايات هل ينبغي التفكيذ  ملالحظذة النسذبة ، ولكن املطلب املهم هو السلب أخر 

 أو ا  نالحظ النتيجة واحملصلة النهائية  ،اإلجياباو ع د 
 ، وكفصيل يرتك حملله (1)مكال  هنا

  :ولكن نقول وكنتيجة نَائية
دوق فهي واما رواية الص، اما الرواية احلاصرة ففيها عيسى بن حسا  وهو جمهول، ا  املشكلة يف كل  الروايتني كوسما ضعيفتني

 ،عذن مضذمو  الروايذات ا ذوزة ولكذن العمذدة يف امل ذام واالسذتدالل هذو اعذرا  املشذهور، ب يف كلتيهمامرسلة وعليه فا  الضعف دا
 . اعرضوا بلحاظ الفتو  عنها ا  ا  الف ها  كما قلنا؛ وعليه فال ميكن املصري اليها

  والبضائَ المقلَّدة التكسب بالدراهم المغشو ة :مسألة جديدة
 : ل يف مبحث ومس لة جديدة وهيوندخ

الذدراهم املغشوشذة  مسذالةفذي ف املذزورر  طلذق الن ذد تكسذب هذل جيذوز ال :ونضيف هنا (2)هل جيوز التكسب بالدراهم املغشوشة 
 . داول لو كا  مزوراقوة شرائية اعتبارية كالن د املتنعمم البحث لكل ماله  ناولكن، املادة هلا قيمة وهي الفضة

 .ين الرئيسية يف املس لةل  اى العناو مث ن يت بعد   هل جيوز التعامل هبا  دة وحكمها فواما املس لة االخر  فهي البضاعة امل ل  
 :وبداية نقول 
ال  الغذذد مذذن احملرمذذات واالمذذر ؛ ال ن ذذاش فيذذهو وهذذبا حذذرام  (هذذل الطذذر  االخذذر)زلذذة معنذذوا  الغذذد يصذذدق علذذى املعا :كذذارةانذذه 

 (3)واحلرمة امجاعية ، مبحوث يف املكاسب املرمة
رأي ي ذذذول بوجذذذوب قطذذذ  مذذذادة الفسذذذاد بينهمذذذا   فهذذذل جيذذذوز التبذذذاي  الذذذدراهم مغشوشذذذةالغد وكذذذو  بذذذلذذذو علذذذم الطرفذذذا   :ولكذذذن

واإلضرار باملسلمني وعدمه فيفصل  مرهتن بصدق الغد وعدمه ل   :ي ول واآخر، واملغشوش منه وا  علم الطرفا  ومعه فال جيوز
 وللكالم كتمة  .وبني غريه بني بيعه له ليتزين به، أو دفعه للعشار والظامل كضريبة لي من شره ونظائر  ل 

 ى اهلل على محمد واله الطاهرينوصل
                                                           

 ملبحث كعار  أكثر من روايتني يف مبحث ان الب النسبة. من وجه   وهو نظرير  (1)
 وهبا هو العنوا  البي  كره الشيخ وال وم قدس اهلل أسرارهم. (2)
 م بضاعة او غريمها عدم علم الطر   اآخر سوا  اكا  ن دا أبا  قوام الغد هو  (3)


