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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
رياة مان بااب ل علاى واواا الدو ضاوعا  او ااهاا دادمان بااب ااهاا ليساذ بما ب مو  االسددالل بالروايا  وااها ه  ددل على واواا الدورياة وصلنا اىل
ذكرنا الرواية .وقد  واالهم واملهمالدزاحم  ن كانذ ك با لمن الشارع قد اح  ه ا النوع من الم ب ملصلحة الدسهي  ومن بابوا أاهاو  اخلروج احلممي

ج القاوم ر  حااعداء له ف فأخ ه ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (وائ  بن حجر نريد النيب ناوى سويد بن حنظلة قال : خرونا ومع"ر : الثانية يف ذلك وهي 
 .1املسلم اخو املسلم" ، فقال :صدقذ ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (ف كر  ذلك للنيب ، ه اخي فخلى عنه العدو أن حيلفوا وحلفذ باهلل ان

 2قصده كاناخوه النسيب اال ان هو الن القوم فهموا من كالمه ان وائ  ؛  ن هو الدوريةكا  سويد بن حنظلةفقد يقال : ان الظاهر ان ما صدر من 
هااو  عاان المااالماملنسااب  فاااملرا  والقصااد هااو االخااوة الدينيااة اال ان الظاااهر ، وباطنااه غااا ماارا هان ظاااهر المااالم هااو  :وبدعبااا اخاار، االخااوة الدينيااة هااو 

 .النسبيةاالخوة 
الداللة على واواا الدورياة وعلاى عادم كواهاا مان الما ب لمنهاا  وهي وان كانذ ظاهرة)) الرواية وقال: قد عقب على  ان السيد اخلوئي وقد سب 

 .3 ))السندضعيفة 
 وجوه ثالثة : بل الداللة غير تامة لكالم السيد الخوئي  مناقشة

 .4وه ثالثةداللة ايضا لووال اهرةظذلك ان الرواية ليسذ : ان ما ذكره ليس بدام ؛  لمن الظاهر
 الوجه االول: االستعمال اعم من الحقيقة :

واالسدعمال اعم ، اسدعمال ال اكثر امنا هو( صدقذ ) ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (قولهان : الداللة فهو ةدام الرواية عدم كونل اما الوجه االول
) صلى اهلل عليه وآلاه ورية مفهوما وماهية هي صدق حقيقة فلع  الرسولان الدعلى  ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (فال يدل كالمة  وعليه، من احلقيقة 

  فياه حقيقاة علاى كوناه الساد يف ايادملماة الها ا االسادعمال اياد اساد فها  يادل : ال احادهم كما لو قا وذلك،  جمااا  اطل  ) صدقذ ( قد  وسلم (
و ال يادل علاى اناه ، كماا اناه اليادل علاى نقلاة للروا  الشاجاع ، ع روا  الشاجا ال مان لألعامفان ذلاك ال يادل علاى ان اساد موضاوع ، واجلواب كال 
 . 5مشرتك لفظي

 . ا  حقيقة او جماا صحيح  ون ريب لمنه ال يعلم كونه بووه  ) صلى اهلل عليه وآله وسلم ()صدقذ( قد اسدخدمها النيب  :اذن
دنقيح ال يدمفا  باالاالسادعمال  يف ها ه الرواياة مان ان ( مالاالسدع) با –موضوعا  –على ان الدورية ليسذ بم ب وعليه : فال يصح ان يسددل 

 .وضوعي امل
ماان  كمااا يصااح االساادعمال بووااه جماااا ، ئيووااه المناااالاك علااى ي وكاا قيقاااحل يف معناااهان يساادخدم اللفاا   ميانااه يصااح ماان احلماا :وبتعبيــر ا ــر

 .ى وواا الدورية حمما نعم غاية االمر ان الرواية ددل عل، 6، والقرينة يف املقام مووو ةالقرينة
 :الرجل ثالثة  هقصد ما الوجه الثاني: المحتمالت في

 : اخوه فيه ثالثة احدماال  يدور القصد مدارها  ن قول الرو  لألعداء بان وائال  ا الوجه الثاني

                                                           

 . 1 حديث به يمدسب ما أبواب من 33 باب الوسائ   - 1
 سيأيت ان ه ا جمر  احدمال من ضمن ثالثة احدماال  - 2
 606ص 35مصباح الفقاهة/ املماسب احملرمة ج - 3

 معدضده ب  حىت لو مل نق  حبجية مراسيلهم فقد يقال بااها معدربة الاها فالرواية معدربهبحسب املنصور من كون مراسي  الثقاة حجة واما السند ف 4 -
 مراسي  الثقاة حجية مما يفيد االطمئنان باحلجية حىت ملن ال يرى -فدأم   – مسدفيضةب  قد يقال: ااها  هرة الروائية والفدوائيةبالش

 ، واالسدعمال ال يدل على اّ  منهااالعم وضن للجامناو انه ول منقوه ه ثالثة احدماال  فهو اما مشرتك لفظي او  5 -
) صالى اهلل دعليا  النايب  :با  واملقالياة ( ) صالى اهلل علياه وآلاه وسالم (وهي القرينة احلالية ) من عدم كونه اخاه نَسبا  ومان اضاطرابه ورووعاه للنايب - 6

 با) املسلم اخو املسلم ( فدأم  عليه وآله وسلم (
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 قد قصد اال وة النسبية فهو كاذب االحتمال االول:
فان االنسان يف جماال  الرهباة واخلاوم مان  -كما ال يبعد  –قد قصد الخوة النسبية  كان  ) سويد ( دملمفهو ان يمون امل الحتمال االولااما  
نعام ، يمون كالم الشخص ك با وليس بدورياة فيخارج عان حما  البحاث، ومعه سيضطرب فال يأيت يف باله الدوويه الصحيح لمالمه احد اصحابه قد  
علاى  هكالما 3قاد لا  ) صالى اهلل علياه وآلاه وسالم (ان النايب : بياناه  .الصادق وذكار وواه لا لك منزلة  هل ك بنز   ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (النيب 

 اذ؛ االخوة الدينية  احلاكي وان فرض كاذبا  اال ان احلماية يف حد ذاهتا صحيحة النطباقها على فان؛ صدق احلماية وصرم النظر عن صدق احلاكي 
) صالى اهلل علياه واحلاصا : ان النايب  .يف ذلاك ا  كاذبا  فيماونبية وان كان احلااكي قاد قصاد االخاوة النَسا، لآلخر يف الدين  كال الشخصني كان اخا    ان

 والعالقااة الدنزيليااة احلقيقااة علااى لاا  هكالماا ولماان خيفااى ال كمااا هاا ا علااى جماااا هااو صاادقذ فقولااه ،احلمايااة صاادق علااى المااالم َلَاا  وآلااه وساالم (
 .احلماية صدق هي املصححة

 ي قصد اال وة الدينية فهو مور   انهلثاني : االحتمال ا
يب انه اخ نسَ  هظاهر كالمالقوم من  حيث فهم لك فيمون قد وّرى بقد قصد االخوة الدينية فهو ان يمون املدملم ملدفدا و  انيواما االحتمال الث

 .دالقصَ  فقد خالف الظاهر  له 
 ، وهنا قوالنقصد الجامع انهاالحتمال الثالث : 

فلام يقصاد خصاوص ، كلماة اخ هاي اجلاامن ان  اذ  ؛ قاد قصاد اجلاامن باني االخاوة الدينياة والنسابية مفهاو ان يماون املادمل تمـال الثالـثوامـا االح
 . القاب  لالنطباق على كليهما.احدمها ب  قصد الملي 

 دورية او ال   فيه قوالن : ذلكفه  يمون : ومعه 
 حىت يمون دورية .، خبالفه  وليسمن الظاهر  اجلامن هوالن الملي ؛ بدورية انه ليس  :8فهو قول المشهور اما القول االول :
 6امن القصد االصليباجلحيث سرت  -هوضحناأكما -ه قد سرت بالظاهر الظاهرنورية فاوهو ان املور  د :  - هو المنصورو  -واما القول الثاني 

. 
بالرواية على ان الدورية  االسدداللفال ميمن سويد جممال   ما قاله واال سيمون، احدها فبها  اسدظهارفلو اممن ، ه ه احدماال  ثالث ف:  وعليه

الرواياة علاى واواا الما ب لادى الضارورة  فدادل –وهاو االحدماال االول  –باا  ذاذ لعلاه كاان كا علاى واواا الدورياة حاىت دمون  لايال  صدق ب  سوم ال
 ناط القطعي . فددبرفهي اونبية عن حبث الدورية نعم ميمن الدمسك بدنقيح امل

 :؟ تقريري او تعليمي ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (هل قول النبي
، كالمهااا حمدماا     كااان يف مقااام الدقرياار او الدعلاايم )صاادقذ( يف قولااه ) صاالى اهلل عليااه وآلااه وساالم (هاا  ان الناايب: هنااا وهااو  10وناا كر اماارا مهمااا

ان هاو االخار  االحدماال  ولمان،  ا  وعليه فالظاهر اناه كاان مورّياا  صاا ق وه ا احدمال، رير لعمله كان يف مقام الدق ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (فلعله
ويؤيد ذلك قوله ص )املسالم اخاو  ، ه ا فالظاهر انه كان كاذبا   وعلى املخرج والطري  للدفصي 11كان بصد  دعليم ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (النيب

 وللمالم ددمة  .دعليمي فإن ظاهر ه ا الدعلي  انهاملسلم( 
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
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