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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 إال قوة وال حول وال أمجعني، أعدائهم على األبدية الدائمة واللعنة األرضيني، يف اهلل خليفة سيَّما الطاهرين الطيبني وآله حممد على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 العظيم العلي باهلل
 حنردر  التنقري  املوضروعي حن ر  اس ئسرائ  ئتعرد ة لرد ان هرب  املسرةلة فرويف الواقر  هر  هرو جرائو او ال   ف ( يف االصرال الكربب ) نبدأ مبسالة جديدة اخرر  وهري 
 :  ها قلي  وهيي ئور  ابتالء شديد جدا ولكن طرحوسنجد ان كثريا ئن هب  املسائ  ه ،حتت هبا العنوان والعناوين املقاربة له

 المسألة االولى : هل االصالح واجب ام مستحب ؟ 
هررو هررو ئرر  قطرر  النظررر عررن اللرروا م الفاسرردة الرر  قررد ح حررو علررى عرردم    مبرراجررائو ام ئسررت و   والكررالم هنررا عررن االصررال 1فهرري هرر  االصررال  امــا المســألة االولــى

يف برر  ، وكالئنررا لرريه يف هررب  ا هررة، إال ان الررم ئررن برراب املقدئيررة  ،  بررني املتنررا عني ااا كرران يررت   اس قترر  انسرران فانرره سرريكون واجبررا قطعرراان عرردم االصررالفرراالصررال  
 2فه  جيو ان نصل  بينهم او ال ، حمااير خارجية اخر   ةأي حو على هبا النواع حكما يف شخصني ئتنا عني  ون ان   هو االصال  مبا هو

 المسألة الثانية : هل الكذب في االصالح المستحب جائز ؟ 
 الج  ئست و جيو  الكبب احلرام وكيف    فه  الكبب جائو فيه 3بافهي ان االصال  لو كان ئست  واما المسألة الثانية
 المسألة الثالثة : 

 النواع    هبا يعم  على االصال  بينهما ئن خالل كببة ئعينة في   طرفا ثالثا   كونهق بني كون الكااب يف االصال  احد املتنا عني او  فر  ه  ي  
 المسألة الرابعة : 

أ  ان الربغض ئررن ، إال ان الثرا  لريه كربلم  لآلخرررض  غاحرداا ئرب برني طررفني لإلصررال  يكرون وحرارةاملتباغضرني  إلصرال  حرارة يكررون الكربب ان :المسـألة الرابعـة
 .طرف واحد 

 المسألة الخامسة : الكذب للتحبيب هل هو جائز او ال ؟ 
كمررا يف ، ولكررن الكررالم يف هررب  املسررةلة هررو الكرربب للت بيررو ،االصررال  وان حبثنررا كرران الكرربب يف نررعان هرر  الكرربب للت بيررو جررائو او ال   فرر :المســألة الخامســة

 فه  هبا ائر جائو او ال   ، وجها    وجة ال حتو  وجها فيتدخ  احد االرحام فيكبب عليها بكببة كي حتو 
ر  الت بيرو ال  لير  علرى فالكربب مر ،فيعتر  سربقه تبراغضرفر  الهرو ظراهر االصرال  اا  : "وعبارحره ،  يقول باحلرئة  ) عليه السالم (السيد الروحا  يف فقه الصا ق 

  راجه ئوضوعا  يف الكبب لالصال  او الحلاقه به حكما    سيةيتإلإ  ، لكن ه  ا وا ويف قبال الم ير  السيد الوالد ا وا  "،  4جوا  
 هل هو جائز او ال ؟  لإلخوانالمسألة السادسة : الكذب لجلب النفع 

لررو كرربب فكمررا هررو احلررال يف شررخع لديرره ئعائلررة   ، عررن عنرروان االصررال  والت بيررووهرربا خررار  كرربب  لررو النفرر  لإلخرروان او ال   هرر  جيررو  ال :المســألة السادســة
ة لره لتردريه ال اراو ا ائعرة اسرتاا يف احلرو ةكاو ال     لربلم فهر  جيرو  الكربب –ئرن غرري غرو او غر  او غرري   –االخر فيها لرب  الشخع االول رحبا جيدا ئن خالهلرا 

 يتشروق فيكربب يف البرني كري، اولئرم الطلبرةهربا االسرتاا  ان ئرن املصرل ة ان يردر يرر  جد شخع اخر و وي او جمموعة ئن الطلبة رغم انه ميتلم الوقت والقدرة طالو ئا
 ناء ئسجد فه  هو جائو او ال   يكبب ليتعاون اثنان على بان  :لم، وكب تدريهاالستاا لل

 ؟مالك االستثناء ) االصالح ( او ) المصلحة (:  المسألة السابعة
ال ان املرري ا يف حاشريته علرى املكاسرو يقرول ان   ان الكربب ئرن اجر  االصرال  جرائو ، إفران الشريخ وئرن حبعره يرر ، وهب  ئسةلة خالفية بني الشيخ واحملقق االيرروا  

ايررا  ئصرربها املصررل ة ال ئسررتدال برربلم علررى ان الرو ، وإال فررال ، فالكرربب جررائو  املصررل ة و وجررد نرروان املصررل ة فلرر، وامنررا املوضرروعية لعية لرره عنرروان االصررال  ال ئوضرروع
 . االصال 

 وتوضيحا لكالمه نقول :
تمعران وقرد همرا قرد جيفوقرد حكرون املصرل ة ال يف االصرال   والئصرل ة  الصرال؛ إا قرد يكرون ائرن وجره  واخلصرو  عمرومالهري  ان النسبة بني االصال  واملصرل ة 
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لرو اختلرف هربان ف، عني يف حلرم الردوائر اجبيرنهم كثرريا  را يضري  حرق املرر  مراالكرالم في املروظفنيفان عا ة  ؛الشركا : حال  وئثال االصال  الب  ال ئصل ة فيهف قان ، ي
 .فتكون املصل ة بان يبقيا ئتدابرين الصديقان فسيكون هبا االختالف ئنصو لصاحل املراجعني 

 ، وقد استفاضت االخبار جبوا  الكبب عند ارا ة االصال  "  ، ر  هي : " ئن ئسوغا  الكبب ارا ة االصالوعبارة الشيخ االنصا
ان فررر فانررره وحبسرررو ظررراهر كرررالم احملقرررق،  ان الرررم ئرررن جوئيرررا  الكررربب ملصرررل ة برررال  خررر  لعنررروان االصرررال  "  2: " ظررراهر اخبرررار  فهررري اإليرررروا وائرررا عبرررارة احملقرررق 

اجنررع عررن   -حسررو كالئره  - فاإلصررال ولكررن وعلرى كررال التقرديرين ، ان النسربة يف الواقرر  هرري ئرن وجرره  هرروإال ان الت قيرق  ، ةاالصرال  صررغر  ئرن صررغريا  املصررل 
 .الكبب  هتئص  ي

 االصالح؟ في الكذب جواز على خاص : هل يوجد دليلمدخل البحث
لريه عنروان  لربلماملتكفر   فران الم هرو ئرا جيرو ان يب ره عنره فانره علرى فرر   ائيتره  وان كان ئست با   ه  يوجد  لي  خا  على جوا  الكبب يف االصال 

لرو ا خلررت  ألنرمالكربب يف االصرال  ئرن براب الترواحم  جرروا  لريه :السريد الوالرد يقروللكرن ، اقرو  ئالكرا  ؛ ألنررهيف براب الترواحم يقردم االهرم  نظررا  النره، االهرم واملهرم 
 –تضررائي ، والرال اقتضررائي ال يرواحم االقوالكربب حرررام  –علرى املشررهور  –الن االصرال  ئسررت و ؛ صرال  يف  ائرررة االهرم واملهررم ملرا جررا  الكربب ئطلقررا الكربب يف اال

 .6بفع  احلرام ،وهي ئست بة ،كمن يريد قضاء حوائج االخوان، فاملست و ال جيع  احلرام جائوا 
 ى مالكاً من بعض الواجبات) الفقه ( : دعوى ان بعض المستحبات اقو 

بعرض املكروهرا  اقرو  ئرن ، و  7ال بران بعرض املسرت با  وئنهرا االصرال  اقرو  ئالكرا ئرن الواجرو او احلررامانره قرد يقر وهرو:بإشركال  ئااكرمث يستشك  الوالد على 
فران الثرواب برهران إ   ؛وئقردار  (الثرواب ) لردلي  علرى الرم وا، القوائيرة ئصرل ة االصرال  ئرن ئفسردة الكربب عه سيكون الكربب جرائوائبعض الواجبا  ئالكا فتغلبها و 

عرفنرا ان ئرال ك  ،واجروالثرواب املقررر للبعرض املسرت با  اعظرم ئرن ثرواب  لرو وجردنا فإننرال يف العقاب وكبلم احلا  ك الواجو او املست و ،ف ئنه ئد  قوة ئالشكيست
 ،ان السررالم ئسررت و والررر   واجررو ، ولكررن السررالم لرره سرربعون حسررنة والررر   الواجررو لرره حسررنة واحرردة يف السررالم ور   فرر ويظهررر الررم جليررا  ، املسررت و اقررو  ئررن الواجررو 

 ماالئررا ويوضر ه اكثرر  يرارة ، حراب  ملرا للعمر  ئرن فائردة او ئصرل ة الثرواب ئعلرول رج ران العمر  يف حرد ااحره وا رواءفيكرون املسرت و ب هران ثوابره اقرو  ئالكرا  والرم الن 
و فران فيره روايرا  بثرواب اقرو  واعظرم ئرن ثرواب العديرد ئرن الواجبرا  وكربلم احلرال يف احلرج املسرت  و، وهر8وعجيروبر  ملرا هلرا ئرن ثرواب عظريم  م () عليه السالاحلسني

ى املسرت و يف روايرة الصرالة والصريام علر ومحر  ( افض  ئن عائرة الصرالة والصريامحصر  بر) اصال  اا  البني فان بعض الروايا  ،  واالصال  ئن هبا الباب، عظيم جدا  
 . 3ئطلقة هو خالف الظاهر

 جواب ) الفقه (
ال يصر  ان يسرتدل بكثررة الثرواب للداللرة علرى و ؛ االهرم واملهرم الفقهري ئعا لتره غرري ئعا لرة الثرواب الن انه ليه بصر ي  :ولكن السيد الوالد ير  هبا االشكال فيقول 

إا لررريه اا ك إال يف الرررواجبني او احملررررئني او ؛ فيررره ئرررن اسرررتثناء الكررربب يف االصرررال  لررريه ئرررن بررراب االهرررم واملهرررم ئرررا  رررن  اا ك ، وعبارحررره ) مث انئرررن هررربا  اقوائيررره ئرررال ك
 .ب  ئن باب االستثناء بالنع اخلا ست باب والكراهة ال يعارضان االقتضائيني، االو باالختالف 

ان  :ففيره ،كما يف االبتداء بالسالم حيه له اكثر ئرن ر   السرالم الواجرو ئرن احلسرنا   وحتقق ئوضوعه  كن ،املست و او املكرو  يف ائا احتمال ان االهم ئقدم ولو
او صرالة ا ماعرة املسرت بة الر  ال  صري  طوعرا  ح ) عليه السالم (احلسني االئام احلج املست و او  يارة ، ولبا لو  ار االئر بنيياالكثر ثوابا ال جيعله يف صف االهم الفقه

وئرن الواضر  ان ثرواب االخرري  ون ، م االخري فيما ااا كان بينهما حرواحم د  طعم ئا  جوعا ق  وبني اطعام عصفور يف القفع ااا مل ي   ،حعاسسب انه و اهلل  ثواب ك  ئنها  إال
                ..وللكالم حتمة . 13( والسر  ان الواجو واحملرم هلما ئال ك خا  وليه مبناط اكثرية الثواب والعقاب ،االوائ  بكثري

 الطاهرين وآله محمد على اهلل وصلى
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