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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 على األبدية الدائمة واللعنة األرضني، يف اهلل خليفة سيَّما الطاهرين الطيبني وآله حممد على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال أمجعني، أعدائهم
 ملخص البحث الماضي مع تطوير واضافة:

وكبذل؟ حبول بعبمل املسبائل ا يطبة  وجبه للب؟ ؟  لكذب يف االصالح جائز مطلقا ؟ بل هل هو واجب  مطلقبا ومباكان البحث حول ا
 الكذب لتحبي  غري املتحابني،ك

علببى  بببل هببو مبببي،  ان البحببث يف هببذأ املسبب لة لببيل مبنيببا علببى عنببوان التببزاحم وقببد لكر ببا ان السببيد الوالببد يف مكاسبب  الفقببه قببد بببنيَّ  
 الكتاب والسنة .  من االدلة النقلية

ن االصببالح مسببتح  والكببذب حمببرم إل ا؛ االصببالح ال وعببود اهن كوغببا صببارت كبب ت التببزاحم  مسبب لة الكببذب يفان  وخالصــة مالمــ  :
ز املسبببتح  احلبببرام ؟ ولبببو قلنبببا ان املسببب لة داخلبببة يف بببباب التبببزاحم للبببزم مبببن للببب؟ ان يكبببون قتابببائي فكيببب   بببو  اقتابببائي ال يبببزاحم االالوال
  .عقد السل  أي  ،وهذأ هي جهة النفي يف القاية  اال الا كان مقدمة حلرام اشد مطلقا ا  ح حمرمكذب يف االصالال

فنستكشبب  مببن للبب؟  –وبتوضببيم منببا  –ال يقببال بببان بعببمل املسببتحباو اك ببر عوابببا مببن بعببمل الواجببباو  : مــا موــمون الوالــد  ثــم لــا 
ومعبه فبيمكن ارجبامل املسب لة مبرة اخبرت اهن ، وت مبن مبالك بعبمل الواجبباو فتتقبدم عليهبا املستحباو اقبهذأ بال هان االين بان مالك بعمل 

هببو اقببوت  مببا اهنو ببباب التببزاحم  االمببر اهنا ببه مببن برهببان اك ريببة ال ببواب  كتشبب  اقوائيببة املببالك فريجبب  ، أي : ال اشببكال فيببه فببببباب التببزاحم 
 ، اقوت مالكا من قبم الكذب وحرمته فيتقدم عليه  اهلائل فهو العظيم األجرله الرواياو الك رية  حس  –واالصالح  ،مالكا
 اجاب الوالد عن ذلك فقا  : و 

 ،  1بان اك رية ال واب امر ومالك الوجوب امر اخر وال ربط بينهما وال كاشفية يف املقام إال ا ه مل يوضم وجه لل؟
  مقتاى التحقيق يف املقام فنقول:ومن باب الفائدة وااليااح  ذكر 

 2ضيح وبيان :تو 
ان املقصببود هببو ان االفاببلية بينببون مث ي 3(والصببوم  الصببالة عامببة مببن أفاببل البببني لاو صببالح يببذكر العلمببال والفاببالل وارطبببال روايببة  

هبذا ، ولل؟ ان عواب املستح  ال ميكن ان يكون اك بر مبن عبواب الواجب  ؛ة على املستح  من الصالة والصيام املستح   لإلصالحهو 
 ه مايذكرو 

؛ ا ببه افاببل مببن عامببة الصببالة والصببيام الببواجبني اياببا  ح لاو البببني وان كببان مسببتحبا إالان اصببالبببيلتببزم ا ببه ميكببن ان : ولكببن  قببول 
ان فقبببط ملبببا   ، وعليبببه : فبببمسبببتحبا  جعبببليوجببب  ببببل  ملإال ا بببه  اقبببوت مالكبببا هبببوعواببببه اك بببر مبببن بعبببمل الواجبببباو  ن مبببااببببدعوت : وللببب؟ 

 ه اقوتكتزاحم ويال  الواج  الن مال املستح  يدخل يف باب ال
 :   4هو جهاوف هعدم ا ابواما السر يف 

                                                           

 ا  احلكمة فان االك ر عواب هو مقتاى اياا  ال لل؟جزال  فا ه جزال العمل وكذل؟ اك رية احدمها مهاان ال واب والعقاب  الهذا خالف القاعدة  وحيث ان1 - 
 االقوت هو ينباي ان يكون مالكه 

 يف باب التزاحم  ا دراجها وإمكان مس لتنا يف ونقيموم  لل؟ فا ه ينف   كامحوهذا حبث استطرادي يروبط بفلسفة اال - 2
 343 ص 2 ج اإلسالم دعائم - 3
 املالك فتامل. ةاقوائي ىعل ، وان كا ت اك رية ال واب لو عبتت وصلم دليال   إالوطرح على وجه االمكان واالحتمال ليل  - 4
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 الجهة االولى : لعل  توجد جهة مزاحمة داخلية 
 فيببه ، امببا هببو الحتمببال وجببود جهببة مزاةببة داخليببةرغببم كببون مالكببه وببام االقتاببال ال ابببه ف لعببدم ا بباب املسببتح  امــا الجهــة االولــى

وان كبببان املسبببتح  االقبببوت مالكبببا  فبببان املقتابببي وهبببذا هالفبببه يف ، ولبببذا فقبببد اوجببب  ، تبببل  يف داخلبببه  بببزاحم مل يب فحيبببث الواجببب  املقاببببل
احلب  علبى املكلب  مبرة واحبدة يف اهلل وعباهن فا ه وكما هو معلوم قد اوج   ( اختالل املعاشولل؟ م ل    موجودا إال ان ما عه موجود اياا  

ببباملزاحم الببداخلي فينتقببل التشببري  مببن  ابتلببىالوجببوب  فببان مببالك عببام فببان املعبباش سببي تل ومعببهكببل لعمببر ولكببن لببو اوجبب  احلبب  عليببه يف  ا
 مالبوب وان مبالك املسبتح  الن عبدم اال باب لبيل لابع  املبالك كمبا يقبال ،أي استحباب احلب  اك بر مبن مبرة اال اب اهن االستحباب

 . عة بل لوجود جهة مزاةة داخلية ما،  الك الواج  املزاحم  دوما  
 الجهة الثانية : عدم االيجاب لعل  من باب التسهيل 

هببو ملصببلحة فوببام االقتاببال واقببوت مببن مببالك بعببمل الواجببباو  قببد يكببون لعببدم اال بباب للمسببتح  رغببم ان مالكببه ثانيــةامــا الجهــة ال
احلبديث ان مبالك واقتابال  فبادوم"  5واكألمبرمم بالسباشبق علبى امب  ان : " لوال    صلى اهلل عليه وآله (كما يف قول رسول اهلل، التسهيل 

الك التسببهيل و بب   صببلى اهلل عليببه وآلببه (فببان النبب  ، ومعببه ( علببى االمببة موجببود اياببا  شببقةالوجببوب يف السببواك وببام إال ان املببا   وهببو   امل
 خف  على االمة فشرعه مستحبا 

 عدم لابلية المحل عدم االيجاب ل الجهة الثالثة :
يوجببببه كبببل سبببنة علبببى عامبببة  كمبببا يف م بببال احلببب  فبببان الشبببارمل مل، عبببدم قابليبببة ا بببل ل احتمبببافهبببي لعبببدم اال ببباب  وامـــا الجهـــة الثالثـــة

علبى  عمبر واحبدة يف ال احلب  مب  كو به واجببا وملبرةان فب ، يف رقعبة جارافيبة صبارية البذي اليطبا  يلبزم مبن للب؟ الزحبام الشبديد ؛ أل بهاملسلمني
  ؟ ! وكبذل؟ احلبال يف زيبارة االمبام احلسبني مكلب ارنبا  فكيب  لبو جعبل يف كبل سبنة علبى كبل ماجنبد مبن الابيق و فا ه يلزمه كل مكل  

علبى مبدار    عليبه السبالم ( برت مبا رت مبن املبوج اهلبادر والزحب  املسبتمر لزيبارة سبيد الشبهدالفإغبا ومب  كوغبا مسبتحبة فإ نبا  عليه السبالم (
 الا  مالكه اليقصر عن اقتاال وشري  وجوبه اال ان املا   من .ايام السنة وهو مستح  فكي  لو اوجبت الزيارة ؟ ! 

 ضعف االنبعاث لعدم االلزامية في  عن المستحب للتعويض في امثرية الثوابالجهة الرابعة : لعل 
ان مبالك ببم ل   سب هناب  وهب، االلزام فيه  ضا عن جهة عدمكي يكون معو    قد يكون جعل ال واب للمستح  اك ر ا ه فهي اما الجهة الرابعة

عنبد  لال بعبا يف املسبتح  مابع   االلبزامالشبارمل الن عبدم  أقرر  ن اك رية ال واب قد ل اإال ا نا  قو ، ك الواج  املستح  اضع  من مال
 .لتقوية الباع ية فكان جعل ال واب االك رعامة املكلفني 

 :و وضم لل؟   ال عريف جرو عليه وعلى  ظائرأ سرية العقالل
علبى  واحلصبولوحتكيم النظام   ظل املو عم من باب وطويرو إال ان املدير  شهريا  لموظ  لو فرض اغا مليون دينار ل الواجبة فان االجرة

 مليبون دينبار 5رج بعبدأ فلبه جبائزة اضبافية هبي ان أي موظب  يلتبزم ببان يب ل قببل الوقبت و بببيعلبن  قبد سسبته ومشبروعهاجلودة العالية يف مؤ 
سبه جنبدأ يف املبوهن واحلبال  ف ،ك ري  سرية العقاللهذا يف  وم ل ،قبل الوقت ا دد من العمل هل لو التزم وسلم مابعهدو، وكذا احلا هذا الشهر

 حنبو العببدالواجب  لتنشبيط منوح على ال واب امل اهن املستح  ان مينم اجلائزة وال واب االك ر من  وقوية الباعثميكن من باب احلقيقي فا ه 
 .اهن الواج   ح  باإلضافةحتصيل كماالو املست

ولبذا فبان الشبارمل يبرت ان مبن احلكمبة ، النبا  ال وتحبرك اليبه ورغبم امهيتبه اال ان ملشباكله الك بريةا ه فالبني من هذا الباب  واصالح لاو
 .وتحقق املصلحة واالصالح  حىت ينبعث النا  حنوأ وكيعلى املستح  ان يااع  ال واب 
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 6واجب من باب التفول الجهة الخامسة : الثواب على ال
 الواجبب لاللببزام بإل ان مولويببة املببوهن كافيببة ؛ فا ببه قببد يقببال بببان جعببل ال ببواب علببى الواجبب  هببو مببن ببباب التفاببل  وامــا الجهــة الخامســة

أ فيجعبل فال ضرورة ال بعا  العببد حنبو  ال الزام فيه حيث واما يف املستح  فا ههذا يف الواج ،  ،العقاب حقتيسحىت ال  واال بعا  يكون
 .7. فت ملومعه فلو فعله املكل  فله ال واب استحقاقا، له املوهن ال واب االك ر كي ينبعث

 :ح االدلة على جواز الكذب في االصال
 :مالم السيد الخوئي في مصباح  

 قولببهصببالح وجببوب االعلببى  الببدليلبببان  –ببيببان منببا  –يف االصببالح امببا السببيد ارببوئي فا ببه يف مصببباحه يسببتدل علببى جببواز الكببذب
َا    :   عز  وجل (وعاهن ُنونَ  إ َّنَّ لبدينا ادلبة متعبددة وبدل علبى  فبان مبن جهبة ، ويف اجلهبة املقابلبة هبذا ((8َأَخبَوْيُكْم  بَبنْيَ  فََ ْصل ُحوا إ ْخَوة   اْلُمْؤم 

اهن اصبالة   فريجب ، ( الكبذببح االصبال   تساقط يف مورد االجتمامل وهبوتف من الطرفني هي من وجههذأ االدلة بني  النسبةو  حرمة الكذب
 هذا وجه. .3وهو احللية بعد التساقط ال الة

 :البب  وقببولصببحيحة الروايببة الاقطهما  رجبب  اهن الشببريفة السببابقة مبب  ادلببة الكببذب ووسبب اآليببة وعببارضا ببه بعببد : وامببا الوجببه ال بباين فهببو 
 قه ونزيال ضومل الكذب فتاي  رية فتتصرف يف مو ظاملصلم ليل بكذاب( وهذأ هلا جنبة احلاكمية والنا 

 اشكاالن للسيد القمي في المباني : 
 وئي : ر على كالم السيد انياشكالاشكل ب السيد القمي يف مباين املنهاج لكنو 

مبالكرأ مبن املعارضبة يف  صبم  ان يلتبزم ببه فا به لبو  -نبون ظحسب  امل – هان كالم السيد اربوئي لبه وباا فاسبد ال ميكنب االشكا  االو  :
كبب ن يروكبب  احببدهم حمرمببا بببان يصببافم اجنبيببة او اك ببر مببن ، للبب؟ ان حتلببل  تلبب  ا رمبباو االصببالح مببن زم للببادة االجتمببامل والتسبباقط مبب

 . ويستبعد التزام السيد اروئي بهوهذا مما ال ميكن القبول به  ،الا ووقفت عليه ح م  طرف اخرلل؟ كي يتحقق االصال
 ..وللكالم وتمة 

 حمد وا  محمد الطاهرينهلل على موصلى ا
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