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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال أمجعني أعدائهم على الدائمة واللعنة الطاهرين واله حممد على اهلل وصلى العاملني رب هلل احلمد

 

يف مةادة االتةمةا   ذهب اىل ان ادلةة حرمةة البةوب وادلةة االصةعح مةعار ةةحيث اذكره السيد اخلوئي يف مصباح الفقاهة كان البحث حول م
الدالةة علةى  اآليةةان  : ان االمةر يةدور بةني ذهابةه اىلذ كةان الرابةع منهةافةةساقط ويرتع اىل اصةالة الةءا ة واحلليةة ذ وذكرعةا عةدة ا ةباالذ علةى ذلة  

ةعةةارذ ف فةةان اتةةاب ال بدا لةةةان يف بةةا ن يف بةةاب الةةة احم اواالدالةةة علةةى حرمةةة البةةوب دا لةةة واآليةةة –فةةرذ ذلةة  علةةى   –وتةةوب االصةةعح 
أي باهنمةا مةعار ةان ومةباذبةان فنقةول اعةه يل مةه ذ وامةا لةو قةال بال ةا  ذ قلنا اعةه يف بةاب الةة احم ال يوتةد طسةاقط وادةا يقةد  االقةو  معكةا  باألول

 قطعا . ارطباب احملرماذ املخةلفة ان اريد هبا االصعح وهوا مما ال يلة   به تواز ماذكره السيد القمي من
 في الكذب االصالحي  جار  و  رمتصو   وكالهما التزاحم امران تمة وتوضيح مهم : منشأت

 ذ وسةنوكر اثنةنيةإذ ان للةة احم منا ةث ثعثة؛ بيان منشة  الةة احم  وهيلإل بال السابق  يحية مبملةطو طةمة موت ة  والبد هنا من اال ارة اىل
 ومها مما يةعلق مبقا  البحث :  منها 

 الماهية في ختالفالاالتحاد في الوجود مع ا :االول المنشأ
كما هو احلال يف الغصب واعقاذ الغريق فالغصب حرا  واعقاذ الغريق ذ  والواذ املاهيةيف احتاد مةعلقي احلبمني املةضادين وتودا مع ا ةعفهما 

 ذ 1واحدويوتدان بوتود ان يةحدقد ذ ولبن مةعلقي احلبمني  فاحلبمان مةضادان اذا   واتب
اتةمةةا  االمةةر  اىل فيبةةون املةةرد   ذدا وتةةوداحتةةمةةاهيةني ومفهةةومني مةغةةايرين وقةةد اكوهنمةةا  :هةةوا البةةابصةةغرياذ  مةةن 2هةةا املقةةا  :مةةا ن فيةةه ويف
 فوالنهي

 لالخر ومقدمة   ا  احدهما طريق يكون ان الثاني: المنشأ
وفعةا ايقةع طةرا احةدمها مقدمةة لفعةا اال ةر  م ا ان لأل رذمقدمة  واحملر اهو ان يقع احدمها أي الواتب فالة احم  ش  ال ا  من منا ثنواما امل

فهةةا البةةوب االصةةعحي مةةن القبيةةا  ذالغريةةق  إلعقةةاذ اىل البحةةر غصةةوبة للوصةةولكمةةا هةةو احلةةال يف السةة  يف االرذ املذ احةةدمها مقدمةةة لةةرا اال ةةر 
 اعه من القبيا االول ف  ال ا  ف او
 فيبةةون مصةةداقا  باحلمةةا الشةةائع لعصةةعح ايضةةا   نفس البةةوببةةفةةان االصةةعح يةحقةةق احياعةةا  ؛ وواقةةعبةةن مم الظةةاهر ان كةةع املنشةة ين : وتوابةةه
املقةا   ن  أ طصةور املنشة ين يفيةد ان كمةا  منشة  الةة احم احلبةم ايةا  كةان ال فةر  يف فاعةه ولبن وعلةى كةا حةالا ر  يبون البوب مقدمة له ذ  واحياعا  

 . من الة احم ال الةعارذ فةدبر
 ( فاصلحوا)على  معن التخصيص فيقد شكال الخامس : لسان ) ال تكذبوا ( آب  اال

ذ وفيةه عةصةريف يف ال ال طبةوب    قمةيذ السةيد ال إل ةبالوهوا اال بال يعةء قسةيما ا ةر ذ وعوكر ا باال  امسا على ماذكره السيد اخلوئي
بةني االصةعح  ذمو ةوعا   ذيف مةادة االتةمةا  :اعةه مةنب اليةه السةيد القمةي االول ماذهة : 3ان الةدليلني لةو طعار ةا فلةدينا اريقةان ووتهةان طو يحه :
 . ذ دون معارذحرا   البوبف البوب احملر ال اصلحوا   منصرفة عن  فان والبوب

ان مةةةن القةةةوة تيةةةث ال طسةةةةطيع ال اصةةةلحوا   يف مةةةادة االتةمةةةا   مببةةةان     هةةةي ال طبةةةوبواالان  :فهةةةو ان عقةةةول الةةةوي عضةةةيفه  ةةةروامةةةا الوتةةةه اآل
 .ال طبوبوا هو املقد   ان باذ  طعار ها ليةساقطا

 توضيح ذلك : 
  الةخصةيا طوتةد بعةر روايةاذ البةوب االبيةة عةنفاعةه ان الدليا يف لساعه احياعا طوتد قةوة وههةور ية ل الةخصةيا كمةا هةو احلةال يف موردعةا 

                                                           

 االعقاذ تبا غصيب ن يةم   ك  - 1
 .أي ط احم االصعح والبوب ذ او فقا مادة اتةماعها - 2
 وتوه عديدة لرفع الةعارذ غ  املسةقر.من مجلة  - 3
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؛ بيةا عةن الةخصةةيا جنةد لسةان الروايةةة لسةاعا قويةا   نةالبةوب " فاعا يف بيةا وتعةا مفةاحهةةا ا: " تعلةةا احملةار  كلهة ال عليةه السةع   كمةا يف قولةه 
 لضرورة فاعه رب  س  ةم  كما هو احلال فيمن يسةحا اكا الذ لساقه وتعله يعةاده كول  يف االفساد  4ح لو اعةاده الشخاذل  ان البوب يف االصع

يسةةطيع ان ية ي   لساعه تيةث اذن عقول يف مادة االتةما  البوب ميةاز بقوةذ ليهعرمبا يسةطيع الشيطان ان خيدعه فيعةاد يسةعوبه ويرغب اليه و  قد
طلحظ فيها النسبة بني الةدليلني واهنةا عمةو  مطلةق او مةن وتةه بةا يةقةد   فاعه ال احلبومة وهوا عظ  عن الشمول ملورد االتةما    ال طصلحوادليا ال

ن وتةه اال ان ادلةة ال  ةةرر م ان النسةبة هةةي مةلرغوبةا فإهنةاوليةةة لةة العنةاوين الرئيسةية االاد علةةى   ال  ةررال كمةا هةةو احلةال يف حبومةة  احلةاكم مطلقةا  
 ذناوين االولية يةها على العناهر حاكمة ل

فيدفع مورد االتةمةا  عةن كوعةه مشةموال  للةدليا اآل ةر وهةو  احلاكم الناهر اقو  فيبون تبم -قد يقال باعه  – واملةحصا : ان لسان البوب
 . ال اصلحوا  

 دفع اشكال السيد القمي : 
وكةول  الشةطر ال ةا  مةن ا ةباالعا  -يعةء دفاعا عن السةيد اخلةوئي يف قبةال ا ةبال السةيد القمةي  ميبن ان ولو مت ماذكرعاه قبا قليا فان هوا

منةه  يلة   ذالةسةاقط والرتةو  اىل الةءا ةان القةول بمةن ال ذل  ان السيد اخلوئي يسةةطيع ان ييةب عةن مةااورده وال مةه بةه السةيد القمةي  - الرابع امل بور
ةة   وقةع هبةةا االصةةعح ااذ احملرمةةاذ كةةا  تةواز ارطبةةاب ةة ل ةةوا ال   ال: بيةةة عةةن الةخصةيا لقواةةا كمةةا هةةو احلةال يف قولةةه طعةةاىل احملرمةةاذ   طلة ة ن  ان ألس   طة ق 

ر   إ د  ا الو  6ال  ع ا  ق ر ب واطة   و ال   الوكول  لسان  ذ   5 ب احل  ق   إ ال   الل ه   ح ر     ال ت   النة ف س   ر  اخل  م  ة ن ب وه   الش ةي ط ان   ع م ا   م ن   ر ت س   و األ  ز ال     و األ  ع ص اب   و ال م ي س   ف ةات 
 ذ لوا يةساقطان ال البوب واالصعح   يف مورد االتةما  واما البوب فاعه ليس هبوه القوة  7

وليس حول م ا االفرا  على اهلل طعاىل فان لسةاعه  ذح الواتبعصسيط والعادي لو طعارذ مع االب البومن الوا   ان البع  هو حول البو
  .  ب عن الةخصيا كول 
 فالتعارض وارد)المصلح ليس بكذاب ( االشكال السادس : 

ف تةع اىل الةءا ة او اعةه بعةد ان ادلةة البةوب طةعةارذ مةع ادلةة االصةعح فةةسةاقط  : ان السةيد اخلةوئي قةد ذكةر وهوا ا ةبال لطيةن عقةول فيةه 
 ذ ال املصل  ليس ببواب  بة رحصالت طصحيحة الرواية الالةساقط يرتع اىل 

 نيبةة ذالةعةةار  نةةع حصةةولمي" املصةةل  لةةيس ببةةواب " الروايةةة الصةةحيحة وهةةي   ةةوعيو الن املةةنق  امل؛ ان االمةةر لةةيس كةةول  : واال ةةبال هةةو  
وخمرتةةة للبةةوب  واردةه الروايةةة ذلةة  ان هةةو؛ ورد مةةن بةةاب السةةالبة باعةفةةا  املو ةةو  يبةةون املةة -و ةةوعي أي املةةنق  امل –اذ بةةه الةةدليا االول وال ةةا  

 . العكوب ةن لمله  ةن يا الشار بكوعه كوبا  عن   حيعالصا
فلةةيس بسةةاقط  ذ ان كةةان اصةةعحيا   د عليةةهو فةةع طبةةوبوا حمبةةو  ومةةور  ذا  يقةةول ان البةةوب يف االصةةعح لةةيس كةةوب الةةواردالةةدليا : وبعبةةارة ا ةةر  

 . باملعار ة لدليا ال اصلحوا   اذ املعار ة فر  االتةما  و ال املصل  ليس ببواب   بنفي مو وعا  االتةما   
ذ أي اعةه اليوتةد  ان الرواية الصحيحة منق  مو وعي رافع ملادة االتةما  بةن يا الشار  فع طعارذ وال طساقط :  واملةحصا يف هوا اال بال

 البوب االصعحي كوبا . الصحيحة طقول ليس الدليلني يف مادة االتةما  فةساقطهما ؛ اذ الرواية يقال بةعارذ حي   حىاذن ال كوب اصع
 ..وللبع  طةمة 

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

                                                           

   عب ا   حىبا لو فعله ولو مرة واحدة فاعه رمبا اسةساغه فةجرأ على البوب البااا ايضا  ال يف االفساد او  - 4
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