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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
 

إال  لاايال واحادا نفاار   ، وذلاال لناو  اال لااة باني املساالل ني ل ا كة ؛ ونضاي  اااا لساللة خالسااة اخار  ، كاا  البثاح حااول املساللة الرابعااة 
 .بالذكر بعد ذلل

ا  النااذب يف االحااال   اذ سااب لساا  م لاان عمااوم احلرلااة او ال    هااا ا  النااذب يف ال ثبياا  يااائ  ايضااا و : وكانااا املسااللة الرابعااة هااي 
    1بينهما تباغض وا  مل يننبني اغري ل ث النذب ل ثبي  شخصني ام لس ثبا ، ولنن لاهو حنم ا  سواء أكا  االحال  وايب، يائ  

ويف قبالاه ذها  السايد ،  لادخواا لوضاوعا  يف عناوا  االحاال  الوالاد رأ  تعمايم ياوال الناذب ااذ  الصاورة ايضاا   السيد ا ايضا  وقد ذكرنا
  .فليسا جبائ ة االحال   عنوا  عن الروحاين اىل ا  هذ  الصورة خارية لوضوعا  

 المسألة الخامسة : الكذب من اجل جلب المنفعة 
إال لان  لنناه مل ي يسار، اخياه املانلن  ل وظيا  ي وسا كماا هاو احلاال يف شاخي يرياد ا  ، والا املسللة اخلالسة فهي النذب جلل  املنفعاة 

ا   غاري، االق ضااء  تاام  للوظيفاة  نهال  لا كاو  املانلنلا  فار   و  او سال  حا  شاخي اخار  ، االخارين اضارارا  علاى  شرط ا  التسا ل مخالل كذبة 
، يلباا  توظيا  لل ااين  ألياايناذب االول  ، فهاا واول ا  ال لدخلياة ااا يف االحاابة واحلرفياة واخلدلاة شاروطا   لل وظي  لاديها املنسسة اش طا

   2للمنفعة له
او ا  يناذب ال اخي  ، املعنوياة العظيماة  يصلي حالة اجلماعة حىت حيصاا فوائادها بغر  ا  ا  ينذب ال خي على اخر : ل ال اخر 

فها وول الناذب جللا  املنفعاة  يف كا ذللاو اخالل ب روط العقد ، و  باالخرين كي ول  الفائدة والربح ل جارة لا لصديقه لن غري ايثاف
 .ير  اجلوال  الوالد ويف قباله السيد، السيد الروحاين ير  ال ضيي  وعدم يوال النذب يف هذ  الصورة أي املسللة اخلالسة او ال    3لإلخوا 

 لهما وعدمه مفهوم االصالح شمولدليل المسألتين : 
 يف الصورتني   لد  احلياةوعمدة االس دالل يف املسللة الرابعة واخلالسة هو حتديد لفهوم االحال  

كاناااا لنااان  و ، بااااغض   ال نااا اي بينهماااا وال تهنااااخ اخاااوا ، فلاااو كاااا  لإلحاااال إذ ال حقيقاااة شااارعية ؛ واملريااا  يف املقاااام هاااو العااارف ونظااار   
اا ولناان بدريااة ضااعيفة كانااا ل ثااابنياو   -ل ثااابني ومل ينونااا عالق همااا بااار ة وراتبااة  فياالث لالااح فينااذب كيمااا حيباا   - ا  لاان ل لهمااا و  امل وخ 

يف يلا  املنفعاة فهاا ينطبا  لفهاوم   وكاذلل احلاال فيماا باني االخاوين  باإلحاال قاد قاام  اناهال اخي  هاذافها يصاد  علاى  لآلخر، احدمها 
 ذلل  علىاالحال  

  وايجاد المحبة عدة عناوين وادلة في مسألة جلب الفائدة 
 ، ولن هذ  اال لة :  أو لل ثبي  والبد لن لالحظة كا  ليا حباله يس دل هبا على يوال النذب جل  املنفعة قدا لة و  عناوين عدة هناخ

اناه ال  ، ولنان هاذا العناوا  لان الواضاحلنو  اخوة فاحلثوا بني اخوينم "  ا يف قوله تعاىل : " امنا املن كم  ( احال  ذات البنيعنوا  )  (5
 .على تللا 4 با التنطب  عرفا  على ال ثبي  ايضا   –يل  املنفعة  –عليه فا  ذات البني ال تنطب  ؛ ينطب  وال يصد  على يل  املنفعة 

اناه  وقاد ساب ،  5( اْلُمْفِساِدينَ  َسِبياَ  تَا َِّب ْ  َواَل  َوَأْحِلحْ  قَاْوِلي يف  اْخُلْفِن  ) عاىل على لسا  لوسى ألخيهقوله ت عنوا  ) احلح ( املطلقة يف (2

                                                           

 ال حيما يف قلبه ل خي لعني الحبا  والبغضا  . ن، كماما لالح حيح ال ح  وال بغض  ضدا ذلل ا  احل  والبغض  1 -
 و االضرار واال فالنذب لعها يائ  . ةر و ل  فر  عدم الضر  - 2

 نا املنفعة  نيوية او اخرويةسواء كا3 - 
 وا  حد  انه احلح شلهنما . ف دبر . بينهماح ذات ليقال : انه اح الاذ  - 4
 142سورة االعراف : اية  - 5
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 اح ماالت لالث : ( تويد احلح ) يف كلمة 
 . لل ثبي  وي للا يف مشوله ، يل  املنفعةوهذا ال ينطب  على  ( احلح ذات البني) املرا  هو  -1
لظاهر ا  هذا املعم ايضا اف كما ا  ِحرف عدم ال ثاب  ليس بفسا   فسا ب ليسا لنن عدم الفائدةلافسد لن الورهم ، و  أي احلح -2

 . املسلل نيال ينطب  على 
هاي لان  – صاالة الليااك –فاا  قضااء حاوائال االخاوا  ؛ ملسا ثبات املعام اعام شاالا للوايباات وا وهاذا ، ا الطاعاات احلح بفع اي -3
 .ت والطاعات العظيمة ايضا املس ثبا

صااالة كقيالاه ل - لاا  فينااو  الناذب لان ايااا يلا  املنفعاة  الناه طاعاة للماانلن نفعاةامليلا   علااىال الاح ينطبا  أي : ولعاا هاذا املعاام 
 .ا  يائ   - الليا او غريها

تنقايح املوضاوي  فاا تاالرواياة الا   هاوف  ناء الوالاد والقاائلو  باالسا السايد ذه  الياهبه على لا لدليا االخر الذي مينن ا  يس دل والا ا (4
فقاد يادعى اناه شاالا ملان احالح حاال  باذات الباني اب ( فاا  املصالح يف الرواياة لطلا  غاري لقياد) املصلح لايس بناذ:  ) عليه السالم (أي قوله 

 . الغري جبل  النف  له او حتبيبه . وسيلث بيانه
  علاااى ياااوال الناااذب يف االحاااال حتاااا عناااوا  طوائااا  لااان الرواياااات  الاااةي لاذكرناااا  رواياااات اخااار  مينااان ا  يسااا دل هباااا وهااا وهنااااخ (4

 .6 وكذلل رواية ) النالم لالث : حد  وكذب واحال  بني الناس (، رواية ) ا  اهلل اح  النني وابغض النني .....( ، وايضا س ث  امل
 7 واما عبارة السيد الوالد فهي :

   (ني افضا لن عالة الصالة والصيام احال  ذات الب" :  عليه وآله  ( ) حلى اهللقوله  8) ... كما ي مله
وخاحاة اذا مل يار  اهاا الوالاد او ، يف الا وا  او واو ذلال فاناه يصاد  علياه اناه احالح بينهماا  والرأة) اذا ل ى يف احال  بني ريا  :وقال 

 اها البنا او هي االقدام على ال وا  ( وأ هو
او لقصاو   ا  السرية يارياة علاى الناذب يف هاذ  املاوار    الوالد بسرية امل  رعة واملركول يف اذهاهنم ولعا لقصو  يدالس اس دل  مث بعد ذلل 

 حد  االحال  يف ل ا هذ  املوار  .
فيناو  عناد  ه فينالاه عناا لان حادقها  الرياا ليصاد  علاى اخيا " قال : ) عليه السالم (ائا عن االلام الرضا يف الوس وينيد  لا) :  وقال
 " ، 9 وا  الريا لينذب على اخيه يريد به نفعه فينو  عند اهلل حا قا، اهلل كاذبا 

بني ومجا  غاري احتبيا  غاري امل ثا –  الحالن النذب يف اال أي –لنه  : ) ولنه يعرف ا  ( بنياحتبي  غري امل ث) مث يقول الوالد يف عنوا  
ل روي خريي كبناء  اجنال لو اي معا ل م   نيكما هو احلال يف شخص، ( ان هى  لا أشبهجد او عما خريي كبناء لس أليااجمل معني وذلل ل ال 

 مل ي م  فينذب ليجم  مشلهما لي عاونا على بنائه . واال 10 لسجد او غري 
 كلمة الصلح :   مادةفي  العرفي البحث اللغوي

ونن خاا  هنااا بعااض ،  ولاان مثَّ املاارا  بااا) احاالح ( ) حااُلح ( لااا ة ا  لاانحااىت ي ضااح املاار  مث العاارف والبااد يف املقااام لاان الريااوي اىل ك اا  اللغااة
اذ ال ،  واجملااال لاان خااالل لااوار  االساا عمال ا  نصااا اىل تطبياا  بعااض عاللااات احلقيقااة كااي ناار  انااه هااا مينااناالل لااة لاان ك اااب بماا  البثاارين  

 . لن احلقيقة واجملالاعم  فانهبنفس االس عمال  يصح االس دالل
                                                           

 ال ا  باني هاي قياد يف ول فارا ،ارساة االحاال  يف النااس هاو م(  مينن ا  يس دل هبا لو فار  ا  املارا  لان ) باني النااسلعله  وهذ  الرواية  6 -
 املقرر - الرواية للطرفني

 54-35ص – 2لال  –املناس  احملرلة  –الفقه 7 - 
 . أي االحال  يف املس ث  - 8

 ث البثح يف خصوص هذ  الرواية فان ظر وسيا 9 -
 يل  املنفعة .عنوا  النذب ل  عنوا   –او تعار  ، على املبنيني  –، اذ النالم يف ِحرف ت احم والفر  انه ال ضرورة لبناء املسجد  10 -
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 االستعمال في االيات والروايات من موارد

الباد لان  وهناا ( الاذي يان ي فارائض اهلل وحقاو  النااسهو مج  حاا  وهاو ) :  تعاىل : " ونبيا لن الصاحلني " هقول:  قال يف بم  البثرين
 حا    فهو اشد حال 11  او ي ما لن ين ي املس ثبات ايضا   ضن ين ي الفرائالصا  مب عنوا  ها خي ي:  ال للا يف انه
 للي  ا) الوفسرها الطرحيي ب بصدقة او لعروف او احال  بني الناس (ال خري يف ك ري لن جنواهم .... إال لن الر ) االخر  فهي  اآليةوالا 

 .لي  باملو ة اعم لن سب  البغض ل فا  ال ظاهرا  عرفا  ولو كا  هذا ال فسري (  بينهم باملو ة
  13( َلْوَيهُ  َلهُ  َوَأْحَلْثَنا ):  12فقوله تعاىل االخر  اآليةوالا 

 : وهي  اآلية النرمية ،وتويد يف املقام لاللة لعا  حم ملة يف 
 .فهو اخي ، نوي فسا  كوهنا عاقرا    لس بطن ملعم الفسا  اذوهذا املعم ،  ( ال  تلد بعد ا  كانا عاقرا   يعلناها حاحلة)  المعنى االول :
 . ال  سوء اخلل  لفسدة؛ لعم خاص  وهذا ايضا   ( خلل  بعد ا  كانا سيئةيعلناها حسنة ا)  المعنى الثاني :
 . لإلنسا اذ ا  ال يخوخة وارذل العمر هي فسا   اخي ايضا   املعملنن هذا  ا  بعد ا  كانا عجول  ( وقيا ر  نا عليها شباهبا)  المعنى الثالث :

ايعاا الادنيا  ) قاال أي ( دل على املعام االعام كماا يف ) واحالح  نيااي واخارث فقد ذكر بموعة لنها ولعا بعضها ي واال عية الرواياتوالا 
  (وال وفي  لذلل باللط   وكن يل لعينا على الطاعة واحال  املعا  وحالال   كفاية

    ، فها يصح احلما  و  عناية : احلح  نياي واخرث بن رة االوال  ل ال او ك رة االلوال ولا اشبه وهذا لعم اعم ونضي 
عرفاا  علاى احاال  لاا بيناه وباني اهلل  فها يادل ذلال،  14بينه وبني الناس ( لا اهلل ) لن احلح لابينه وبني اهلل احلح: االخر   لن الرواياتو 

    لالخوا  يل  للمنفعة لنهاوال    ثبات ايضا  سمشالا للو عم أ  او ا  املعم الوايبات فق  ب
سب  ال باغض او ال   الظااهر  ، فها ي  ط فيهاحا حرالا واحا حرالا (  ا  ئ  بني املسلمني إال حلثوالا الدليا االخر فهو : ) الصلح يا

فلااو حاااحله ، لاان غااري ناا اي وال تباااغض ، علااى ا  ياالأ ذل ااه لاان  ياان عليااه بعااو  او بالعااو  ، فهااو حاالح باحلمااا ال ااائ  انااه ال ي اا ط ذلاال 
 الصناعي رغم انه ال بغض وال ن اي .

  طلح ال رعي للعرف صلاذا يفهم العرف لن امل: واملهم 
ولعاه ساينو  الناذب فعلاى االول    امل باا ر ام ال هاا ا  املعام االعام يف هاذ  املاوار : والذي نريد ا  نصا الياه لان كاا ذلال هاو ا  نار  

 ف للا . 15السل  على املرا  ايضا   نس دل بعاللة حثة احلما وعدم حثة قد كما انه  ،شالال للمسلل ني السابق ني أي الرابعة واخلالسة 
 ..وللنالم ت مة 

 الطاهرين وآله محمد على اهلل وصلى

                                                           

 . لإلخوا  املنفعة يل  ولنه - 11
حياح ا   وك ااب فقاه احلاديحك ااب تفساري   هاو لايس ك ااب لغاة فقا  باا اناهف وهنا نذكر ا  ك اب بم  البثرين لن الن   املهمة يادا12 - 

  . يف هذا احلقااملراي   اهم وعليه فهو لن والروايات اآلياتاملصن  قد ح  اللغة على 
 90نبياء : آية سورة اال - 13
 367ص 68حبار االنوار :   - 14
 اذ اليصح سل  الصلح عن ل ا ذلل ف للا . - 15


