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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 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 وال
 تتمة املسألة السابقة : 

ايصرال النفر   ألجر  اذا لران ااره :تبرا   جرائا او ال و ولر ل   التحبير  نرن  رب سرب  ألجر ب ان الكر  اشرراا سرابقاا اا افرالو حرول
 جائا او ال و فه  هو للغب
 وااره هر  هرو نرن حيرا املفهروم سرعة وضريقاا  ( االصالح التدبر يف فقه نفردة )هاتني املسألتني يكمن يف  وقلنا بان نفتاح احل  الرئيسي يف 

 وانرروارد عرردم وجررود  نثرر  التحبيرر  ونالرران فلرر  الفائرردة نررن حررى فيشررم لإلصررالح نفهونررا اوسرر  او ان ،  خاصررة فسرردةاملنالرران نسرربوقا ب
 . لألثباتشواهد ايضا وذلراا ل ل  شواهد للنفي و سب  نفسدة ، 

   عموم حكم االصالح للمسألتينثالث عقبات وموانع امام 
يف  لرأيرهااتصرارا  وقرد استشرهداا برانور ، نسرتنداا اا الصردا العرريف، سر  وعرام ان السيد الوالد ذهر  اا ان نفهروم االصرالح وا لما سب 

لرو فرر   حرى أي ااره ، على جواز الكر ب يف التحبير  او لسر  الفائردةالستدالل ل ولكن اقول االن : ان ذل  لو ّتم فااه اليكفي ، العموم
املرردعى وهرر    هرر ا العمررومان يطرروي ويتورراوز عقبررات ونواارر  يف قبررال  برر ل  ، برر  البررد للقائرر فرران هرر ا لرريٍ بكرراو   ان العمرروم املرردعى تررام

 العقبات هي :
 العقبة االولى : االنصراف 

ادلرة الكر ب يف االصرالح  ان إالعلرى التحبير   -ونوضوعاا  – بان االصالح وان لان ينطب  نفهوناا  ىعيدم  ااه قد انا العقبة االوا فهي :
، نعررا االصررالح املتضررمن للمفسرردة القبليررة علررى هررو  1 هررو ان االاررٍ الرر هي ، ووجرره هرر   الرردعو ننصرررفة عررن جررواز الكرر ب يف التحبيرر  

ان الكرر ب يف  2ببررال املعظرم ررراهراا سررألتني الرابعرة وافانسررة    طرر يف بدايرة البحررا وقبرر  دخولنرا يف املذلرر  عنرردنا حرحنرا  إانراويشرهد لرر ل  
الر ي ينسرب  ؛ اذ  عرفراا  صرالحيف اال جرواز الكر بااره نردار البحرا ايضراا يف عنروان  الصرالح والتحبي  او فلر  املنفعرة ينطبر  عليره نفهروم ا

لررون املررورد شررانال للمسررألتني انررا  التبررا   والتنررافر والتشرراجر ووجررود املفسرردة و  هررو يف نرروارد واز الكرر ب يف االصررالحجررنررن اا الرر هن العررريف 
   .نؤاة وتعم  وتأن  ه ا مما حيتاج ف –الرابعة وافانسة  –امل لورتني 
 3لي حيرز مشول احلكم .  وه   عقبة ونشكلة البد  ملن يدعي العموم ان ي للهاباالاصراو، فقد يقال  : وعليه

   على الخالف العقبة الثانية : فتوى الفقهاء 
ننشرأ لردعو  ااصرراو االدلرة عرن  يصلحه ا  ولع ،  -او اهنم افتوا باملن   -ان الفقهاء   يفتوا يف نورد نسألتينا :  فهي ةوانا العقبة الثااي

 فتأن  . . املوردين
   بالتحبيب واالفادةالتخصيص  عن العقبة الثالثة : ادلة الكذب تأبى

بر  قرد يردعى ، ان ختصص مبثر  صرورة ونرورد التحبير  وجلر  املنفعرة  تأىبدعو  ان ادلة الك ب نن القوة حبيا  : وانا العقبة الثالثة فهي

                                                           

  هام فتدبر .هنا اقاش و هور املعا االول  قد جياب بان ذل    يص  اا نرتبة فااتبه ، ال بكثرة االستعمال باألاٍ هو واالستدالل - 1
ب يف االصررالح علررى  تلررس النرراد فاارره جيررد االارٍر الرر هي دررم مبررا لرران عررن نفسرردة وال طررر ببررادم عنرروان جلرر  فائرردة او وللمحقرر  ان جيرررب بطرررح عنرروان الكرر  - 2

 للتحبي  .
 . والكالم لما هو واضح يف  ب الضرورات -3
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 .فان الك ب فل  الفائدة نن  ب ضرورة قبيح وفاعله يالم على ذل  بشدة ؛ ب  ول ل  العقالء ،  على ذل شرعة املت ان ارتكاز
 في بعض الرواياتالمقابلة بين االصالح والفساد قرينة العقبة الرابعة : 

، عمرروم نفهرروم االصررالح نررن التمسرر  ب نرر قررد مبعرر  الروايررات  بعرر  القررائن يف وجررود: وانرا العقبررة الرابعررة املااعررة نررن ثبرروت العمرروم فهرري 
صرالح : يقرول  ) صرلى اهلل عليره وآلره وسرلم (قرال :   ااري تعرس رسرول اهلل  ) عليره السرالم (عن انب املرؤننني  صحيحة الشيخ الكليي وننها

 للدين فساد ذات البني .   ةاحلالقة ذات البني افض  نن عانة الصالة والصيام وان املبب 
 :  لالوجه االستد

 الصرالح ال يكرون إال يف نرورد نسرتبطن للمفسردة اذ تفيرد ان،  ووجه االستدالل هبر   الروايرة هرو وجرود قرينرة املقابلرة برني الصرالح والفسراد
يهمررا ا فررال ينطبرر  عللتحبيرر  وجلرر  املنفعررة ال نفسرردة فيهمررصررورة ا:  وعليرره فاملفسرردة القبليررة نشرر حة ، ويف نورداررا أي  ، ه  ل ررلوقوعهررا يف نقاب  
 .عنوان االصالح 

 رّد االستدالل :
 : نردود لوجو االستدالل  لكن ه ا

 قرينة سياقية ان قرينة املقابلة هي  (5
 . 4 ، على املشهورتقيد املطل  او ختصص العام  ال وقرينة السياا

 تصح يف صورتني :  ةان املقابل ب ، بني انرين وضدين ليٍ نن شرحها ان ال يوجد ضد ثالا  ان املقابلة 5 (2
  يوجد ضد ثالا او الثر .ان  ( ثانياا  . ثالاضد  ان ال يكون دما  ( اوالا 

ررا اللَّْيرر َ  َوَجَعْلنَررا )ان الليرر  والنهررار ضرردان والتقابرر  بينهمررا حاصرر  ، قررال تعرراا : : ويوضرحه  ررا النرََّهررارَ  َوَجَعْلنَررا * ل َباسا ولكررن يوجررد  ، 6( َنَعاشا
ة ثالثررة  ولرر ل  احلررال يف العدالررة والفسرر  فاارره توجررد حالرر،  تقابرر ونرر  ذلرر  صررح ذلرر  ال – علررى راي - بني الطلرروعني و فرر ة نرراهررضررد ثالررا و 

، بر  ولر ل  البيرا  والسرواد . واحلاصر  : ان اثبرات احكرام لضردين ااره عرادل او فاسر  بيوصس فااه الاجملنون  الطف  املميا ول ل   لما يف
 له حكم آخر .ضد ثالا نتقابلني ال ينفي وجود 

 جلرر  املنفعررة او التحبيرر  اجملررردثالررا وهررو  شرر  وجررود ال ينفرري ذلرر ، لكررن الح والفسرراد صرران املقابلررة وان لرران ثابتررة بررني االفررويف روايتنررا 
 . ، وحيا اليصدا عنوان ) الصالح واالصالح ( وال ) الفساد واالفساد ( حيا ال املصلحة امللانة وال املفسدة ادادنة

 .ال ينفي الثالا بالضرورة  دما وذلر حكمني او اثرين ضدينن وجود وافالصة ا
، بر  الح واالفسراد بيعري وللري عنروال الصرايرة   توقر  املقابلرة برني حو اه حى لرو سرلمنا مباذلرارا  نرن عردم وجرود الضرد الثالرا فران الر ا (4

 ساد وهو املبب واحلال  للدين.نن الف ذلرت الرواية صنفا خاصا
ه فررال يكررون الكررالم عررن نطلرر  ونعرر، لرريٍ لرر ل   نررا واالخررر، االول نررا ذلرترره الروايررة  - او اصررناو  -يكررون الفسرراد ذا صررنفني : ليرره وع
 . 7. فتأن هوحبيعيم  الفساد

                                                           

 اال لو افادت الظهور عرفاا حس  نناسبات احلكم واملوضوع ، وذل  حباجة اا احراز . - 4
 .هم نن االول وهو نفيد ودقي  وسيال وه ا افواب ا 5 -

 11سورة النبأ : اية - 6
تنويرر  الفسرراد والصررالح  ررب  ررد  .  فرران ونرر  قطرر  النظررر  رررج التحبيرر  وجلرر  الفائرردة عررن دائرومررا اال بررافواب الثررال املاضرري يرردخ  وال اذ لوهنمررا ذوي صررنفني ال - 7

 فتدبر .
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   بين نوعي التحبيب والفائدة تفصيل اليرة : اخ مسالة
 :  والتفصي  هو ان اقول بافملة ، يف افملة ال الصورتني مبورد جواز الك ب  إلحلااوا لر تفصيال لطيفا ينف  
فران ببير   رب املتحرابني اللر ين نرن شرأهنما ان يكوارا  ،  واوع اليعد عدنه فسراداا ، نوع يعدم عدنه فسادا عرفا ف :ان التحبي  على اوعني 

تبرادل بينهمرا يعرد عرفرا اوعرا املتقابر  و امل  فران عردم احلرالراوج والاوجرة  وذلر  نثر ، ال ي هو الفسراد باهبما  عدمهو اصالح يف قبال  ل  ل
. ويف  8واالقربراء ، علرى درجرات يف ذلر  بني االخروين ايضاا   ل واالنر ل، عرفاا والتقري  بينهما والتحبي  هو اوع نن االصالح ، نن الفساد 

 . ببي  اجنيب باجنيب آخر ذل  قبال
، يرررا  العرررو نفسرردة  الوتررارة اخررر  ،  نفسرردة فيرره عرردم الفائرردة عرفرراا  دم يعرر فتررارة ، 9 عرفررا علررى ارروعني فإهنررا لرر ل   ايضرراا  يف الفائرردة واالنررر

 اوقاترره واضرراعإال ان العرررو ينعترره باارره قررد افسررد  مبحرررم    يفسررد وانفاارره العبثيررات و  10البطررالنيجلسررات  ضرري  وقترره يف ولعرر  نررن املفسرردة نررن
 ..وللكالم تتمة  .فتأن ، له اا  افسدت بلدك او دائرت  او  بها يقال فااه شخص وافوم لو  يف نثال الفائدة النوعية فااه ضاا واي، عمر  

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

 عدم التحاب بينهم نفسدة للبلد أي نفسدة! ول ل  ببي  الشرلاء يف احلكونة ، فان - 8
  الفائدة ه  هي نفسدة او ال و معد ولع  هب ا التفصي  يق  الصلح بني رأين نتقابلني وق  النااع بينهما على نر التاريخ يف لون  -9 
 اليت   تتضمن حراناا واالفهي نفسدة دون ش  . - 10


