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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 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 أمجعني،
ذكرنلا بلان هنالل   ؟ اىل البليفب يف اال لال  الوا ل  ضلاةةباإلاملسلحح  ايالا  كان البحث حول انه هل  ولوا البليفب يف اال لال 

ظاهرهللا يللدل علللى  للواا  تللل  الللي كانللط االوىل منهمللا ، اللط اائفحللانمف مللن الروايللان ابللن ان يسللحدل جلللا علللى ا للواا و ثللالط اوائلل
  .   ماى اال ال  املسحح  هيفا ما هاة ةبان ظاهر واما الثاني، البيفب يف االعم من اال ال  الوا   واملسحح  

 الروايات المنقحة للموضوعالطائفة الثالثة : 
قللللام تو للللد روايحللللان معح تللللان كرنللللا انلللله يف املةقللللد ذ البلللليفب وضللللو  مل منّقحللللة  وردن  وامللللا الطائفللللة الثالثللللة مللللن الروايللللان ةهللللي تللللل  الللللي

1و للحيححان
مللن بللاب السللالبة بانحفللا   -يفب البلليفب يف اال للال  للليذ ببللوعليلله : ة) املصلللل للليذ ببلليفاب   : ن تقللول ايلل، وهلليفا الروا 

البلليفب يف ومعلله ةللال ةللر  يف ،عللن كونلله كلليفبا  يف اال للال  لبلليفبل 2اخلللروا الحصصصلليتفيللد  الروايللان، أي ان هلليفا   - تنللليال   املوضللو 
 ، او مسححبا   وا با   اال ال  بني كوناال ال  

ملن ا لحابنا علن ابلد بلن حمملد بلن خاللد ال قلي علن ابلن  املا االوىل ةبسلندا علن علدةقد ذكرمها  اح  البايف الشريف،  الروايحان و 
بلغهلم أأقللط : ، قلال :   ابللع علذ كليفا وكليفا يف الشلائن ) عليله السلالم   علن ا  عبلد اهلل بلن وهل  او عملار حمبلوب علن معاويلة بلن وهل 

واملا ،  امنلا هلو الصللل لليذ ببليفب   ،ب: نعلم ان املصللل لليذ ببليفا ) عليه السلالم  قلحه يل وغري اليفي قلط ؟ قال  عن  واقول عذ ما
) قلال االملام  ) عليله السلالم  عن علي بن ابراهيم عن ابيله علن عبلد اهلل بلن املغلرية علن معاويلة علن عملار علن ا  عبلد اهللةهي  ةالرواية الثاني

 . 3 :  املصلل ليذ ببيفاب   عليه السالم  
 االشكال بان ) ليس بكذاب ( يفيد نفي الكذب ال اصله

املصللل    ولبنله قلال :،   ان املصللل لليذ ببلاذب  :     يف  وابه مل يق ) عليه السالم  : ان االمام لعله يرّد اشبال يف املقام وهو و 
حم الحنقليل املوضللوعي اللليفي ةللال يلل وان مل يبللن كليفابا   ا  كاذبلل  ةاملصللل قللد يبلون، ومعله ةقللد اسللحعم   ليغة املبالغللة ) ةّعللال      لليذ ببلليفاب

   .ذكرناا
 جواب االشكال : وجهان 

 ولكن يوجد في جواب ذلك وجهان : 
 عن الصلحالوجه االول : تتمة الرواية صريحة في نفي اصل الكذب 

:    ) عليله السلالم  قلال حيلث هو ان تحمة الرواية االوىل  لرةة يف نفلي ا ل  البليفب علن الصللل ، اما الو ه االول يف رد االشبال ة
، واقللوم مللن عنايللة وتعبللدا  ةبونلله  لللحا  علللة عللدم كونلله كلليفبا   صلللل  ال ) امنللا هللو العلللة كللر  ذ  وظللاهر ذللل  ،   صلللل للليذ ببلليفب الامنللا هللو 

 بعدها بلل) ليذ ببيفب   ) عليه السالم   ذل  تصرةه
 المراد من صيغة المبالغة االصل المجرد  :الوجه الثاني : نكتة ادبية 

                                                           

 على بعض املسال  حسنة ولبنها كالصحيحة كما ذكر ذل  اجمللسي يف مرآة العقول  الثانيةوان كانط  1 -
 تنليال   - 2
 للعقول ) بباذب  ويف نسصة مرآة  - 3
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 :بية سيالة وهينبحة ادةهو دةع االشبال لين اواما الو ه الث
ويشللهد للله العللًر اياللا  اذ قللد يقللول  ،قللد يللراد جلللا اال لل  اجملللرد ال املبالغللة – كمفعللال وةعللول  – وكلليفل  بقيللة  لليع املبالغللة –ان ةّعللال  

َ تفلل؟ ؟  :لآلخللر احللدهم كثللري   لبنلله للليذ 4ال انلله قللد يفلل؟ ابللدا ولللو ملللرة واحللدة وقصللدا بلليفل  انلله ال يفلل؟االخللر لسللط  ةحانللا ،  بللهةيجيمل 
  !الفحانية

 ،  ال اثبان ا لها ونفي كثرهتا ا ع بالوضع او بنفي ا   الحهمة  اذ يراد بهّعا ولسط  ّعاال اومن هيفا الباب اياا لسط وض
م   لَْيذَ  الل هَ  َوأَن  )كما يف قوله تعاىل:  اياا  ةاالمر كيفل   اما يف القران البرمي، و  هيفا عرةا  . 5ل ْلَعب يد   ب َظال 
 وان اهلل ليس بظالم للعبيد ":  اآليةوجوه لبيان  اربعة

، يف تبيانلله منهللا و هللني  ذكللر الشلليط الطوسللي ،  و لله العللدول عللن للليذ بظللامل اىل ) للليذ بظللالم   وتو للد اربعللة و للوا يف املقللام لبيللان
دةعللا   لليغة املبالغللة يف املقللام  اسللحعمال السللر يف الشلليط الطوسللي  للوابني عللناخللرين ةحبللون الو للوا اربعللة ، ةقللد ذكللر  ونالليف امللا و هللني
 . مية يسحللم اثبان ا   الظامل والظامليةالشبال ان نفي الظال  
حيلث ان و ، اجملل ة ةهلم يقوللون انلا  ل ون عللى اةعالنلا  اآليلة قلد  لا ن يف مقلام اللرد عللىهو ان هليفا ة اما الو ه االول : الوجه االول
ا  مللال  ظ، كنايللة عللن انلله لللو كللان قاسللرا  اللم لبللان  بانلله للليذ ظالمللا   ) عللل و لل   ، ةيجيللبهم  6عبيللدان اهلل تعللاىل ظللالم لل القللول بللا   يللملله

 . م ةليذ بقاسرليذ بظال  
تو لل  ان يحصللف  – الظلللم مللن أي - وهللو ان الظلللم لللو كللان ال عللن اسللححقا  او ال عللن حا للة ةللان اد  مرتبللة منللهالوجــه الثــاني : 

 . ببونه ظالما   ؟  احبها
 :وإمنا ذكرا بلفظ املبالغة، وإن كان ال يفع  القلي  من الظلم المرين ) : نص عبارة الشيط الطوسي يف موضعني هيو 

كملا قلالوا لبلان   أنله للو كلانإليله تعلاىل، ةبلنّي  انله خلرا جلرا ا لواب للمجل ة، وردا علليهم، ألبلم ينسلبون كل  ظللم يف العلاملَ  -أحدمها 
أنه لو ةع  أقل  قليل  الظللم لبلان عظيملا منله، ألنله يفعلله ملن غلري حا لة إليله، ةهلو أعظلم ملن كل  ظللم ةعلله  -والثاين  .الما  وليذ بظاملظ

 7  .ا حه إليهةاعله حل
وإمنا نفى املبالغة يف الظلم عنه تعاىل دون نفي الظلم رأسلا، ألنله  لا  عللى  لواب ملن أضلاً إليله ةعل  مجيلع الظللم، والن ملا ينللل  ) و
 8 . ر لو مل يبن باسححقا  لبان ظلما عظيما، ولبان ةاعله ظالما  بالبفا

يفا ةانله للو كلان احلدمها ضلع ؛ ان ذلل  بلحلاش شلدة ضلعف احلد الطلرةني وشلدة غلا الطلًر اآلخلر ، بل  غنلاا الليفايالوجه الثالـ  : 
ويظهلر ذلل  ، ببونله ظالملا  عندئليف   يو لف ل انيصل ةلان اد  مرتبلة ملن الظللم تقلع ملن الثلاين عللى االول ةانله  لدا    دا وكلان الظلامل قويلا  
عبللذ مللا لللو ضللرب اخللاا  حقللا ،  للدا  ةانلله يقللال للله انلل  لظلللوم او ظللالم والاللعيف الصللغري  للدا   ااقللوي ياللرب اخللاخ  مبالحظللة الفللر  بللني

 املقارب له يف القوة ةانه يقال له ان  ظامل 
واهلل تعللاىل هللو الغللذ ،  ةيصللل اسللحعمال  لليغة املبالغللة لللم اقللبل واشللدكللان الظ  اكثللر كلمللا كللان الطللًر ضللعيفا ومسللحبيناواحلا لل  : انلله  

                                                           

 ةيبون اقرارا  بقول اخلصم وهتمحه له - 4
 182: اية  سورة آل عمران - 5
 اذ كيف و هم على املعا ي مث يعاقبهم عليها - 6
 2٩5الصفحة  : 7ا  -الشيط الطوسي  : تفسري الحبيان - 7
 13٩  فحة  5 :  لد  -  الشيط الطوسي : تفسري الحبيان - 8

http://ar.lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A
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عظليم ةيقلال ظللم  ةهلو   - تعلاىل علن ذلل  و ل ّ  –مرتبلة  وبلدد ةلو حص  ظلم قليل  منله ، ة الفقرا  له ب  عني الفقر واحلا املطلق وحنن 
 .  رم نفيه جليفا الصيغة ةليفاظالم 

 ةإبلاروايحنلا  لنبحله اخلرم ظريفلة  لري يفيلراد ملن  ليغة املبالغلة ا للها ال مبالغحهلا  كثلريا ملا  هانل: وهو مورد البحث وةيله  الوجه الرابع :
املبالغلة  مصل ّ ان  هلي - ظلاهرا   –إال ان امللراد هلو انله لليذ ببلاذب ، ونبحلة هليفا العلدول    لليذ ببليفاب ) وان كان ظاهرها  يغة املبالغة

 كلون مصللبهاامللراد هللو تدكيلد وقطعيلة ا ل  النفلي ةلان املبالغلة وان كلان ظاهرهلا   اي  –قيقلة وهليفا نبحلة د –النفلي  عللىاملنفلي بل  هلو لليذ 
 . انه ليذ كيفل   أي قطعا والبحة  ليذ )النفي  هو تدكيد إال ان املراد واقعا   ) أي املنفي   البيفب او الوضع او الفحانية

من باب الحنلي  والنفلي املوضلوعي  ، لبناال ال  قليال كان او كثريا يف نفي ا   البيفب نفيهيراد باملنفي  ان ) كيفابا    والمتحصل :
 . االدعائي

انلله ال ةللر  يف  للواا البلليفب بللني ان يبللون يف ا للال  وا لل  او مسللحح  لو للود ثللالط اوائللف مللن الروايللان دالللة علللى  :والنتيجــة 
 : وذل  بو وا ثالثة

 مبح  اخر : الفرق بين الصالح واالصالح
ن ايلان بعلض الرواةل؟ هل  هنلاف ةلر  بلني اال لال  والصلال   : ذكرناا سابقا امجاال وقد حان االن وقط تفصليله وهلووهيفا العنوان قد 

 :ويف  واب ذل  نقول ه  مها عنوانان ام عنوان واحد ؟ ، ة٩ قد ذكرن ا ال  ذان والبعض االخر قد ذكرن  ال  ذان البني
 :  ائق وامور وليست حقيقتانوالثبوتية توجد ثالث حق المبدئيةانه من الناحية 

 ةسد من االمور  وهو ان يصلل الشصص بني اثنني او يصلل ما:    الال ا (9
 عملية الصال  . احلدط كما هو احلال يف االغحسال أي نفذ بنحو املصدر: الصال   (9
 لنا ة من الصال  مبعا احلالة احلا لة والنحيجة املرتتبة واايئة املرتشحة وا الصال  بنحو اسم املصدر (4

 الفرق بين المصدر واسم المصدر : 
 : االول معنوي والثاين مادي: ذ يو د ةرقان  الفر  بني املصدر واسم املصدر انبني والبد من ان

 ةان املصدر يدل عللى احللدط بصلورة مباشلرة واملا اسلم املصلدر ةانله يلدل عللى - واليفي ذكرا البعض  -اما االول وهو الفر  املعنوي  
إذ انله ؛ وبعبارة اخرم املصدر يدل على عامل الثبون مباشرة واما امسله ةيلدل عللى ذلل  بصلورة غلري مباشلرة ،  معناا بواسطة املصدر واحلدط
 .يدل على املصدر ةعامل الثبون 

املبللف ملن ةعل   اال انله بعلد انحهلا ، ةلان االغحسلال مصلدر يلدل عللى نفلذ احللدط والفعل  واايئلة  ويوضحه : اغحس  يغحس  اغحساال
 هو على غس  واهارة وهي احلالة احلا لة من االغحسال : االغحسال نقول 

 ..وللبالم تحمة 
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

 

                                                           

  . او خيحص بالبيفب يف ) اال ال    و ) الصال    باملعا اآلخر ا   ائل  لصال  باحد معنييهايف كون البيفب يف وحتلي  هيفا سينفعنا  ٩ -


