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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،
استحظهرنا لنهتا ، وقتد  ذككرنتا ثاتالو ئوائت  لتن الروايتا  هت  هتو ئتائو او ال وانته كان الكالم حول الكذب يف االصالح املستحب 

 ان الكذب يف االصالح املسحب  ئائو ايضا ، ولكن بقيت تحمة البد لن ككرها .
 :" المصلح ليس بكذاب " ) عليه السالم (في قوله  االحتماالت والوجوه

 :ب  " حيث توئد عدة وئوه يف كلكذا" املصلح ليس بك ) عليه السالم (قوله لوهنا تحمة لهمة يف ككر الوئوه 
 الوجه االول : نفي الحقيقة ادعاء وتنزيال

أي حقيقتة الكتذب  - هتو نفتي احلقيقتة ) املصتلح لتيس بكتذاب ( ) عليته الستالم (لن قولته  ان املراد الظاهر فهو ان اما الوجه االول
يتتا ااتباه الرئتال وال رئتتال " فتان نفتتي الرئولتة عتنهم هتتو لتن بتتاب " يف هنجته  ) عليته الستتالم (قتول التتر املت لنني  نظتتر،  ادعتا  وتنتويالا  -

لنولتتة الالرئتتال ، وهتتو عكتتس  ) عليتته الستتالم (هلم  اك اهنتتم انستتلموا لتتن صتتفا  الرئولتتة كالطتتجاعة والبطولتتة وال تترة واحلميتتة فنتتو  ؛ الحنويتت  
 1احلقيقة االدعائية

 الوجه الثاني : النفي بلحاظ الحكم ال الموضوع 
لتتيس بكتتذاب  : هتتو بلبتتاك احلكتتم ال املوضتتوم فيكتتون لعتتب املصتتلح لتتيس بكتتذاب أي امنتتا احملحمتت  فهتتو ان النفتتي  جــه الثــانيوامــا الو 
 .ولكن هذا الوئه هو حالف الظاهر وبعيد ، كذبا حمرلا 

   المنفي هو الشرعي ال اللغويالوجه الثالث : الكذب 
 ان هنالتك حقيقتة اتترعية اصتطالحية للكتتذب -بحصتترف  –ولفتاده  ،لتتبع  عتن ا 2نقلته العاللتتة ايلستي لتتا فهتو وامـا الوجــه الثالـث
 لعب الكذب اليها  الطارم قد نق ان و  ،الكذب العريففهو لدى الطرم غر 

فتتان هتتتذا ايمتتوم يستتمى كتتذبا ، ولتتو ف يتتذم القائتت  فلتتيس بكتتذب ، والتتتا  –بقيتتد لركتت   –لتتا ال يطتتابو الواقتت  ويتتذم قائلتته  : وهتتي
 القيد بدون كلك 3و عدم لطابقة ظاهر القول للواق الكذب العريف فه

وهتذا  ، الن الكذب يف الطرم لا ال يطابو الواق  ويتذم قائلته؛ وعبارة ايلسي:" وقي  انه ال يسمى كذبا اصطالحا وان كان كذبا ل ة 
 " انحهى .ال يذم قائله ارعا  –اإلصالح يف  أي الكاكب –

 ة الذم يف صدق عنوان الكذب ابعد .لدخلي و ،لكن احلقيقة الطرعية بعيده
 الوجه الرابع : عدم الكذب في الرواية على احد مباني الصدق والكذب

 -كمتا ستبو – اك انه توئتد باين يف الصدق والكذب وتعريفهما ؛ امل لبين على بع فهو ان املصلح ليس بكذاب  واما الوجه الرابع
وهتو لتا كهت   –والتا املبتب اللالتث ، ولنها لاف يطابو االعحقاد الواقت  ، ر قوله الواق  لنها ان الكاكب هو لن ف يطابو ظاه : عدة لبان

واملصتلح لتيس  ، ( االستحعمالية االرادة دون ) للواقت  ( االرادة اجلديةب املراد ) اي هو عدم لطابقةفيه فان الكذب  –اىل الطيخ االنصاري 
 لصبها لا ككتره املصتلح لتن كتالم يف عمليتة اصتالحه بتني الطترفني ، االرادة اجلدية ليسكلك ان ؛   او سابقه على هذا املبب لبين بكذاب
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فتال يقصتده عتن ئتد كمتا انته ال  اك املصلح يعلم حال اصالحه ان لا تكلتم بته لتيس بصتبيح ة؛ وامنا كلك كان لقحضى االرادة االسحعمالي
 للالا لدح الطرف اآلخر ( فحأل يعحقد بصبة لا يقوله ) أي يف نقله الكاكب عن احد الطرفني انه 

ول متتت: ان لتتتراد االلتتتام م هتتتو نفتتتي احلقيقتتتة ادعتتتا  وتنتتتويال ،فيكتتتون الكتتتالم يف دائتتترة املوضتتتوم ال احمل  –كمتتتا بينتتتا   –ولكتتتن املستتتحظهر 
 واحلكم .

 .وهذه بع  الححمة اليت كان البد لنها للببث السابو ايفا  حلقه ومتاله
 ح :عودا الى الفرق بين االصالح والصال

 ونعيد صياغة ما ذكرناه بوجه اكمل واتم فنقول :
والفترق بينهمتا واضتح فتان احتد ا هتو لتن  ( اصتالح كا  البتني ) : فيهتا ورد والتبع  ( البني صالح كا )  : ككر  بع  الروايا 
 االن :املراد لن الصالح ذ فانه يوئد اححمهو حتقيو  ولكن املهم يف املقام ،ايردباب االفعال واالخر لن 

 : ان املراد لن الصالح هو املصدر .االحتمال االول 
 هو اسم املصدر . ان املراد لن الصالح االحتمال الثاني :

 : حيصل   -ح  باب صل  
 :  وهنا البد لن بيان الفرق الل وي يف باب الفع  ل ) صالح ( فهنا وئهان 

 .املاضي واملضارم لعاا يف عني الفع  ح ( بفحح يصل   –ح ل  ) ص  أي بفحح العني ان الفع  هو  :االول 
ـــاني  فهتتت  بتتتاب الفحبحتتتني لصتتتدره يطتتتر اىل املصتتتدر وبتتتاب  ، يصتتتل ح ( –أي ) صتتتل ح  بضتتتم العتتتني يف كليهمتتتا  ان الفعتتت  هتتتو :والث

 . سيايت ئوابهالضمحني يطر اىل اسم املصدر ذ 
 تصوير معنى المصدر واسم المصدر :

 وفي تصوير المصدر واسمه نقول :
ان كتتال :  اجلتتواب ولعتته فكيتت  تكتتون لصتتدرا ذ  ، الصتتالح صتتفة فهتتي استتم لصتتدر ، لكتتناملصتتدر هتتو لصتتدر الفعتت  ل ان قتتد يقتتا

كمتتا يف فتتالن صتتا  ، التتا ان يقصتتد بتته استتم املصتتدر وهتتو اهلياتتة احلاصتتة واحلالتتة النا تتة  –وكتتذا الصتتلوح  –فتتان الصتتالح ؛ االلتترين نكتتن 
اصتتة خ، اكن الصتتالح هتتو حالتتة  -علتتى املطتتهور –لتته للكتتة العدالتتة : كمتتا هتتو احلتتال يف قولتتك فتتالن عتتادل أي ، و لته حالتتة الصتتالح : أي
 لهيمنة على الطرفني وتصوير هذا واضح وبني .هياة و 

فان االغحسال لصتدر يتدل علتى احلتدو ( االغحسال  )لن خالل لالحظة لناظره وهو فيحضح اكلر( صالح ) والا تصوير املصدر يف 
، الصتتالح لحاتتح ولنفعتت  ونتتاتج عتتن االصتتالح حيتتث ان و  هتتو استتم لصتتدر ، ، بضتتم العتتني،  واحلالتتة املحبصتتلة لنتته هتتو ال ستت  4 درجاملحتت

لحتدرج اك انته عمليتة تدر يتة فتان  موعته الكلمتا  والنصتائح واملواقت  هتي التيت يطلتو  – وهو لصدر باب االفعتال –فكما ان االصالح 
ان الحتوتر فت ، فكذلك احلال فيما يحتت  عليته وهتو الصتالح فانته لحتدرج ايضتاا ،  بالحدريج اىل حصول االثار عليها االصالح وهي اليت ت دي

 . 5فمن الفاع  االصالح ولن املنفعلني الصالح واالنصالح يوول تدر يا واياا فطياا ، بني الطرفني
نتته افضتت  لتتن عالتتة الصتتالة والصتتيام ذ او اهنتتا تطتتر اىل وكو   -املصتتدر  –املحتتدرج لتتن الصتتالح  ود: فهتت  الروايتتة تطتتر اىل احلتت وعليتته

 ) عليته الستالم (د االلتام حلالة النهائية واالثاار املحتبة هي لرلى الروايتة ولتراافحكون  وكوهنا هي االفض  ذ  -اسم املصدر –احلالة احلاصلة 
                                                           

 وهذا تعبر لناس  وواف بالبيان فانحبه  -4
 الكلمة وقد عربنا هبا اليضاح املقصودف يرد باب االنفعال يف الل ة هلذه  - 5
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. 
 . بإكن اهلل تعاىلالثار واحلالة احلاصلة ذ سيايت ألئ  ا لا كان ألئ  احلالة املحدرئة ذ او لا كان ه  الكذب اجلائو هو: اكن 

 القاعدة الكلية للفرق بين المصدر واسم المصدر 
 فرقني :للحفريو بني املصدر وامسه فقد ككروا  مثولحوضيح املطل  اكلر نذكر القاعدة الكلية 

 :الفرق المعنوي بينهما 
ل فانتته يتتدل علتتى بااتترة فالوضتت  هتتو للداللتتة عليتته ، كمتتا يف االغحستتابامل -املحتتدرج –وهتتو ان املصتتدر هتتو لتتا دل علتتى احلتتدو والفعتت  

 لباارا لعاف اللبو .  عاكساا  أي ان الوئود اللفظي اضبى لرآة للوئود العيين فيكون عاف االثابا  ،نفس احلدو والفع 
لتتن  اسحبضتتار املصتتدر ليتتدل امستته لتتناك انتته البتتد  ؛والتتا استتم املصتتدر فيتتدل علتتى العتتاف العيتتين بطريقتتة غتتر لبااتترة و بوستتائة املصتتدر

 . 1ال س  تصور وصدق اسحبضار االغحسال لقدم  وئريو لن ائ ف ، خالله على احلالة واهلياة احلاصلة
 . 7، هذا هو الفرق املعنوياسم املصدر  عند ائالق واسحعمالن يف الطريو اكن : احلدو املحدرج لسحبط  

 8الفرق اللفظي بينهما:
بني اسم املصدر واملصدر فهو ان اسم املصدر هو لا نقصت حروفه عن حروف اصله وفعله لفظتا وتقتديرا لتن غتر والا الفرق اللفظي 

ولكتن يف قبتال ،  تصتريفه هتو اعطتى يعطتي اعطتا   قتد حتذفت كلتك ان  الن اهلمتوة؛ عطا  هو استم لصتدر لتن اعطتا   فملالا ؛  9تعوي 
حتذفت اليتا  قتد  لضمن ولقدر فيه اك الحقتدير هتو )قيحتال ( و لكن احلرف الناقص، كلك : قات  يقات  قحاال فان قحال لصدر وفيه نقص 

والتا القيتد اللالتث فقتد ككتر انته ، والا يف عطا  فان احلذف فيته لفظتي وتقتديري ، وليس باسم لصدر  لصدر قحاالا وعليه : فان للحمفي  
ولكتن هتذا  ،قد نقص لنه التواو اال انته عتوا بالحتا  فبقتي لصتدراوان كان  ة (عد ) )لن غر تعوي  ( كما يف وعد يعد عده فان املصدر

 واملهم هو الضابط املعنوي اك هو احملكم . عندنا لورود بع  النقوا عليه الضابط ليس بحام
 : او اسم مصدر اض المرجحات والمؤيدات لكون الصالح مصدر عب

 امل يدا  لن الطرفني فنقول :  املرئبا  و وهنا نذكر بع
؛ والصتيام  الصتالةح علتى عالته فضتليه الصتالألن هتذا هتو االنست  بان املراد لن صالح هتو استم املصتدر لوئتوه عتدة لنهتا اقد يقال 

   لسحبعد االفض  كونهاملصدر والحدرج فان  والا 
 ، هذا لن ئهة اسم املصدر  األفضليةهي لا يناس   واللابحة الواسعة بآثاارهانهائية احلالة الواحلاص  : ان 

فتتان اصتتالح كا  البتتني املتتراد لنتته ، لعحتتربه  هتتيو  ،روايتتا  االصتتالح : انتته ت يتتدهالقتتد يقتت املصتتدر لكونتته ن ئهتتة اختتر وكم يتتدولكتتن لتت
 علتى لقحضتى القاعتدة االلتر فيكتون فانه انفعتال عنته وكذلك احلال يف الصالح افراده احد بوئود يحبقو الطبيعي الكليو  املصدر واحلدو
 .. . وللبديث صلة

 الطاهرين وآله محمد على اهلل وصلى
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