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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،
والاابعا االخاار بلساااا  ااال  ، ها بلساااا ا ااال  ااح البااني بعضاا، قااد ور ح بلسااا نيواهنااا كاااا الب اال حااول الرواياااح يف اال ااال  

وال اشاالال يف اااواك اللاا ب   وواضاا باانِي نصااوير   -أي رواياااح اال ااال   –، اا ال ساام االول ااح البااني، وقااد نوقفنااا عنااد ال ساام االخاار
الصاال  الا ي زاوك علاى لليام معا   ؟ وكيف ميلن نصوير  ؟ فااا ااواك اللا ب يفوقاف ومعنا  إال اا الب ل يف الل ب يف الصال ، فيه

 .  الل ب الاله
 ا ه يواد احفماالا يف الصال  : االول اا يلوا الصال  مصدرا ، والثاين اا يلوا اسم مصدر .  وقد مضى

احلااد   هائيااة النا ااة عاان، وامااا اساام املصاادر فهااو احلالااة الن ةالفدرزياا مبااا هااو هااو والاا ي ماان شاا  ه احلااد  الاادال علااى امااا املصاادر فهااو
 و احلد  علة معدة للو ول اىل اهليئة احلا لة ، الفدرزي

 صال  زوك الل ب فيهاا واا   نا  اا كم خطوة يف طريق ال فسفلوا النفيجة املرا  من  ال  ااح البني هو املصدر فلو كاا  :ومعه 
 وحالة وهيئة .نفيجة كاىل الصال   

  واهليئاة النهائياة سم مصدري فالنفيجة سفلوا اا الل ب ال ي يا  ي اىل حاال الصاالع  االاملواما لو قلنا اا  ال  ااح البني هي ب
 لو   نف  ق النفيجة النهائية : أي ، فال الهو اجلائز وا

الباد مان احاراك النفيجاة والعلام  فعلياه يف امل ام وه   مثرة مهمة ،الل ب ليس جبائزف 1
 جلواك الل ب غا  هبا حىت يلوا الك مسوِ 

 مب ادار ثثناا يف كفال الصار  و  جناد ،اسم املصادر او ا  مصدر على كوا مثم ) الصال  (  من الب ل عن الشواهد واال لةالبد  عليه:و 
 2املائز والدليم على الك

 :شواهد تكميلية او ادلة للتفريق بين المصدر واسمه 
اا يلاوا اسام مصادر و ليلاه  الصاال ل علاى اا املناسال يف واكر اا الوااه االول الادا، وقد بدا ا ب كر الواو  للففريق بني املصدر وامسه

 .اال سبية واالفضلية 
 اسم المصدر  معنى هو(  صالح) من  عرفا   الوجه الثاني : الظاهر

عندما   ول  ال  النفس فاملرا  هو احلالاة  ، فإ ناهو اسم املصدر  ( و ظائر  ال  االمر)اا الظاهر من   عوى فهو واما الوجه الثاني
  3 احمليطة بالطرفني واهليئة احلاكمة املرا  هو احلالةاا الظاهر  فااالبني  ، وك لك لو قلنا  ال  ااحالنفس  احلا لة يفاهليئة و 

 .ع  االسم مصدري واحلالة النهائية املمن الصال   سفدل بالظهور العريف للوا املرا قد ي :  ااا
 المراد من الصالح هو اسم المصدر  نوسياقها قد يفيد االوجه الثالث : جو الرواية 

عان  اللاايف الشاريفف اد ااايف يف كفااب ، اللفهاا واوهاا وساياقها خاالل مرااعاة الرواياة والنظار يف  مان  ماايظهرفهاو  واما الوجه الثالث
وأهام بياو ومان بلكاه كفاا  مث إين أو يك يا حسن ومجيع ولادى  )) : ) عليه السالم (يف و يفه لولد  احلسن  ) عليه السالم ( امل مننيامر 

                                                           

 وطريق احراك  الظواهر - 1
 اللكااة اهنااايف كفاال  قااد الحظنااا الفااراري اللباار يف كفاال اللكااة ماان هاا   اجلهااة اا اللثاار ماان املفاار اح   لااد  فإ نااائاااح ماان املسااائم كمااا هااو احلااال يف امل - 2

 الك  مصدر او اسم مصدر فالبد من االافها 
 كما سبق   – والصيام الصالة عامة من مافض يلوا اا ينبكي ال ي هو املع  وه ا - 3
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عادايف فا لف من امل منني بف وى اهلل ربلم وال متونن إال وأ فم مسلموا، واعفصموا ثبم اهلل مجيعا وال نفرقاوا وااكاروا  عماة اهلل علايلم إا كنافم أ
املبارة احلال اة ة والصايام، وإا ( ي ول :  ال  ااح البني أفضام مان عاماة الصاال)  لى اهلل عليه وآله (بني قلوبلم، فاىن مسعت رسول اهلل )

  4(( فسا  ااح البني وال قوة إال باهلل للدين
اىل ، وك ا احلال يف االعفصاام ثبام اهلل ولايس املارا  االشاارة ا نلوا ك لك وامطلوبية احلالة العامة  ( : لعم ظاهر ) ال نفرقواوهنا   ول 

 اال ا ه لعم االظهر هو كو ه بن و )اجملموع( ابن و ) اجلميع ( مملن   اجلزئيةاالشارة لنفس االحدات مفر ة واحدة وحد  ازئي واا كا 
ها   فااا ب رينة مناسباح احللم واملوضوع قد يسفظهر اا املرا  هاو النفيجاة واحلالاة النهائياة و : ) املبرة احلال ة (  ) عليه السالم (مث ي ول

  .هي الو نلوا مبرة وهاللة وحال ة للم  ين
واال  ،اىل مساافوى الاادليم ضاادم يااداح ف ااد نصاام بالفعا امااا اا يساافظهر احاادها وكو ااه  لاايال  فبهااا واال فهااي اا هاا   ال اارائن:  مواملف صاا

 .ا ف لنا اىل طرق اخرى للو ول اىل املرا  
 :طرق مبتكرة لحل كلي المشكلة 

 و ظائر   وللن الك يف م امنا، ابط املعنوي واللفظياا الصرفيني   ي كروا اكثر مما بينا  للففريق بني االسم ومصدر  من واو  الض
 . املطلوب ول ا كاا البد من ابفلار طرق اخرى اكماال للضوابط يف امل امبال يفي  –وهي كثرة  –

 طرق ثالث : 
كا اات علااى ساافلوا م ياادة اا   لليااة او اللاا ى علااى  ااو الهااي امااا اا نلااوا  لاايال فيمااا لااو كا اات ، و ثااال   او اا كر هنااا ضااوابط وطرقاا

 -مما حيفاج اىل مزيد نفبع ونثبُّت  – الن و الكاليب
 املشاهباح  اىل الراوع يق االول :ر الط

 اىل املضا اح الراوع  الطريق الثاني :
 ، ونفصيم الك:) اي او اا او ااح ( لاجبعلها مدخوال او اسم فاعم  املشلوك هبا اىلوهو عن طريق لويم الللمة  الطريق الثالث :
 المشابهات الرجوع الى  الطريق االول :

اىل  ميلان اا  رااع )  اال  ( فا اه يلشاف الن ااب عان ماور  الشاك ، ففاي اوفيه  راع اىل املشاهباح من كوهنا اسم مصدر او مصدر  
 صااو  هااو احلااد  ملا ل فااالا مطلااوب فلاايسفلااو قياام : كمااااساام املصاادر  هااافا ااه عناادما يطلااق فالظاااهر املاارا  من( كمااال ) ومنهااا مشاااهبا ا 

وكاا لك ، الظاااهر ماان اللمااال هااو الصاافة واحلالااة ولاايس احلااد  ملفاادرج  ؛ اا النفيجااة النهائيااة وكو ااه كااامال  وامنااا امل صااو  هااو ، اجلزئااي املفاادرج 
د  ال احلاا الصاافة ااال  الاانفس هااو  ماانالظاااهر  قااد يساافظهر باا لك ا ااه كاا لك وااوالصااال   5 ايضااا الصاافةاجلمااال (  فظاااهر   احلااال يف )

 ؟ . االمر ك لك ال  ااح البني فهم  منوك لك الظاهر املفدرج 
 المضادات الرجوع الى الطرق الثاني :

وللاي  لفشاف مان حالااه وهناا فهام ظااهر الفساا  هاو احلااد  او النفيجاة النهائياة ، وضاد الصاال  هاو الفسااا   ، رااع اىل الضاد و فياه 
 حال ضد  ؟

د ينَ  حيح لُّ  اَل  الل هَ  إ ا   اأْلَْرض   يف   اْلَفَسا َ  ْبغ  ناَ  َواَل  ) لو الحظنا قوله نعاىل :ف  اا النهي هو عن  فس املصادر واحلاد   ظاهر فاا  6( اْلمحْفس 

                                                           

 51ص  7اللايف الشريف : ج  - 4
 واللمال  فه باطنية واجلمال  فه ظاهريه  - 5
 77سورة ال صص : اية  - 6
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 املصدر . ا ه ب  على ا ه وظاهر  ( رض باملعا يمم يف االعطلل الال نأي  ) يف نفسر اآلية 7املفسريناكر بعا وقد  النفيجة اهليئة ال
 ملباركة نام ؟ا اآليةاالسفنا  اىل  من روللن هم ما اك

 ،ا اه الاك –قاد ي اال  –فااا ظااهر  عرفاا  نبغ(  ق )الاملفعلِ خالل من  حصميف املع  املصدري  اآليةالا ظهور ؛ ال الظاهر : واجلواب  
 8 لصاااال  ( ال يوااااد لاااه مفعلاااقالا مضاااا ها وهاااو ) ا بل اااامل املفعلاااق هاااو النظااار اىل مفااار   الفساااا  مباااا هاااي هاااي ال ما ااايف املطلاااوب للااان امل

الظااهر اا كاال املعناني ؟  فايهماا املارا واالثار  النفيجاةحلاد  او اه بااملارا   يصال  الا يلاوا (الفساا  ةملاف ا)والشاهد على ما اكار اا مثام 
 . 9مرا 

 ل لك ايضا . للاا الصال  حمفمال   يف الضد ) وهو الفسا  ( لو احفمم الواهاا: ااا 
 :   مثال اخر

هاو املعا  املصادري  الني فااا املارا  مان املثاال الثااينالفرق كبر بني املثافاا ، الرشوة مبكوضه و الرشوة معاقل عليها قولنا  ض ه اكثر:ويو 
 او املرا  االعم  10فاملرا  اسم املصدر ) الرشوة مبكوضة (اما  ،هو ما يعاقل عليهفا ه والفعم واحلد  اجلزئي 

ري ولاو قلناا بوااو  اجلاامع االعفباا هاو املعا  االعام ( يلاوا املارا  مان ) اال  ااح البانيفيفياد الفعمايم  قاد - أي الثااين - وه ا الطريق
   مع  واحدليس من اسفعمال اللفظ يف اكثر من مع  وامنا هو اسفعمال للفظ يف  بارا   اامعه وسيلوا مرا ا  مهابني املصدر وامسه فلال

واال ،  ا ي  11ثار مان معا اسافعمال اللفاظ يف اك فاا الظاهر ارا   كال املعنيني الا املنصور هاو اا ولو     م بواو  اجلامع االعفباري
 . سيلوا املع  جممال فنراع بعد الك اىل اال ول والو سفايت الح ا

 ذات ( –قة لـ ) ذو تحويل الكلمة الى اسم فاعل او جعلها متعل   الطريق الثالث :
علااى  واااو  اكفشااا  الااك اا  عماام فاااا ماانمصاادرا او اساام مصاادر  الللمااةالشااارة فا ااه لااو نر   ااا يف كااوا و شاار هلاا ا الطريااق بن ااو ا 

ق االخاار فهااو اساام مصاادر والااك لظهااور نعلااق فاااا  اا  اا يلااوا مفعل اا ااح ( ) او  ، اا ،  لااا  ااةمفعل  لويلهااا اىل اساام الفاعاام او جنعلهااا 
فهااي مصاادر و الي ااال : او اساام فاعاام أي مكفساام ومعطااي ومفطهاار  جناادها نف ااولفطهاار فااي االغفسااال والعطااايف والف . بالصاافةااح او اا 

 اغفسال واو اعطايف واو نطهر فليست اسم مصدر 
 . اسم املصدريةوه ا يدل على  او  ال  وااح  ال  واو كمال وااح كمال واو غسم وااح غسم: ويف قبال الك   ول 

 ..ولللالم نفمه 
 لطاهرينوصلى اهلل على محمد واله ا

                                                           

 وه ا ما اكر   احل جممع البياا - 7
 اا الرواية )  ال  ااح البني ... ( - 8
 ، او لل هاب اىل اواك اسفعمال اللفظ يف اكثر من مع  كما ح  نا  يف حمله واالسم املصدري ياما لواو  اامع بني املع  املصدر  - 9

رشاى يرشااو ففلااوا  ماان وهااي مصادر والرشااوة اسام مصاادر الفعاام هاو ارنشااى يرنشااي ارنشاايفاا اساام مصادر   اااحلة لالمارين فهااي ماع العلاام اا الرشاوة - 10
 . الرشوة مصدرا  

 ال على اا يلوا كم منهما متام املرا  - 11


