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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 إال قوة وال حول 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
 تلخيص وتتمة :

، امااا المساام الفااا   ااااا ( اصااالح ذات البااني ) خاار قااد ور  بصااي ة الا هابعضااو ( ، الح ذات البااني صاا )كاااا الب ااا يف اا بعااا الروايااات قااد ور ت بصااي ة 
 . كما سبق - يف اجلملة او ا  اما مطلمجائز  هالكذب  ي
تا  الل اة والصار  اجعاة كن مر قلناا اهاه الباد ما؟ هو املعىن املصادر  او االسام مصادر  املرا  هل هو املرا  منه ؟  مالمسم االول وهو الكذب يف الصالح  واما ا 

س املبتكارة يولاذا  ماد ذكرهاا بعاا الضاوابا واملمااي، غا  وا ياة بااملطلوب يف علام الصار   وكاذلك الضاوابا املاذكورة، يف ذلك إال اهه بعد املراجعاة   داد حاال ملساالتنا 
 .تنفعنا يف ص رى املمام والب ا  ماوكبصورة عامة ، يز بني املصدر وامسه يكربى كلية ها عة للتم واليت ميكن اا تكوا

  ااا صاا اا تمال اللفظاة متعلماا لاا) ذ ، وكاا الضابا الفالا منها هو اهه لو تر   االمر يف مفل كلماة ) الصاالح ( اوماهباا ها باني كوهاه مصادرا او اسام مصادر 
 ،  هي اسم مصدر وإال  مصدر  ما اهببه او ( او ذات
او علااى   –هااو ذو غلساال : ال يصااا اا همااول ، ولكاان   اهااه اساام مصاادر وهااذا صاا يا –او علااى ُغساال  – ذو ُغساال: هااو مفاال باابعا االمفلااة لااذلك مفلنااا و 
   1  اهنا ص ي ة  تدل على اهنا امساء مصا روذو عدل و ل اوذو مج، ذو كمال  : وكذلك احلال يف  اهه مصدر يش  لل دث  –غلسل 

ال يصاا  ولاذا؛  ااا االغتساال هاو مصادر ، ي تسل اغتسااال اغتسل  : در وليست اسم مصدر كما يف هي مصا ذكرها  ملواما لو   يصا اا تمل الكلمة متعلما 
 . هو ذو اغتسال: اا همول 

ذوو  او ) هام (  يماا بيانهم هام ذوو صاالح   مافال ) (  نماول : تذا) ذو او  الا ا  يصاا اا تمال صاالح متعلما  الظااهر اهاهباني صاالح ذات ال: ويف ما حنان  ياه ا  
 . تاملذات بينهم ( ؟  2يف صالح

 عند الشك :  المرجع
، هفاس الكاربى او يف اهطباقهاا علاى الصا رى ، اماا يف  ولكن لو   تنفل هاذ  الضاوابا لت دياد املارا  وحصال الشاك يف املماام للتفريق ،  ا  ثالث ا  ذكرها ضوابا وطرق

 . لو وجد االصل املوضوعي  بها وإال رجعنا اىل االصل احلكمي ، ومعه مية سواء كاهت موضوعية او حك، يكوا بالرجوع اىل االصول  اا املآل س
 ؟ في المقام  تامهل االصل الموضوعي 

للداللااة علااى  اللفاا وضاال  ؛ حيااا  ذلااك اا املصاادر هااو املعااىن االول؛ اا االصاال املوضااوعي موجااو  وياادل علااى اا املاارا  هااو املصاادر ولاايس امسااه  : قااد يمااال
لاة علاى احلادث  يكاوا املصادر واساطة مان خاالل الدال  يادل عليهاااملت صالة ، ملصدر  هو ماوضل للداللة على امر زائد على احلدث وهو احلالاة واما اسم ا، احلدث 
علاى المياد الزائاد و احلاصالة ة علاى اييةاة لافا  للمصادر واحلادث واماا الداللالمادر املسالم هاو وضال ال ، اسام املصادر لمال قيادا زائادا اا ومعاه  ا، اسم املصدر  إلثبات

 .هو خال  االصل  
وهظا  هاذا الب اا داد  يف  ،ظهور للف  يف املصدر  وا اسم املصدر ؟ هاذا ماور  تامال  اىل مستوى صنليرتمي  –العملي  –ولكن هل هذا االصل املوضوعي 

 راجال الماواهني وغا    فياه تفصايل االخاذ والار   اا ينفال ، مال ك لعله يارى احلجياة هناا كاذل مب ا تعارض االحوال يف االلفاظ  من رأى احلجية هناك لتلك االصول 
 بعا الت وير والتطوير ، يف املمام .

 ي ماالصل الحك
املصادر هاو المادر املتايمن  اسام إذ؛ والظااهر اهاه ثابات ، هنتمل اىل الب ا عان االصال احلكماي   البد االو   يفبت وجو  االصل املوضوعي   اهه وعلى اية حال

طرياق يف الو  إذ املصادر يمال يف مرتباة متمدماة علياه؛ يف طرياق اسام املصادر  ا ااا الكاذب سايكوا جاائز  او اسم مصادر  ا  كاا ) صالح ( مصدر  اهه سواء  ، كم من احل
الا املصادر يمال يف طرياق ؛ ائز كااا الصاالح مصادرا  الكاذب جا   ااا، احلالاة النهائياة مان الصاالح واجياا   باني الطار ني  اجياا  اييةاة و ألجل لو كذب احدهم ، اليه 

                                                           

 . ا  او هي ذات وجهني احدمها اسم املصدر وبه صا تعلق ذو - 1
 . او بدوا الظر  - 2
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روايااة لقلناا اا مارا  ا اماا لاو و ،  اال لاو كااا املارا  اساام املصادر لكناه الجياوز لاو كااذب الجال املصادر والطرياق بادوا اا يا    اىل اساام املصادر وذ  الطرياق اسام املصادر
  تدبر .  ،حمالة ال  ايضا   ا  احلالة النهائية جائز  ألجلل اقالطريق  يكوا الكذب الو  املصدر ا  هو

 ؟هل ارادة االصالح مجوزة للكذب او نفس االصالح 
اا  اااا الوالااد قااد طاارح يف مكاساابه مسااالة هاال اا ؛ هااذ  املسااالة املهمااة  هظاا  يف –ولعلااه املشااهور  –الفمهاااء  ه صااناعيا ماتبنااا  بعاااوهااذا البياااا الااذ  ذكرهااا  يوج 

وكااذا  هااو اجلااائز  ،او  ل صاالحهااا لاو قلنااا اا الكااذب ؛  ذلااك ا اااا مان وجااو  تنماايا هاذ  املسااالة هااو مابيناا  االصااالح ؟  إلرا ةاو ؟ ،  اجلااائز هااو ل صاالح الكاذب
او الصااالح الا مسااوج جااواز حليااة الكااذب هااو هفااس االصااالح ؛   حتاادث النتيجااة واييةااة  ساايكوا الكااذب حرامااا  كاااا املاارا  هااو اساام املصاادر وولكاان   الصااالح

 و ز ملمدمتهجم ال خ    يت مق وهذا اال،  االسم املصدر 
 هاو ايضاا   وهاذا،   الكاذب جاائز ماا  ام ارا  االصاالح   يمال أم وقال ساواء اإلصاالح مان االصاالح هاو ارا ة  ذكر السيد الوالد اا ممصو  الفمهااء مان ومن هنا

قااال ) الفااا  ماان مسااوغات الكااذب ارا ة االصااالح وقااد استفاضاات  ح () ارا ة االصااال املاارا  هااو بااىن علااى اال الروايااة حيااا ماااذكر  الشاايم يف مكاساابه  اهااه قااد أو  
 .، وهذا وجه اولواضا   امر و  وجوب التمديرالعر  الستظهر  اىل الروايات لو الميتاا وجيه وهو وما ذكرو  له وجه ،  ارا ة االصالح ( داالخبار جبواز الكذب عن
،  كلمااا   يجااوز الكااذب  (ارا ة) املصاادر  ااال لتاااق اىل تماادير بااه ب يف االصااالح والصااالح اا اريااداا الكااذ ااماذكرهااا   وهاا –وهااو  قيااق  –ولكاان الوجااه االخاار 
  .حدث الصالح واالصالح واالهصالح او ال  سواء كذبه جائز كاا الشخص مصل ا 

 3 .  تامل (ارا ة )تمدير  اال مل حصول اييةة او جائزغ  يكوا الكذب ساا اسم املصدر هو املرا    :  ولكن لو قلنا
 يز بين المصدر واسمه : يللتم طريق آخر

عيناه  ااا كاهات مضامومة  الظااهر اا حركاة  وذلاك بااا هل ا  الفعال املاضاي و، ياز باني املصادر وامساه يواهبارة لعلها تكوا ها عة ايضاا للتم وهنا همول كلمة اخ ة
ُر  و حُسان  ااا التصاريو هاو در املضاموم العاني كماا يف كُمال و هبامفاال اسام املصا و ، مصادرالنااتج هاو   او مكسورة واا كاهت مفتوحة ،  الناتج هو اسم مصدر

 ،) صلا يصلا صلوحا ( واملرا  هو اسم املصدر والنتيجة النهائية  و ) كمل يكمل كماال ( و ) حُسن لُسن حسنا (
 ،واملصدر  اا املرا  هو هفس احلدث والفعله  يذه  ذهابا وما اهببه  ، وذ اما يف كذب يكذب كذبا

هاال هااي ماان باااب صاالا بفااتا العااني حاا  و ال هعلاام اا ) صااالح ( الااوار ة يف الروايااة ماااهو  علهااا املاضااي  ؛ ألهنااايف املمااام لاايس بنااا ل  املااذكور إال اا هااذا الضااابا
 او من باب صلا بضم العني ح  تكوا اسم مصدر ؟ ؟ تكوا مصدرا 
 : الكذب في التحبيب الرابعةالمسألة 
 ،كاالزوجني مافال او االخاوين  ، ا يوجد طر ااا تكاوا بينهماا العالقاة باار ة وضاعيفةكا ؟هل جيوز الكذب يف حتبي  بعا االهبخاص اىل بعا : الرابعةالمسألة 
  هل يسوج الكذب يف الت بي  او ال ؟ ، كوا بينهما ب ضاء وهب ناء او تنا ر تمن  وا اا 

الا عناااواا ؛ اا الكاااذب يف الت بيااا  حااارام :  -ماااا مضاااموهه  -ذ قاااالحاااا   ؛ ام اجلاااواز كالسااايد الرو اختلاااو الفمهااااء يف ذلاااك  بعضاااهم ذهااا  اىل املنااال وعاااد
  ال يصدق عليه ) االصالح (  الصر  بني الطر ني ال يستبطن ذلك يوالت ب، مستبطن لفسا  سابق  (االصالح  )حيا اا  االصالح ال ينطبق عليه

 وسيايت كالمه ..  لة وعامة ملور  الت بي  بدعوى اا معىن االصالح اعممالكذب هبالة جواز اا ا  مد ارتاى  د الوالدواما السي
 ..وللكالم تتمة 

 له الطاهرينآوصلى اهلل على محمد و 

                                                           

( او  عااوى اا االصااالح يصاادق  ارا ة ( ال ) االصاالح (  اهااه مصاادر ، ويكاوا الوجااه عليااه امااا تمادير ) الصااالح  ياد بااني املصاادر واسام املصاادر هااو يف )اذ الت  - 3
 ائي ،  تامل.هباحلمل الشائل على كل خطوة خطوة يف الطريق واا   لدث االصالح الن


