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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني، وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
مث بينااا وموعااة راان  ،ومبااا اوضاا نا  أربعااةيف املسااالة  األقااوال أاذكرنااا  كاااا المااالم حااول الماانب لااو كاااا هاالال او رلاحااا ؟هاا  هااو حاارام او ال 

 : واملقدرة الثالثة وهي األرر إىلووصلنا  ،لةألبياا رقتضى الت قيق يف املس – أيضاواليت بعضها هي رقاصد  –املقدرات 
 . هنا را رضى ،بينهما (1)اا هناك واسطة وقد استظهرنا ، او ال واإلنشاء اإلخبارهناك واسطة بني الصدق والمنب  وبني  أاه   

 ال واسطة في البين : الكذب قول المشهور في الصدق و
عان صااحب وما  إذ نقا  ذلا  السايد القماي يف رباان املنهاا   اعتمادوران مجلاة ران ، صادق والمانبإىل اناه ال واساطة باني الاملشاهور ذهب 

وهنا على املشهور(،  واسطة بني الصدق والمنب الالعمد واخلطأ؛ إذ سواء ، هو عليه اعن الشيء خبالف ر اإلخبارهو  : اا المنبقوله الب رين
 . السيد القمي كنل  ارتضا را 

 الواسطة موجودة بينهما: المنصور الرأي
 : املشهور يف الصدق والمنب نقول رأيوتعليقا على 

، إنشااءخرب او  إرا :اا المالم هو رن األدبيةرا ينكر يف المتب  اأ بني اإلنشاء واخلرب وبني الصدق والمنب. توضي ه:ة روجودة إا الواسط
؟يماوا  اإلنشااءيقا  يف قباال  الا اخلارب ال؛ وذلا  إنشاءاو  إخبار إرا المالماا يقال: والتعبري الدقيق هو  ،خطأب  هي ، هن  اجلملة ليست دقيقة

 ويوض ه رالحظة الفرق بني الِعلام (- او النشأة -)ي يق  يف قبال اخلرب هو النشوءوالن، (2)–كما ذكرنا   – اإلخباريقابله  اإلنشاء وإمنا ،قسيما له
كماا هاو  اآلخرالطرف  بالنسبة إىلرن الفاع   يصدرهو الني  اإلعالمولمن  ،اإلنسااباحلالة والصفة الثبوتية القائمة ؟اا العلم يشري اىل  واإلعالم
  ،جلي فرق بينهماالو وكنا األخبار  اإلعالمواملليد وهو  وكنا اخلرب لمالعِ باباا اجملرد وهو  إذ هناك ،باب اال؟عال رقتضى

اخلارب ؟هاو  وأراا ،؟اعا  راا را  نسابته إىل هاو احلماياة عان رعاي رعاني اإلخباارو  ،ال اخلرب اإلخبارهو  واإلجياد اإلنشاءال ؟اا الني يف قب: وعليه
  اع  )أي املخرب(.عن واق  ومل يؤخن ؟يه مبا هو هو نسبته إىل الفأرر حيمي 

 ومهاا: خاربوامل املنشاأنالحاح  أخار ولمان تاارة  ،ا  إنشااءت انشاأو  إخباارا أخاربتتاارة نالحاح حاال الفاعا  ونسابة الفعا  لاه ؟نقاول : آخروبتعبري 
 ، (3)اخلرب والنشوء

 ؟خرب. وإال ؟إخبارالفاع   إىلاخلرب لو لوحح رنسوبا : إذا
 وكذب االخبار التفكيك في مقام التعليم بين كذب الخبر

 :ورن ذل  ،رتعددة يصيغ كالره مبقتضاها واغراض املتملم له رقارات اإلنساا إا
بانه كاذب ؟يما لو كاا الواقا  خاالف ذلا   األستاذ؟ه  ميمن اا نصف  ،زيد عامل مجلة امسية: تهللمعلم ؟انه عندرا يقول لتالرنرقام التعليم 

ال  اإلخباااركاذبااا ولمان  مااوا اخلاربقاد ي؟اناه واخلاارب  اإلخبااربااني  السار  يف ذلاا  راا ذكرنااا  ران التفميا و ، واجلااواب كاال  !)بااا مل يمان زيااد عاملاا (
وذلا  اا ؛ ؟ال يصح وصافه بالمااذب االستعمالية اإلرادةاجلدية عن  اإلرادةانفمت  حيثاملعلم لو قال )زيد عامل مجلة امسية( ؟هنا ؟ ،كنل   يموا

اللية ال قنظارة اساتإىل اجلملاة الساابقة هاي نظرته أي اا  ،واللفح ؟ سب األلفاظنظر  اىل عامل  وإمنالواق  اخلارجي عن ا احلماية   املعلم ليس بقاصد  
 ، آلية

التفمياا  يف املقااام  خاارب كاااذب ورااا ذلاا  إال بسااببلقلنااا اا هاانا ونساابنا  اىل الواقاا   لااو الحظنااا  وااردا  عاان نساابته للفاعاا اخلاارب  نفااسولماان 

                                                           

ياد يف على األق  يف رسالتني كما سيأيت، ولنا ؟هو حبث تأسيسي وليس بناظر ؟قط اىل را قاله األعالم يف رساألتنا با  هاو إضاا؟ة يقيقياة و؟ار  جدوهنا االستظهار سينفعنا  (1)
 املقام .

 إذ كالمها رن باب اال؟عال . (2)
 واخلرب ؟ع  لو الحظته رنسوبا إىل الفاع  ؟إخبار واال ؟هو خرب ؟تدبر. (3)
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 (1)كاذببأنه  يصح وصفه  جدية رنه ؟ال إرادة ال إذ ؛؟املخرب ليس بماذب
 التفكيك في التورية

 ،لايس هناا أيب اا: ؟قاال الولاد –رهام يف البيات  باأرروهاو رشالول  – أبياه  احدهم ابنا لشخص عان لو سورن ذل  أيضا : رقام التورية ؟انه 
بااني اإلرادة التفمياا   والساار كمااا ساابقيف ذلاا  حبسااب املشااهور  إراامال؟ااال  ؟عااال، رماااا رعااني يف البياات لاايس ؟يااه والااد  اىل )هنااا( يااا  بإرااارتهر  رو 

 صا يح واا كااا اخلارب ؟اإلخبااراالستعمالية،  اإلرادة؟همه اللائر رن خالل  اجلدية مل يقصد را بإرادتهالولد ليس بماذب ؟انه االستعمالية واجلدية ؟
 رناقشته يف حبث التورية.وسيأيت يقيق هنا و  كاذبا  –على حسب را ؟همه اللائر رنه  –

 : ال الخبر اإلخبارمدار الحرمة هو 
علاى راا نساب للفاعا  ران ؟عا  ال علاى  احلررة تنصب   ب  ؛املدار يف احلررة ليس على نفس الفع اا : نمتة رهمة وهي وتظهر الثمرة عند بياا

وال ينصاب علاى الفاعا  لردعاه عان الفعا   واملنا ؟اا احلررة تعين املنا   ،اذ الفع  مبا هو هو ال ينطبق عليه انه حالل او حرام؛ ؟اعلهالفع  اجملرد عن 
  رعي للرد  عن الفع  اجملرد عن نسبته للفاع 

هااي واملفساادة  لإلجياااب املنشااأاملصاال ة هااي راا  اا احلررااة واإلجياااب رصاب  و املصاال ة واملفساادة  رصااب   بااني يف الفاارق رهاام أرااروران هنااا يتبااني 
 .اىل الفاع رنسوبا  الفع  ارا احلررة واالجياب ؟قائماا بالفع  وبقط  النظر عن الفاع   صل ة واملفسدة قائمة بنفسامل اا حيث؛ لل ررة املنشأ

 الالبالغية هي باللحاظ الفلسفي يقيقالمنفصلة الح
 ب  اخلرب أيضا  قد يموا كنبا  بل اظ غري كنب بل اظ آخر. توضي ه:: وهنا نرتقى ونقول

؟ااملخرب هاو الشاخص نفساه واخلارب هاو الفعا  الصاادر عناه مث اا هانا اخلارب حيماي عان الواقا   ،ورراتاب أراورثالثاة ، هاي واق اخلرب والاا املخرب و 
 ، الثبوت والفع  والفاع : وعليه ؟اا لدينا ثالثة عوامل ،اخلارجي

 : اخلرب نفسه ؟نقول إىل آلاا، وننتق  واإلخباراخلرب عامل  يفم  ؟يه بنيوقد قلنا سابقا اا ردار الصدق والمنب ميمن اا 
؟ااا اخلارب اراا اا  ران الناحياة الفلسافية هولمنا ،يماوا كاذباا او صاادقا ميمان اا ال أيضااالبالغاي ؟اناه  االصطالحياا اخلرب تارة يالحح باملعي 

  وهنا هو رورد املنفصلة احلقيقية ،وا صادقا او كاذبايم
اهناا ال حيمااى عاا عان راايء واقعاا ولمنهاا باااملعي الفلسافي هااي  حنوياا  وبالغيااا  را خربياة  مجلااة ؟هاي (زياد عاامل مجلااة امسياة): ؟عنادرا يقاول املعلاام

 صادقة او كاذبة.؟ارا واق   خربية حاكية عن
حبسااب املعااي  وإمنااا ،واملخاارب باا  وليساات حااا يف عااامل اخلاارب االصااطالحي حنويااا او بالغيااا اإلخبااارة ليساات يف عااامل ياا؟املنفصاالة احلقيق: وعليااه

  ؟تدبر .لفلسفيا
 تعريف االنشاء واإلشكال عليه (2):الرابعةنقطةال

 هو  را اإلنشاء؟فيها نتساءل عن رعي  لرابعةاملقدرة ا وأرا
؟هاو راا ارتضاا  السايد اخلاوئي حياث  اآلخارالقاول  وأراا ،أولوهانا قاول  –على املنصاور املشاهور  –يف عامله  اعتبار   إجياد االنشاء هو: واجلواب

  ،زررب   هو اعتبار  : قال عنه
با  الفارق  ،، ؟ااا ذلا  رت قاق يف االخباار واالنشااء علاى حاد ساواءرعي للفاح إجيادهو ورد  ليس اإلنشاءاا : ولمن وعلى كال القولني نقول

  هو إجياد االعتبار )إضا؟ة للمعي( وعدره. ؟تدبر جيدا  
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

 . -أي الفاع   –اجلدية وكنا االستعمالية يف ررتبة الفاع  ال الفع ، ولنا صح التفمي  بينهما يف ررتبته  ؟اا اإلرادة (1)
 وهي تعد إرماال على را سننكر  رن كالم صاحب رصباح الفقاهة، ؟تدبر (2)


