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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 األدلذة بينذامنهذا و  بذاألولوابمذدأنا ، أربعذةواحملذممال  يف املسذةلة  الاألقذو  أنذكرنذا ؟ الكذبب هذ ال هذو هذو  ذائ  او الان كان البحث حول 

ـــْقَُّ الـــ   رِ )قولذذذه ىلعذذذا   ،كالكذذذبب  ذذذدا  ،وان الذذذدليو االول للحرمذذذة املطلذذذذة للكذذذبب هذذذ ال، عليذذذه  زور   الكذذذبب هذذذ ال هذذذو قذذذول  فذذذان  (اْجَتِنبُـــقا وـَ
 ذلك  اآلنعليه بو ه ونكمو  اأشكلنوحنن قد ، الروايا  إطالقفهو  الثاينالدليو  وأما، وباطو

 :  أكثرصياغة للبحث السابق مع تعميم  إعادة
 فنذول : أكثرصياغمه ونعمم الكالم  إلعادةونبكر البحث السابق وذلك 

ُِـ  ُكـ    )): )صلى اهلل عليه وآله وسلم( األكرماالسمدالل بذول النيب  إن  َُ َ  اْلَكِبيـَر  ِجـد  َ َهـْ ُّف َُـَّاَّ الرَُّجـَ  اتَـُّقـقا اْلَكـِذَب الغَّـِريَر ِمْنـ
ُِ  الغَِّريِر اْجتَـَرى َعَلى اْلَكِبيـرِ  ها احلكذم ررمذة الكذبب هذ ال ال يسذمبعد علذى ضذوئ -كمذا ذكذر الخذي    –هذب  الروايذة ونظائرهذا  ((ِإَذا َكَذَب 

 : ولكن ميكن ان يخكو على ذلك
ا  المفصذيو يف حكذم الكذبب ا ذ ل والنمييذة ليسذز اطذواز مطلذذا او ه ، ومآلذسذابذا اإلطالقعلى  اإلشكالما ذكرنا  من : القجَ األ ُّ

نذذة علذذى ذلذذك فهذذو  ريوأمذذا لذذو م ىلذذذم الذ، احمرمذذيذذه فلذذيذ بكذذبب موضذذوعا ولذذيذ الذرينذذة عل أقيمذذزلذذو  بذذني مذذاالمفصذذيو  وإمنذذااحلرمذذة املطلذذذة فيذذه 
والكذذالم بظهذذور  الثذذانو  غذذ   ذذال  نعذذذد للكذذالم باكذذة الذرينذذة الظهذذور الثذذانو  ي أنوالسذذر يف ذلذذك مذذا ذكرنذذا  مذذن ، (1)كذذبب موضذذوعا وحمذذرم

دون اللية يف اللفذذ  لوحظذز االسذمذ بذذو، دق والكذببليكذذون مذسذما للصذ بظهذور  األول الواقذ،اراءة املذمكلم ال يذصذد مذذن كالمذه  للواقذ،، وان
 .فال نطيو ذلك قد فصلناو ، (2)احلكاية واملرآىلية

  ال وغد ُ  اله ُّ  ،عنقاا الكذبِصدق ُ  مدخلية القغد : القجَ الثان 
ففيذه  ،األولاالسذمثناء منذه يف الو ذه  مذن حيذث  ونمييذة هذبا الو ذه هذي اعذم ايذاملذدعى يف الروا اإلطذالقعلى  لإلشكال آخروهناك و ه 

 (3)الكذبب مذر ن بالذصذد انعلذى هذبا الو ذه فذ وأمذا، الذرينة على ذلذك أقيمزلو  على مابب ه ال كواز اليف احلكم جب قد اقمصر -األول  –
 فليذ بكبب وإن م يذم قرينة مادام ال قصد.

 :  الغدق  الكذبمقاييس 
 ؟ ولكن ما هو مذياس الصدق والكبب 

 :  حممملة أو مذولةذ يمذايأربعة واطواب ىلو د 
 الثانو   او األولمن املطابذة للظهور يمصور بنحوين وصورىلني: ذلك  ان وقد فصلنا ،مطابذة الذول للواق، -1
 (4)ق املعمذد الواق، فصدق وإال فكببمطابذة املعمذد للواق، فلو طاب -2
 _ مطابذة الذول واملعمذد للواق، معا فلو ختل  احدمها فليذ بصدق 3

 :ميكن ان نطرح مذياساً رابعاً وهووهي املعروفة بني الذوم ولكن ، ثالثة ومذاييذ أقوالهب  
 .فان الصدق والكبب مر نان بهالعمذاد ال ا (5)للواق،الذصد مطابذة  -4

                                                           

 وعليه فان النميية ىلعممد على المفصيو يف اإلدخال واإلخراج املوضوعي للكبب ا  ل يف الكبب (1)
 وسمةيت منا مناقخة لبلك. (2)
 وهبا مذياس  ديد ورسب ىلمبعي الناقص م جند من علماء البالغة واألصول من طرحه سلباً أو إجياباً فمدبر  (3)
َُ َيشْ )بذوله ىلعا :  وقد اسمخهدوا ببلك (4) َُ َ اللَّ َُ يـَْعَلُم ِإنََّك َلَرُسقُل َِ َ اللَّ ُُِققَا وَاُلقا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسقُُّ اللَّ ُِِقيَن َلَكاِذبُقاَ ِإَذا َجاَءَك اْلُمَنا  واطواب مبكور يف حمله. (َهُد ِإاَّ اْلُمَنا
 م، مطابذة الذول للواق، أو دونه. (5)
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 انفكاك القغد عن االعتقاد:
ويظهذر وقذد جيممعذان يف مذورد  ،صذد وقذد يكذون العكذذقإذ قد يكذون اعمذذاد وال ؛ ان النسبة بني الذصد واالعمذاد هي من و هتقضيحَ: 
لذذو اقذذر  كمذذا -وهذذبا رذذث لطيذذ   – بذذرقرار ؟لذذ م فهذذو ي ،غذذ  معمذذذد بذذهلكذذن فذذان الخذذوص لذذو اقذذر بخذذيء قاصذذدا لذذه  (اإلقذذرارذلذذك أكثذذر يف )

وقبولذه االعمذذاد ام  اإلقذرارفهذو املذالك يف  ،غ  معمذد بذبلك شاك أو لبلك ولكن الذاضي يعلم ان املذروكان قاصداً  آلخرن انه مديبشوص 
وهذو لذذه ان يعمذذو بذذه  ج يف رذث علذذم الذاضذذيينذذدر  لذذو علذذم بعذدم اعمذذذاد  فانذذهنعذم ، الظذذاهر ان املعيذذار واملذالك هذذو الذصذذد ال االعمذذذاد؟ الذصذد
قاصذذد   غذذ  امعمذذذد مذذا لذذو كذذان الخذذوصوامذذا عكذذذ ذلذذك فك حيذذة أنفسذذهمالعذذذالء علذذى  وذلذذك إن إقذذراراملذذذر  إقذذرارال يف رذذث مذذوازين  أوال،

 .د املاَز بلف  م يذصبارىلكاز   ل مهو ي  م، هبا فانه  (1)ن بدين ولكن اقر نائماكما لو كان معمذدا انه مدي
   .االعمذاد عن الذصد من األدلة على انفكاك (اإلقرار):  الخالصة

 حيث ال وغد ُال حكاية ُال كذب
يما نحن ُيَ نققُّ   ُ : 

زيذذد قذذائم مجلذذة اويذذة وهذذو يف  :لذذيم لذذو قذذالاملعلذذم يف مذذذام المعان سذذابذا مثذذال  ذكرنذذا ان الذصذذد يف الصذذدق والكذذبب هذذو املعيذذار وــد يقــاُّ:
فبذذبلك ، وان كذذان اللفذذ  وذذا هذذو هذذو مذذرآة للواقذذ،احلكايذذة واراءة الواقذذ،  م يذصذذدوذلذذك ان املعلذذم ؛ ان نذذذول انذذه كذذاذب حفذذال يصذذمذذذام الخذذرح 

شذذوص ان يذذذول ذهذذب علذذي ا   أرادالغذذالك كمذذا لذذو ، والخذذاهد اآلخذذر هذذو الذصذذد ذو مدخليذذة يف صذذدق عنذذوان الكذذبب او الصذذدقيظهذذر ان 
وقذذد حللنذذا ذلذذك سذذابذا ومي نذذا بذذني ؟ ام نذذذول انذذه غلذذك يف كالمذذه؟ سذذة فهذذو ميكذذن ان نرميذذه بالكذذبباملدر  إ املدرسذذة فذذذال غلطذذا ذهذذب زيذذد 
   (2)فرا ، الكبب يف )اخلا( و)اإلخبار(

 (3)فمةمو صغرى املذام: وكبلك ا ازل فانه ال يذصد احلكاية عن الواق، فال يصح وص  كالمه بالكبب.
 :  القغد مع ظهقر اللفظظهقر ت احم 

يذذة قذذد ىلعطذذي و هذذا نقلنذذا ان المذذن  هذذة أخذذرى و النيذذة او الذصذذد مذذن  هذذة وبذذني يف رذذث مفصذذو النسذذبة بذذني الفعذذو  وأوضذذحنااشذذرنا سذذابذا 
   (4)يكون العكذ أخرىمن ظهور الذصد وىلارة  أقوىانه ىلارة يكون ظهور الفعو و ، وبالعكذ للفعو

كذذبلك ىلذذارة يغلذذب ظهذذور فانذذه  بذذني ظهذذور الذصذذد وظهذذور اللفذذ   وإمنذذا، ةلذذيذ بذذني ظهذذور الفعذذو والنيذذولكذذن البحذذث  جيذذر  نظذذ  ذلذذك وهنذذا
قصذد  هذو  ممذبرعاً بذانيوقظه بالسباب  أنليذ له فلصالة الصبح  آخر إيذاظ أرادفلو ان شوصا  ،يكون العكذ وأخرىاللف  ظهور الذصد 

فذذان الخذذوص حذذ  لذذو  )أو عدمذذه( ظهذذور الذصذذدمذذن  أقذذوىان ظهذذور اللفذذ  )السذذباب( هذذو وذلذذك مذذدلول اللفذذ  والسذذباب  وم يذصذذد اإليذذذاظ
مذن ظهذور اللفذ  كمذا هذو  أقذوىقذد يكذون ظهذور الذصذد  أخذرىومذن  هذة ،  رد السب عن معنا  فباك حرام شرعا وليذ جبائ  هبا من  هذة

ح فهذو د مذادام هذو النصذحمذرم ولكذن الذصذ وهذو -إذ هي ذكر أخاك وذا يكرهذه  – احلال يف الغيبة يف نصح املسمخ  فان اللف  ظاهر يف الغيبة
ص الذذب  وذذاول ان جيذذر  الصذذلح مذذ، عذذدو  لكذذن بذصذذد اخلذذداك فالبذذد ان يمينذذب ذلذذك فذذان النيذذة والذصذذد را ذذح و ذذائ  . وكذذبلك يف الخذذو

   .ىلغلب ظهور اللف 
 : صررى المقام

                                                           

 غالطا بان أحرز انه أراد قول أمر آخر فغلك وقال ما قال. أو ساهيا أو (1)
 حيث اسمنمينا هنالك ان اخلا قد يكون كببا ولكن اإلخبار ال يكون كبلك. (2)
 ( سيةيت و هه.3)
مثالً فان عمله حرام الن ظهور الفعذو أقذوى مذن ظهذور الذصذد وكذبا حيث مثلنا بعدة أمثلة منها االحنناء أمام السلطان اطائر فانه لو احنىن ال بذصد ذلك وإمنا بذصد السيود هلل ىلعا   (4)

...ِإالَّ ُمَتَحر ُـا  ِلِقتَـاُّف َأْ  )ا يف قولذه ىلعذا : لو احنىن أمام الصنم أمام الناس فانه وإن كان بذصد المعرف على ىلضاريسه، إال انه حرام القوائية ظهور الفعو من الذصد. واما عكسه فكمذ
َُِئةف...ُمَتَحي  ا  ِإلَ   فان الذصد هنا ظهور  اقوى من الفعو ولبا أ از ذلك فمةمو (ى 
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ــ  مــقرد بحثنــا نقــقُّ  (1)لذذب واقذذ، مذذدلول اللفذذ ()كمذذا ان واقذذ، الذصذذد يغيف الكذذبب ا ذذ ل  ، ظهذذور اللفذذ ظهذذور  ان الذصذذد يغلذذب: ُ 
وان م  ثبوىلذاً  ئذب ال ينطبذق عليذه عنذوان الكذببدمنذه احلكايذة وعن املذرادلم يكن فهببا الذصد كان صدر يف مذام ا  ل وامل اح و الكالم فحيث ان 

 .يذم قرينة
  لذو م يذذم قرينذة فحيذث ال قصذد ال  واما ههنذا فيذذال حذ (2)على قيام الذرينة هناك الو ه السابق حيث كان املدارخيمل  هبا الو ه عن و 

 كبب أ  حيث م يذصد احلكاية فليذ بكاذب.
 االنغراف : القجَ الثالث

، ولكنذذذه م يذذذبكر و ذذذه االنصذذذراف، غذذذ  املذصذذذود عذذذن الكذذذبب امل احذذذي األدلذذذةانصذذذراف النصذذذار  سذذذلك و ذذذه ثالثذذذا حيذذذث قذذذال بوالخذذذي  ا
 وسنبكر بعض و وهه الحذاً برذن اهلل.

ا ذ ل كمذا صذرح  إرادةنفذ ا  ل وهو الكالم الفاقد للذصد ا  حتذق مدلوله فال يبعد انه غ  حمرم م، نصذب الذرينذة علذى  ماوأ) :  عبارتَ
 به البعض ولعله النصراف الكبب ا  اخلا املذصود ( انمهى

 الَ الطاهرين صلى اهلل على محمد   وللكالم ىلممة  لالنصراف األدلةفان اخلا غ  املذصود ال ىلخمله :  عليَ

                                                           

 هب  اإلضافة  ديرة بالمدبر إذ نذلنا هبا البحث عن عام اإلثبا  والظهورا  إ  عام الثبو . (1)
البد له من ماز وهو الذرينة سواء كانز لفظية او مذامية؟ ولكن  وابه إن الكالم ىلذارة ال يذال: ان الذرينة املذامية مو ودة فيعود هبا الو ه ا  الو ه السابق؟ وبمعب  آخر: ان الذصد  (2)

النظذذر عذذن عذذام اإلثبذذا  ىلخذذويص هذذو يف عذذام الثبذذو  وأخذذرى يف اإلثبذذا  وكالمنذذا يف الو ذذه الثذذاين هذذو يف عذذام الثبذذو  و هذذو كذذون عمذذو الخذذوص يف نفسذذه حرامذذا أوال او ال بغذذض 
 ينة هي من عام اإلثبا  واما الذصد فهو من عام الثبو  وعليه مدار الصدق والكبب على ما بينا .اآلخرين له خار ا والذر 


