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

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
اطالقرا  ررر   كرونذكرر انره ال يبعرد   األنصاريخ يأو ال؟ وقلنا إن الشكان البحث حول الكذب هزال وانه هل هو حرام 

 أنذكرر  السريد ائروئي  رن  ووصرلنا ا  الوهره اللالرث وهرو  را، وقد ذكرنا انه قد جياب عرن ذلرب بوهرو ، الكذب هزال حمكمة
 آلخرركمرا يف قرول الشر   ،  فهري خارهرة  وضروعا عرن ةائررة الكرذب فليسر   حر رة إنشرا الكرذب هرزال هري  أقسامبعض 

ليكرون   اإلخبرارفهرذا لريم  رن ةائررة ، قاصردا التنيري   رن هرانه او االسرتهزا  او املرزا ( ذكري أنر بطرل او  أنر ) بره هزئا ست
 . هذا  ا  ضى، كذبا او صدقا

 : السيد الخوئي ذكره تكملة نقاش الوجه الذي
 : فنيول اآلنب وليد ناقشنا اليول الذي ذكر  السيد ائوئي ونكمل ذل

يوهرد اخبراران  تعاكسران  والنكتة البالغية هي انره، إخبارولكنه  بإنشا بطل( فهذا ليم  أن ند ا ييول )انه ع أوالذكرنا 
 – اللفر آخرر  يتضرى براطن وهروهر  وإخبرار، انره بطرل – أويلبظهرور  – يتضى ظراهر اللفر   إخبار :باآلخر احدمها  ندك  
 حيييي.  باطين نفيظاهري وال ثبا اإل، و  تضمنا نفيا فهو اثبا ، ليم ببطل بأنه –بظهور ثانوي 

 . ، هذا اوال(1)إثبا االستعمالية هو  اإلراةةولكن حبسب ، اجلدية هو نفي اإلراةةانه وحبسب : وبتعبير آخر
 تحليل حقيقة االخبار واإلنشاء

  عليه املشهور.الذي بىن يالبدو  النظر غري  ا يظهر  ن يكشف لنا واإلنشا  حلييية اإلخبارالتحليل الدقيق  ان: وثانيا
جيرررري فيررره الصرررد   اإلخبررراروان  وإنشرررا  إخبرررار رررن ييسررريم الكرررالم ا   واألصررروليونذكرررر  البالغيرررون  ا رررذلرررب ان  وإمجرررال
 ع التحليل لكننا و ، ئدكالم بدوي يطر  للمبت  ذلب هو جمرةكل   إن ،أي ال جيري فيه ،ال حيتمل فيه ذلب واإلنشا والكذب 

 : وهو ن ذلب  أكلر وه والتعمق والتدقيق سنجد  ا
وعليه  ،اإلخباريتضمن  أيضا ان اإلنشا كما سنجد ،  ذلبلمن فيط  تض   اإلنشا وليم  أيضا اإلجياةيتضمن  اإلخباران 

ينرا   رن غرري ، أيضرا نهمرا ال ميكرن وصرفه برذلب كمرا ان كرال  ،  كن وصف كل  نهمرا بالصرد  والكرذبمي –وهنا الدقة  –
 . ، وكذا اإلنشا ال ميكن ذلب آخرفائرب بلحاظ ميكن وصفه بذلب وبلحاظ ، اظحلالحبسب  األ ر إذيناقض ال و 

  في اإلخبار هناك إيجاد وحكاية -أ
احلكاية عن ائارج و عه فلو طابق إذ هو فواضح  اإلخبار أ ا، وإخبار إجياةفلدينا ( ها  زيد) عند ا نيول إننابيان ذلب: 

 ، فصد  وإال فكذب
مل يكرن هرذا املعرىن ( هرا  زيرد) فانره قبرل اليرول اآلخرر،اليضرية يف ذهرن الطرر   ألركران إجيراةهرو و  أيضرا إجياةولكن هناك 

وهرد ذلرب يف ( هرا  زيرد) لوبيرو ،  وضرو  وال حممرول وال نسربةيف ذهنره يوهد  مل يكن :أي ذهن اآلخر، نتيشا و وهوةا يف 

                                                           

 ولذا صح وصفه بالصد  أو الكذب بلحاظهما. (1)
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 .انههت ففيهحاك عن هي  خارها و  ذهنا   د ملعىنعليه فائرب  وه  و ، الذهن
ال يوصرف بالصرد  والكرذب فلرو اخررب احردهم بكرالم للشريخ  املعرىن يف الرذهن إجيراة ائرب بلحاظ ويتفر  على ذلب: ان 

 للمعررىن املنطبررع يف الرررذهن هلرررذا اإلجيرراة وال هررذ  املرحلررة و ررن هرررذ  اجلهررة ال يصررح ان ييررال وأوهررد  يف الررذهن ففررريالطوسرري 
 رورة  عرن الواقرع فهرو املعرىن و رآييتره نعرم بلحراظ حكايرة، ذلرب اإلجيراة حيتمرلال  ؛ ألنرهصرد  او كرذب بأنره بلحاظ  وَهديتره
يف عامل الرذهن بصراة  وال بكراذب هرذا  ههة إجياة  أ را  لحاظ ب اإلخبارصح ان نصف ال ي واحلاصل: انه، الصد  والكذب

 .  ن الكالم األولهو الشطر 
 في االنشاء: إيجادان وحكاية -ب

فرران  (هئررين بزيررد) فلررو قررال، األ رررالطلررب يف  لررل  فهررواالول  واإلنشررا االجيرراة  إ ررا، (1)وإخبررار انأجيرراةففيرره  اإلنشررا  وأ ررا
كمرا هرو احلرال يف  اليضرية يف ذهرن املرتكلم أركران ثانيرا  واوهرد ، (2) عامله ومل يكرن  وهروةا قبلرهالطلب يف أواللم قد اوهد املتك

  (3)اإلخبار
يف  اإلخبراريشركك  رع  أجيراةان وعليره فاإلنشرا واوهرد املعرىن ذهنرا فهنراك  (4)هرااوهد الطلب خار  اإلنشا املتكلم يف : إذن

للتصرديق ال  ناقصرةانره علرة : أي، اإلذعرانو  أيضرايوهرد التصرديق ، كمرا انره قرد اليضية والنسبة يف الرذهن ألركانالتصور  إجياة
 .يا ة

 : إخباراقد يتضمن او يستلزم  اإلنشاء
وقد يكون ( اإلن)  دلوال عليه بربهان اإلخبارفيد يكون هذا ، (5)يستلزم ذلب وقد ا تضمن إخبارايوهد قد  اإلنشا  إنمث 
ولررو  ، ئ زيرد  طلرروب يل هررداأن جمرر لرره  لرزوم خررربي وهرروفران هررذا الكررالم ( بزيررد هئررين) فانرره عنرد ا ييررول، يف الكررالم ا تضرمن

 تضمن ويف كلتا احلالتني هناك إخبار   فهمنا عكسه فان ذلب حيتاج ا  قرينة
 تحليل تطبيقي لجملة )ليتك كنت تقيا(

 اإلنشرا والتمرين كمرا هرو واضرح  رن  صراةيق ( ليترب كنر  يييرا) آلخررفلرو قرال احردهم  ويتضح ذلرب أكلرر بامللرال اآل :
 ، ال حيتمل الصد  والكذب إنشا فان التمين  الذي ذكرو  وحبسب الكالم البدوي

 : أ ورولكن نيول يف هذ  اجلملة يوهد ثالث 
 يف عامله  وإجياة نفم التمين  إنشا -أ

 اللالثة لليضية يف الذهن  األركانيصور  إجياة -ب
ا  العلررة  -أي التمررين  - ررن املعلررول  انتيرراال   عررن عرردم ييرروا ذلررب الشرر   وهررذا  نكشررف بالربهرران اإلي اإلخبررار -ج

                                                           

 وذلب خال  املعرو  واملشهور وليم  طرو  قبال ولكن التدبر يسو  إليه ال حمالة. (1)
 هي نيطة متيز اإلنشا  عن اإلخبار حيث اجياة الطلب وهذ   (2)
 فيد أوهد الطلب و تعليه يف الذهن إذ الطلب ليم بال  تعلق بالبداهة. (3)
 أي يف عامل االعتبار. (4)
 بل ال خيلو إنشا   ن إخبار سابق ريبة عليه. (5)
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 (1)ليم  تق   بأنهاعتياةي  وهي
  العتبرار  كيرب عليره، ويردلب علرى ذلرب ان امليرول يف حيره ذلرب اليرول قرد عرن واقرع وإنشراهناك خررب  يف اإلنشا  إذن:

  له. هماك وهه للغضب أو ر يه بانه  ت  ينتفض غضبا   ن اهتا ه بانه ليم  تيي، ولو مل يكن ههنا إال انشا  التمين ملا كان هن
 . حيتمل الصد  والكذب إخبار جبهة  إن اإلنشا : والمتحصل

 موطن الخلط واالشكال: لسيد الخوئيتعليقنا على قول ا
ان هررذ  العبررارة هرري  رروطن  "بعررض املعرراي بررداعي اهلررزل ا ررض  إنشررا .. . ": وهنررا نعلررق علررى  ررا قالرره السرريد ائرروئي وهررو

إذ يف   واإلنشرا  اإلخبرارهرو قاسرم  شركك برني  ولكرن ذلرب، بعرض املعراي أنشأاملتكلم  إنيصر  بفهو  عند وائلط  اإلهكال
 . (2)واإلخبار ليم ةخيال يف حييية اإلنشا فالداعي  وا ايف عامل الذهن  ويوهد يلب املعاي ينش  ئكليهما 

 واإلجيرراة لالعتبررار هررو وهررذا اإلنشررا ، يف ائررارج إنشررا  االعتبررارإجيرراة املعررىن يف الررذهن وبررني هنرراك خلررط بررني : والخالصــة
ا  لريم هرو جمررة لكرن نيرول ان االنشر) لب فيمرا سربق حيرث عربنراقد بينا ذ وحنن، اإلخبارعن حييية اإلنشا  الذي يفك  به 

 إجيراةبرل الفرر  هرو ،  رن هرذ  اجلهرة علرى حرد سروا  واإلنشرا  واإلخبرار، أيضرا اإلخبرار عىن للف  فان ذلب  تحيرق يف  إجياة
 . انتهى( إضافة للمعىن وعد هاالعتبار 

 االعتبررارإنشررا  حبيررث ييصررد املررتكلم " ا علررى  ررا ذكرنررا  كرران ينبغرري ان يكررون عبررارة السرريد ائرروئي بنررا وبررذلب ظهررر انرره  
  "(3)بعض املعايإلنشا  وإجياة إضافة 

أي نفم اهلزل ، " (5)اهلزل بإنشا بل ، (4)" كون الشي   صداقا للهزل ليم بالداعي: كما ظهر ان الصحيح هو ان ييال
بكرون الطلرب هرو الطلرب ال  بإنشرا للطلرب هرو  داقا   صر األ رركرون ذلرب  الحظرة نظرري : ان  ، ويظهر ئاينبغي ان يكون  نشَ 

 وللكالم يتمة  (6)الداعي وال بإجياة املعىن فيط
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

 .أي حيث اعتيد  انه ليم  تيي وحيث انه ليم ، متني  أن يكون  تييا   (1)
 فال يصلح مميزا  هو اآلخر. (2)
 وهي  تعلق الطلب يف أكرم زيدا  أي اإلكرام. (3)
 أي ليم بإنشا  بعض املعاي بداعي اهلزل. (4)
لريم بإنشرا  واحلكايرة مل فانره عنرد ا خيررب هر   عرن آخرر قررب  را قاصردا احلكايرة عرن الواقرع برداعي اهلرزل هرذا  –وهرذا هرواب نيضري  –فان اإلخبرار كرذلب قرد يكرون برداعي اهلرزل  (5)

 يتحول ا  إنشا   جرة يغري الداعي كما لو قال احدهم )أمتىن أن أصبح عاملا( فهو خرب وليم بإنشا  وان كان بداعي التمين.
 لطلب بأكرم( وهو خطأ.بداعي ا –وهو بعض املعاي الذي ذكر   –فالح  الفر  بني قولب )انشأ  الطلب بأكرم( وهو الصحيح وبني قولب )انشأ  اإلكرام  (6)


