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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
 :  ربط النتائج بالمباحث المتقدمة إليضاحتلخيص لما سبق 

 إلخارا  اثالثا اوبيناا وزوها؟ واناه هاه هاو زاائز او حمارم او اساههزااا قاد وقاو ماور  نياا باني األعاالمن الكذب مزاحاا او هازال ذكرنا ا
، األ لاة صصصااالهسمية هي من باب اجملاا  الاال ملامله  ؛ وان هذهالكذب هزال او مزاحا او اسههزااا عن  ائرة الكذب موضوعا وحقيقة

ولااي   إنلااااالكااذب هاازال  إنالهااو  األ لااةثالااا  وأمااا، هاايف يف ثبااوق ومقااا مااالو الكااذب والصااد قصااد معال إنهااو  األ لااةثااا  ن اكااو 
 هو املقسم للصد  والكذب والذيقسيم للخيف  واإلنلاا، بكذب حقيقة

 :  أموريف كه قضية موزد جمموعة  ان الهحقيا حول القضية وقلنا وصلنا إىلمث 
 (1)طبعية ووضعية من بأقسامهاهو الداللة : األول األمر
  اإلرا ةالهو : الثاني األمر
 وإرا ة، يف ذهاان السااامو وعا وحممااوال ونساابة  املعااب بأركانااه الااضال  موضاا إجيااا  إرا ة :إرا اق مهعااد ةالقااد ذكرنااا انااه موزااد  اإلرا ة أمااا
 .كميةبالنسبة احل مصديقه بهصديا املخيف إجيا  إرا ةوكذلك ، الهصديا بالنسبة اخليفية يف ذهنه وصقو النف  إجيا 

ولااي    هااو احلاااكياملصاايف يف اخلاايف  إنإال  اإلنلااااواحلااال نفسااه يف  ،هااو احلكايااة الانااه يف اخلاايف موزااد زهااة احلكايااةاألمــر الثالــث: 
   ما ابهب عليهله و ملزوم احلكاية هي ال م املصيف او  اإلنلاا وإمنا يف اإلنلااكذلك يف 

احلكايااة  الاان -( ذكاي وعبقااري أناا ) أو( آزاام وأسادبطاه ضاار ام  أناا ) لآلخار كقااول احادهم -وذكرناا كاذلك ان الكااذب هازال 
اللفااب بظاااهره بكااي بطولااة اللااخ   األولالفااي املضااال ، ظاهريااة والضانيااة واقعيااة األوىل: ان مهعاكسااهانموزااد حكايهاا بااه أيضااا،موزااو ة 

 لبال ية ينفي البطولة عنه وهنا مكمن اللطاالة ا –مو القرينة  –ولكنه بباطنه وواقعه 
  -صغرى وكبرى  -: الثاني السابق اإلشكالدفع 
 وكيفى  ىذكر مندالو صغر  القصد له مدخلية يف صد  الكذب ولكن ما أنالضا  السابا  اإلشكالذكرنا يف 

 القصد موجود عند الهازل: المناقشة الصغروية
( انا  بطاه) ا  كاان املا ل اناه ال قصاد يف قولاهالضا لاإلشكاالفي ، ان القصد موزو الفيه الضا   اإلشكالصغرى  الو ما ذكر يف  أما

 : ولكن نقولوانه كهمضيه املعلم 
اليااه يقصااد إذ لكااذب ادااا  وهبااذا لهلاا  عاان ا، مهحقاااصااد احلكايااة قال، ا  واقعياا ا  وقصااد اظاهرياا ا  قصااد: ن هناااو قصاادين مهعارضاانيا

ظااهر   ة الظاهرياة نيسايفيايقصاد احلكا الاناهيف الكااذب اااا ل  اوأما اآلخاركاية الواقعية ويعمه على اقحامهاا يف ذهان الطار  املهكلم احل
   اآلخره بالطر  ك نيسيف اسههزائكالمه ويف نف  الوق  يقصد نفي ذل

 -حىت على الرض قبول مقوميهه  –م ينه  ركن احلكاية ومقومها لالذكر هنا ان القصد موزو   حمصه ما: اذن
 (7)(يةكذب الحكا)في يشترط القصد ال : اإلشكال الكبروي

  الهو:كيفويا   اإلشكال وأما
                                                           

 داللة العقلية والطبعية مندرزهان م  ما أمسيناه بالطبعية وقصدنا منها ما اقهضاه طبو اللفب ال ما اقهضاه طبو اإلنسان.وال (1)
 به يف )كذب احلاكي( القط. (2)
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لرتط يف ادملاة أي اناه لاي  شارطا  إال يف إحادى يانه لي  مبلرتط بادملة وان قيه بانه    ولكن نقولسلمنا ان القصد لي  مبوزو 
نوعااان والضااا  هااو كااذب احلكايااة وهااذان ، هااو كااذب احلاااكي األول: ومهااا لهلفااان (1)هاهنااا اطالقااان للكااذب صااورمني. موضاايك ذلااك:

 لهلفان.
هاذا مان زهاة  ،والفار  بينهماا كبار (2)(حكاياة الالالاب)يقصد هبا  أخرىومارة  (حكاية اللفب)كاية مارة يقصد هبا احل وبتعبير آخر:

الهاه النهاي عان  ؟ عان أي كاذب ياهكلمال( امقاوا الكاذب) عنادما يقاول )علياه الساالم( اإلماامالاان واما من زهة احلكم واحملماول  ،املوضوع
 إلياااهينسااايف  يصاااك ان نيااااو الاااالالهاااو لاااي  قاااو با للواالناااائم لاااو مكلااام بكاااالم  ااار مطااااويوضاااحه ان ؟ كاياااة او كاااذب احلااااكيذب احلكااا

الاال موزاد )حكاياة الالالاب( وال يوزاد بهبعهاا )كاذب احلااكي( باه املوزاو  )حكاياة  حكاياةلاه لل قصادال  أي، إذ ال قصد لدياه؛ الكذب
يقصاد احلكاياة عان الواقاو نعام لاو قصاد ذلاك  الاناه ال(  ياد قاائم) وكاذلك املعلام الهاو عنادما يقاول، اللفب( وبهبعها )كاذب اللفاب( القاط

 .وكذا احلال يف الغالط اليما  لط اليه ،بيناه سابقا  من زههني كما  اإلالا ةلكان  
 هااذا إذ، الااال كااذب هنااا مااارة يالحااب الكااذب منسااوبا لفاعلااه ولقائلااه أي مسااندا اىل الالظااه كالنااائم والغااالط واملعلاام وبعبــارأ رخــرى:

 ، لي  حاكيا يف مقامهالالالب 
ماو قطاو اناه أي  ،يصاك ان نصافه بالصاد  او الكاذب وهناااللفب مباا هاو هاو وماو قطاو النظار عان الالظاه  يالحب مارة أخرى ولكن

و ماو قطاو النظار عنهاا أوحاالماه  معرالهه بالالالبمن  ر (  يد يف املدرسة) لو طر  ذهن شخ  مجلة املخهلفة الالالبالنظر عن حاالق 
 .كان  هذه ادملة اخليفية  ر مطابقة للواقو الهي كذبالانه لو  

 مارة يوص  اخليف بانه بكي وأخرى يوص  املخيف بانه حاكي  بعبارأ ثالثة:
    كالمهيفموزو   -قصد احلكاية  –الكاذب ااا ل القصد  ه يفان -ىصغر  –الضا  قلنا  ر نا على االشكال ويفوموزز القول: انه 
قطااو اليااه النظاار عاان احلاااكي  المااا القصااد ان كااان  خاايال الهااو  خيااه يف كااذب احلاااكي ال يف كااذب احلكايااة إن: ويف الكاايفى نقااول

 .أي كذب احلكاية، يف هذا الصن  من الكذباليه أي ئذ دمدخلية للقصد عن الانه البادملة ومطلقا 
ال  –أي املنلا   –بطاه( واااا لاو صاح  الاااا مصاك بلحاال الفاعاه مث ان من ذلك كله يظهر حال  عوى اإلنلاا يف مضه )انا  

 الهدبر - مبا هي هي أي املنلأ وهو نف  هذه ادملة –بلحال الفعه 
 ية ال التدقيقات العقل على الهزليفي صدق الكذب هو العرف المدار : الوجه الرابع

 : اىل الرواياق الهوب هزال اسهنا ا حرمة الكذ عوى الوزه الرابو لالسهلكال على  وأما
حاىت بهاا   قياة  إذ ماا ذكار كلهاا أماورلكن كه ذلك لاي  بعاريف و ذكر من كه هذه الهحقيقاق والهلقيقاق  مت ماالرض انه وان انه 
 هذا كيفى . ، امنا او كل  اىل العر  (3)لرعوألفال ال، لهصوره على حقيقههاىل جتلم عناا والكر  هاالياخليفة من الفضالا  أهه

بطاه ضاار ام الهاو لااي  بكااذب  أناا قااائال لاه  باااآلخر الااان احادهم لااو اساههزأ؛ صااغرى الاان الكااذب هازال عرالااا ال يساامى كاذباال وأماا
 عرالا وان كان كذبا  قة 

 المدار على الظهور الثانوي والمراد الجدي: اإلشكالتأكيد 
 :  ومما يؤكد اإلشكال

                                                           

 بو واخلام  اآلميان وهذا البحا زدير بالهأمه وهو كالم  قيا ينفو يف مليه اإلشكال الضالا به ومليه البحا كله مبا يف ذلك اإلشكال الرا (1)
 اإلضاالة للفاعه وليس  للمفعول. (2)
 أي اليت أخذق موضوعا  ألحكامه. (3)
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الوصااا  قاااد اعااارض عناااه عرالاااا ومعاااه الاااال يكاااون هاااو حماااط  األويل بالدقاااة ان هنااااو حكاااايهني وظهاااورين إال ان الظهاااور اناااه وان صاااك  
 (2)وان كاان ظااهره  ار مطااباهزلاه الياه اللاي  نيارام  (1)والكااذب هازال صاا   الظهاور املساهقربه احملط واملصايف هاو ، والكذب بالصد 
الظهااور  اماااو ي  بظهاور مسااهقر فاارتك لكنااه لااوان كااان للحياوان امل األويلالااالظهور ( يرمااي أسادا رأياا ) انااه لاو قااال شااخ : ذلااك يوضاك
باااه حاااىت يف القريناااة املنفصااالة الن ، (3)اىل الضاااانوي األويلقاااد اعااارض عااان  املهصااالة بيفكاااة القريناااةهاااو املساااهقر الالرزاااه اللااا اع ال يفالضاااانوي 
 وللكالم مهمة . االسهعمالية اإلرا ةال  اددية اإلرا ةهو  (4)احملط

 صلى اهلل على محمد واله الطاهرينو 

                                                           

 أي لو الرض كذلك وان الطر  مل يكن بطال . (1)
 إذ الفرض انه قال له ان  بطه ضر ام. (2)
 به مل ينعقد الظهور األويل. (3)
 أي حمط الصد  والكذب. (4)


