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

فانهه لهو قهال احهدهم ، عهدم الصهدا العهريف علهى ههذا املهورد واملصهدااابه  لنفهي احلر هة وههو ر ال؟ وذكرنها الوههه ال أوكان البحث حول الكذب هزال وهل انهه حهرام 
أخرى وتارة ، صدقاً او كذباً  املتكلم تارة يريد احلكاية اجلادة عن الواق  اذ؛ عرفا انه كاذب له جاع فهنا ال يقالببطل ش ومل يكنبه   ستهزئابطل ضرغام (  أنت آلخر)
 ربكة القرينة املقا ية املتصلة فيكون احملط واملدار على الظهور الثانوي ب عرض عنه  األويلالظهور ان  وأوضحنا، زئ ال يريد ذلككاهلازل واملستهيكون  

 : (5)الرابعثالثة على الوجه  أجوبة
 األقوى: القول بالتفصيل ومالكه الظهور األولالجواب 

 :وهووهذا اجلواب  فاده التفصيل 
 األ هههروقهههد يكهههون ، (3)ى السههها   يانيهههاوحمهههط االهتمهههام يف  تلق ههه، أوال، حمهههط اهتمهههام املهههتكلم يكهههون (2)أقهههوى  هههن الظههههور الثهههاي األولانهههه قهههد يكهههون الظههههور  

ر الصهدا يكهون عليهه  هداو بالعهدم فيثبهت الظههور الثهاي  األولالقرينهة تلحها الظههور  إقا هة القول بهان طالاإاىل  (4)وعليه فالبد  ن التفصيل ال املصري، بالعكس
 .غري والكذب ال

 (َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذبُونَ )قوله تعالى : تحليل
َك َلَرُسوُلُه َواللَُّه َيْشَهُد ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَِّه َواللَُّه يـَْعَلُم ِإنَّ ): قوله تعاىل ووه واٍف ببيان املطلب ومنثل هلذا اجلواب مبثال  هم

أي ، ولهذا فهال لهال الن يقهال هلهم اإلنشها  هن عهامل  فاهنهاالشههادة  فههو هههورا الظههور االول بهني هههورين: ا ه (5)التخهال  هنا  وطنف، (ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذبُونَ 
الشهرعية فهاملهم ان يشههد الشهخس بلسهانه الشههادتني حه   األحكهامللفظيهة ههي  هدار الشههادة ا إن ن ههة و ن هههة اخهرى فههذا ، (6)انتم كاذبون ،للمنافقني

  و ا شابه الظاهرية  ن الطهارة وهواز املناكحة وإريه  ن والده األحكامفترتتب عليه  اإلسالميدخل يف دائرة 
فهان وههه نسهبته تعهاىل  (7)ههو بلحهاا الظههور الثهاي إمنها نهه تعهاىل الكهالم وههذا  (بُونَ َواللَُّه َيْشـَهُد ِإنَّ اْلُمنَـاِفِقيَن َلَكـاذِ ): اهلل تعاىل يقول   ذلك فان ولكن 

ههذا وههه وبيهان ، اآلخهرين ويكسهب ودههمفان املنافا يريهد ان دهدع ملعتقدهم قوهلم وشهادمت  عن  طابقة (8)مإخبارهأي الكذب هلم هو الظهور الثاي لكال هم 
 .(9)الكرمية لآلية

فان الشهادة وان  ) )صلى اهلل عليه وآله وسلم( األكرمحمط اهتمام اهلل تعاىل وحمط اهتمام الرسول  هو املباركة اآليةالظهور الثاي يف  كان  انه حيث واحلاصل:
 . االنشا  ال يوص  به يَرِد أنفوصفوه بالكذب فال  لذا صب الصدا والكذب عليه (هو الظهور الثاييف املقام هم كن االكانت  همة ل

هو حمهط االهتمهام فهال يصهف وصهفه بالصهدا لالنشا   األولوقد يكون الظهور  ،والثاي قد يكونان  تعارضني او  تخالفني ان الظهور االول :ارة ها عةوبعب
لكاذبون  إهنماىل يشهد اهلل تع إن :و نه املقام هو  وطن االهتمام فبلحاهه يوص  املورد بالصدا والكذب حقيقة ال لازا له وقد يكون الظهور الثاي، والكذب

 هي كربى املوضوع  أنفسهم، هذهعن دخائل  ودربون بالشهادةيكشفون  وإهنمة يف كال هم نبطيف دعواهم املستحقيقة أي 
التمه  و نهه ينه  ، فقهد يقهال ا(10)اليتها ى( أ والاليتا ى )ليتك كنت  تقيا يف  أ والعلى  قال لقّيملو ان شخصا  :باملثال االيت فتتضف صغرى المقام :واما 

 توهد حالتان: نقول: هناال يقبل الوص  بالصدا والكذب ولكن  إنشا 

                                                           

 تدبر وبعض هذه األهوبة أقوى  ن ف (1)
وقهد يكهون الظههور األول أقهوى  هن الثهاي ولهو قلنها  عدلنا عن التعبري بالظهور االويل والثانوي اىل االول والثاي لنكتة دقيقة اذ الظههور االول قهد يكهون ههو االويل وقهد يكهون ههو الثهانوي (2)

 فتدبرأويل ألفاد كونه  ندكا و عرضا عنه 
 الصرف عن الظهور األويل وعد ه أو اإلمجال.كما ختتل  القرينة قوة وضعفاً يف   (3)
 كما ختتل  القرينة قوة و ضعفاً يف الصرف عن الظهور االويل عد ه او االمجال (4)
 (  عرّبنا بالتخال  ال التعارض لنكتة دقيقة فتدبر5)
 ا ينش  املع ى أي الشهادة اآلن فمن يقول اشهد ان ال اله اال اهلل واشهد ان حممدا رسول اهلل فانه ال يقصد اخلرب بذلك وإمن (6)
حيف بل املقيهاس عهدم  طابقهة قهوهلم للواقه  اذ بعض علما  البالغة ذهبوا اىل ان املقياس يف الصدا والكذب هو  طابقة االعتقاد للواق  وعد ه استنادا هلذه اآلية الكرمية وهذا ليس بص (7)

 م كاذبون فان الواق  اعم  ن اخلارج و ن صق  النفس.مل يطابا قول املنافقني واق  اعتقادهم فنعتهم اهلل باهن
 ( الضم  او  ا هو  لزوم كال هم8)
 وهناك وههان آخران ال نطيل الكالم بذكرمها  (9)
  ستهزئا به، ليكون صغرى الكذب استهزا ، او  طلقاً.  (10)
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 المصب هو اإلنشاء :األولىالحالة 
وذلك ان  صب   ؛ال يوص  بالصدا والكذب عرفا ةويف هذه احلال انه ليس  تقياً ب (1)ر خفياخباولكن ضمنا يوهد  اقحاملتكلم يف  قام التم   يكونان 

وان كهان يكشه  عهن  لهزوم ههو انهه لهيس بتقهي ولكهن ذلهك  – شهور واصف  آخرعلى رأي  – إنشاؤهاو  –على رأي  –التم   إبرازهتما ه هو كال ه وحمط ا
 فال يوص  بالكذب اذن املهم ليس باملدار واملصب

 المصب هو اإلخبار :الحالة الثانية
 واقعههه انههه يريههد ان يطعههنبههل كههان ، املههتكلم يف  قههام التمهه  وذلههك اذ مل يكههن؛ األولر  ههن الظهههو  أقههوىالظهههور الثههاي  بههان يكههون األوىلوهههي بعكههس احلالههة 
 ميكن ان يوص  بالصدا او الكذب  وهنا اإلخبارل هو املصب النهائي واملآ، بالطرف االخر أي كان

 (8)تبعاً للقرينة االقوى األقوىوالخالصة: ان التفصيل هو بحسب المصب والظهور 
 :(4)الجواب الثاني

 وبينهاه و، وبتعبهري اخهر كهذب احلكايهة وكهذب احلهاكي، عربنا عنهه بكهذب الالفها والثهاي بكهذب اللفها األول، نوعان  ن الكذب هنالكذكرنا ان الشخس 
 :ونقول اآلنونب  على ذلك ، اوضحناه مبا سل 

ان الكهذب يصهدا بلحهاا احهد بههه جنيهب:ولكهن  ،بكهذب عرفها انه ليسكان هو الراب    اإلشكالان فبه   ستهزئا (بطل أنت) آلخرانه عند ا يقول احدهم 
 لهوحا ااذ ولكن كذب اللفا  تحقا ،فال كذب لالفا واحلكاية الواقعية إذ احلاكي ليس يف  قام اجلدّ  ؛(كذب احلاكي)ميكن ان ينفى عرفا إذ  وأقسا ه أصنافه

 هو اللفا مبا هو 
 ت ونقهول انهه يفاروايهإىل الثبت ذلك فن يت هفلو هذا هو  ب ى البحث هنا ، اقللفا يابت و تحكذب الالفا ولكن كذب ا  يصدا عنوانعرفا وان مل :اذن 

 (4)الثهايان يتمسك بالظهور يف املع ى  وإ االنهي ومشوله للنوعني  بإطالا حاً احلر ة الكذب هزاًل او  ز ( فانه ا ا ان يتمسك ...اتقوا الكذب) :قوله عليه السالم
  و بيت القصيدوهذا ه

 وجهان في المقامتوضيح ذلك: 
 شامل للصنفين اإلطالق :األولالوجه 

اذ ال فهرا بينهمها و احلاكي كذب اللفا واحلكاية وكذب الالفا و فتشمل  اتقوا الكذب  طلقا أي ، باإلطالا فهو التمسكيف اجلواب الثاي  األولالوهه  أ ا
 .املراد فقطللمتكلم فيكون كذب احلاكي هو  النسبةَ  ُأشِربه هو ذلك الذي خر ح  يكون الكذب املنهي عنالرواية بقسم دون آيف ال ختصيس 

 نسبته الى فاعله  بلحاظ النهي هو الشيء بما هو او هل مدار الوجه الثاني:
 أخهرىوتهارة ، لشهي  مبها ههو ههوعهن ا تهارةيكهون الشهارعي  فهان النههي، احلهالتني  وههودة يف الشهرع واأل ثلهة كثهرية لتهانقول انه يبوتا ك االستظهار االيبايتوقبل 

فاملهدار يف الشهرك  ؛فهال دخهل للحيثيهة هنها (5)انه به يكهون  شهركا فان املشرك  شرك وان كان ال يدري، كما هو احلال يف الشرك والفسا  ،بلحاا نسبته اىل فاعله
 نعم العقوبة  دارها ذلك.، على الواق  وليس االلتفات والقصد

 حبهرام وال لهيسكهان يعتقهد انهه  كهان او انه  ملا فعله ذا العنوان النسبة اىل الفاعل فلو فعل اجملتهد فعال فسقيا وهو ليس مبلتفت هيف وأ ا الفسا فانه قد اشرب 
 ، كما لو اغتاب احدا وقد تصور املورد حملال  ،جيوز تقليده انهبفسا ف

هو النهي  ان هاهر النهي وا، هو وعليه يكون كذب احلكاية حمر ا ؟مبا هوعنه النهي عند ا يق  عنوان  ا حمطا للنهي فهل ان هاهر النهي هو  :وهنا نقول
   فقط كذب احلاكي هو مر له فيكون احملهو  نسوب اىل فاع مباعنه 

 الفسا؟ وللكالم تتمة  واهل الكذب يف الرواية  ن قبيل الشرك وعليه: ف
 صلى اهلل على محمد واله الطاهرينو 

                                                           

 أو ها شي. (1)
 وهو ان املدار كما ههر هو قوة القرينة وههورها يف أي  صب و نها ههور احلال.ذكرنا يف البحث املاضي ان اإلعراض هو املقياس وهنا اجلواب  (2)
 وهذا هواب دقيا وحيتاج اىل تدبّر وهو سيال هدا ويفتف حبثا  بنائيا (3)
 اي كذب احلكاية (4)
 كاجملسمة واجلربية، وككل  ن اشرك وهو يظن او يقط  انه  وّحد، فان الشرك عنوان يبويت (5)


