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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالال  لىالحم دمالد و لالط ال الالني ال الايما  لالاما هللىا الأل اهلل   الرعالني، والىعةالأل الدا مالأل لىالحم 

 ألدا هم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العىي العظام
 –ال الالزب بة الالو الى ا الالأل حالال  السالاليماأل او ، تهالاء كالالاا الل الالل حالالول مالالدل حممالالأل ال الالزب   م الالا  املالالالا  او ا الالالل او االلالال

لالال  كونالالط كالالزبا وقالالد ناق الالةا   الالزا االقسالالا  مالال  ال الالزبدلول اخلالالموا املوعالالولي لالال، وذكمنالالا وهويالالا أربعالالأل  -حبسالالا االالال ال  الوالالالد
 ووالىةا إىل الوهط اخلامس، فاها 

 ال زب املالاحي ادلأل احلممأل ل : انصماف الوجه الخامس
ونضالا   )ما ذكما ال اخ النصاري قالدا مال  االنصالماف ورالايم كالمالط يالو اا ال الزب يالالال او مالاحالا وأما الوهط اخلامس فهو 

  1انط كزب إال ا ا أدلأل احلممأل واملةع مةصمفأل لةط (او ليماأل
) وأما ن الس ا الالل ويالو ال الال  ال اقالد لى صالد اىل ل اله مدلولالط فالال العالد كونالط صال  دالم  مالع نصالا ال ماةالأل  وعبارة الشيخ هي:

ال الالاخ بعالالد ذلالالم االالمد مالالا   الالد  ل الال  (،  ولىسالال ة ىالالحم إرادة ا الالالل كمالالا الالالم  بالالط بعضالالهم ولعىالالط النصالالماف ال الالزب اىل اخلالال  امل صالالودل
 نظما، ولعل يزا يو ))وحيتمل ص  بعاد حممتط  )): ب ولط

 :   توضيح كالم الشيخ وتعليقنا عليه
فانالط كالاا  ،ولعىالط مل االزكما التمالادا لىالحم وعالوحط مال  السالاا  ..ال اقالد لى صالد (،.يةاك قاد مل االزكما ال الاخ   للار الط )ول   

ال الالما اا ال الالاذب ا الالادل قاالالالد ال صالالد اذ اةلغالالي رالالايما اا ا االالد ال صالالد واا ا الالول ) لى صالالد ادالالدي إىل ل الاله مدلولالالط( ال لالالالل 
نصالا ال ماةالأل (، نعالم مالحظأل  تمالأل كالمالط حاالل قالال: ) فالال العالد انالط صال  دالم  مالع بالالواا كاا لالاس هالادا، هللاالالأل إا ذلالم اظهالم 

 الغالط باملمة ال قصد لط
إذ  لالالدل ا الالادل ؛ال صالالدوهالالود ال انالالط اة الالي أالالالل  ، ال اقالالد لى صالالد ادالالدي مالال  )ال اقالالد لى صالالد(:ال الالاخ  مالالمادإا  والخالصــة:
 .  ل ةط ص  هدي ا ادل ذو قصد

 : هزال مع انتفاء القصد بالمرة امكان تصوير الكذب
ل حباالل ا الوا فاقالدا لى صالد بالاملمة أي قصالد احل ااالأل وذلالم كمالا   املم  ال ال الاذب ا الادلر مي   لةا اا نصو  ، مع ذلم، ول  

بالالط بالالاملمة وهللاالالالأل اذا كالالاا ا ىالالد كالالال  صالال ا بىغالالأل أهللالالمل قالالد ح ظهالالا  ظا الالوا صالال  مىت الال  اتالالول مالالا االالتى  نالالطإالالالزي ا ىالالد كالالال  صالال ا ف
إذ انالالط ؛ األ فانالالط مي الال  اا ا الالال انالالط فاقالالد ل صالالد احل ااالالأل بالالاملمةوقىالالديا، فالالاا يالالزا ال الالي  لالالو كالالاا   م الالا  ا الالالل او املالالالا  او السالاليم 

 . العىأل املاداألااتول و  ط دوا اا ا صد شائا م اأيت بالعىأل الصوراأل   كالمط ف ط وف 
   (نصماف ال زب اىل اخل  امل صودالولعىط  اذ قال : )االنصماف  احتملوكما ذكمنا فاا ال اخ 

ال الالزب املالالالأهللوذ   لسالالالاا  أي ااواامالالالو ،  احل مالاليبالالل االنصالالالماف  النصالالماف املوعالالالولي، رالالايم قولالالالط باالنصالالماف لالالالاس ا و
 ، يالالو الالالدلال االول الحتمالال كونالالط صالال  دالالم ، يالالزا لالال  هالد   الالدلال موعالالولا لى ممالالأل مةصالمف لالال  ال الالزب ال اقالالد اىل قصالد مدلولالالط

 طالقات حممأل ال زب، الويزا  صىح ك ماةأل الارفأل ال زب مالاحا او يالال يي لىحم ل ة املت ملأل  واما دلاىط ال اين فهو : اا 
، أي: لعمو  ما   الد  مال  أدلالأل لالم  ))ص  بعاد حممتط لعمو  ما   د  وحيتمل  ))إال اا ال اخ ارتاهع ل  االنصماف وا ول: 

 ،  ااضا انصماف ادلأل احلممأل لةطواة ي ،الصد  املوعولي لى زب لىحم املورد لد  اة ي  فانط بزلمال زب 
كالالأا ال الالاخ يايةالالا اتمسالالم بأنالالط إا مل : و وعالالا ا ل المالالط   ((الا الكاذاالالا املضالال  أل أك ميالالا مالال  قلاالالل ا الالالل  ))ا الالول:  مث
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وال لىزي حيدث فا زب لاض م الةاس واالل لالط واالل  ))ن ل بزلم لىال  ختصا  الك م ويزا مستهج  وذلم اا الموااأل   ول: 
يالي  االكاذاالا املضال  ألوأك الم يالزا  ا عل دمماً إلع اك الةاس بال زب  ات دثالزي  اا ، ويزا الموااأل  دل لىحم((لط وال لط 

 ل  حممأل ال زب لىال  ختص  الك م ويو قلاح. 1ذلم م  قلال ا الل، و لو الت ةاةا
 تحقيق في المقام: خمس صور ممكنةال

ا نزكما بعد قىال ا ال ل كال ل كىاالأل وم اهللمل يامأل ويي الت صال ،ول   التدبم والت  اه   امل ا  ا تضي الوالول اىل نتاجأل 
 : ن ل ها لىحم امل ا  فة ول

 : فهةا الور -وهطوقد لله إا الةسلأل باةهما م   –لو اهتمع لةواناا كما   امل ا  كعةواا ال زب ولةواا ا الل  
لالالل ذلالالم بال ماةالالأل والداللالالأل   مالا وذلالم مالال  هللالالالل ال صالالد لت الالماملىالحم العةالالوانني بة الالو ا دل  وا الال اا صالالدف الالد ا   الصـورة اوولــ :

 إثلا ا ويزا يي الصورة الوىل.
ويالي ن الس الصالورة الوىل ول ال  بة الو التغىاالا الحالد ال المفني لىالحم ا هللالم، ويةالا إمالا اا اغىالا لةالواا  :والثالثـة الصورة الثانية

كمالا لالو كالاا   ال زب لىحم لةواا ا الل وإما اا ا وا الع س، ول   م  ص  اعم الل او اندكاك او التهالك لحالداا بالا هللم،
 او كاا الع س فا وا اشلط بالتىواح ، % ا الل   قصدا28و 2%كزب وهد08

 لىاط ل   ال بالتساوي  دل  كالاا م صود وم    وبتعبير آخر:
وامالالا ال الالزب  ك  دلمفالالاً فامالالا ا الالالل مةالال وذلالالم بالالالتهالك واعالالم الل وانالالدكاك احالالداا وب الالاء ا هللالالم :لرابعــة والخامســةالصــورة ا

 .  الصورة اليت نست ةاها بوعو  ويي مة أ ال ول بالت صالي ويزا ي ، مضم ل
 :  ونزكم يايةا بعض الم ىأل الهللمل امل اهبأل كي اتضح احلال هادا :بعض اومثلة التوضيحية

ال عالالل املاعالي الالالزي قصالالد بالالط املضالالارلأل فهالل  سالالمل لىاالالط أح الالا  املاعالالي او اح الالا    ل الماضــي فــي الم ــار عـــ انــدكاا الفأــ
وب ماةالأل  فأ حم فعل ماعي ول ال  امل صالود بالط املضالارلأل بالال شالم (أََ حٰم أَْمم  الىَِّط َفاَل َ ْستالْعِجى وا  )كما يو احلال   قولط  عاىل ؟  املضارع

اا ادمىالأل ال المطاأل اذا فال وقع فعل ماعي ول   كما يو معىالو فاا  (ِإَذا َوقالَعِ  اْلَواِقَعأل   )، وكزلم قولط  عاىل فال  ستعجىوا وص يا 
، وكزلم قولط ) اا عمبتين عالمبتم ( فالالمم ن سالط   قع فاها املاعي أي   م دمها فاا دمانط اة ىا اىل املضارلأل   واقعط ومماداو 

 كزلم، 
مالال  قلاالالل الصالالورة المابعالالأل الا املاعالالواأل انالالدك  وا ىالال    امل صالالود الالالزي أقامالال  لىاالالط يالالي ويةالالا ن الالول: يالالزا الم ىالالأل كةظا ميالالا 

 لت وا لىمضارع ال املاعي 3ا ال ماةأل، ولزا فالح 
لو كاا ال عل ماعاا ول   أراد بط اإلن اء، فاا ال عل املاعالي رالايم   اإلهلللالار،   ب ـ اندكاا الفعل االخباري في االنشاء

 ؟ أيو اإلهلللار او اإلن اء؟ فأي ح م لارت ا لىحم ال عل
 الا  ان الاء اللاالع ال   م الا  االهلللالار مبعال ( ويالو   وادواب: انط وبال شم  رت ا لىاط أح ا  اإلن اء كما   قول احديم )

وذلالم ال ؛ أح الا  اإلهلللالار دوااماد إن اء االلتلار   لاملط، وكما ذكمنا فالاا أح الا  اإلن الاء يالي السالاراأل  واحلالأل فانط ب ماةأل امل ا 
 ندكاك ال اين بالول واعم اللط

 :  عل  المقام بعض الصورتطبيق 
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مصالالا حدا الالط ال الالزب ول الال  ا الالوا بانالالط   ال الالاذب مادحالالا قالالد ا الالوا كاذبالالا و : الالالغمل امل الالا  ن الالول لىالالحمبالالط  منالالاوكت لاالاله ملالالا نظ  
وال الالال  يةالالا لالالوف اةالالدرا   الصالالورة  اىالو  مةالالط املالالالا ، وقالالد االالةع س المالالم فا الالوا مصالالا كالمالالط ا الالل ول الال  مالالع التىالالواح بال الالزب

مالالالع االنالالالدكاك واالعالالالم الل كمالالالا يالالالو احلالالالال    مادحالالالا زب الالالال قالالالد ا الالالواوالالالاليت فاهالالالا الغىلالالالأل لحالالالد ال الالالمفني، ول الالال  وال ال الالالأل ال اناالالالأل 
و  الالول: ) أنالال  ح ا الالأل رهالالل  مالط الالاً  ف الالم مةالالط مولاالالا فتع الالا لىالالحم ذلالالم عالالاري لالالداالى ا الالأل ك الالي  أهللالال ك بأنالالط قالالد يجالالم لىاالالط 
ايالا أاضالالا، الم ىالالأل الاليت ذكميالا السالالاد اخلالو ي   مصالاللاحط وذكمنلالا م وكالزلم احلالالال   ؟ شالجاع ( فهالل يالالزا ال الول مةالالط كالزب او ال

 وكزا الم ىأل اليت ذكميا الساد الوالد   ال  ط، 
 -كما يو احلالال ك ال ا   -اخلامسأللو كاا ال ال  م  قلال الصورة  – ( شجاع رهل أن  ح ا أل) انط   قولط يزا  والجواب :

 ا مال فصالىةا ، وذلالم ملالا لاس حبالما واقع، إال انط لىواا كاا كزبا لعد  م اب أل الى ظ  فهو؛ فاا أدلأل حممأل ال زب يالال مةصمفأل لةط
 1واالدلأل مةصمفأل لى اين   الورة االندكاك بة و كزب احلاكي  ل ةط لاساا يزا  و م  كزب احل ااأل ويو كزب ال شم فاط 

بالدوا شالم إال اا الدلالأل مةصالمفأل لةالط فعةالدما ا الول لالط انالط ح الا شالجاع ب صالد  2حد املعةاالنيبأكزب موعولا   انط  والحاصل :
وحبسالالا  قصالالد ال الالجالأل وإثلاهالالا لالالط إال انالالط   اللالالاط  والواقالالع وحبسالالا االرادة االلالالتعمالاأل فالالاا ال الالال  واا كالالاا بظالالايما املالط الالأل

 3لاس كزلم االرادة ادداأل
 إا الدلأل مةصمفأل لةط هبزا الى اظ، وال م  دقاه فتدبم. والمتحصل:

  م  ههأل اماد اا اتماد  معالط ول ال  مال  ههالأل أهللالمل ا لو كااكم ، كال املعةاني والعةواننيأي  ول   لو قصد املت ىم الت مام 
ويالالزا يالالي لىالحم قالالد  املسالاواة  بالةاالالأليةالالاك   المام ا الوا ي يالالزا احلالالأل لالالداةا لالالدة الالور: ف الالد ف الهلالالاا بأنالط  لةالالطاماالالد اا  ال   كالاا

 وال ال أل  بة و الغىلأل لحداا مع لد  االعم الل ويزا يي الصورة ال اناألوقد الصورة االوىل، 
املالالت ىم يةالالا لالالاس   لالالاا  اإلهلللالالار  اخلامسالالأل فالالاا وإمنالالا ال الالال    الصالالورة  فاهنالالا كالالزب دالالم  كالمةالالا لالالاس   كالالل يالالزا الصالالورو 

 فالظالايم ستعمالاأل، إال انط لاس كالزلم بة الو املالماد ادالدي وامل صالود احل ا الي والالواقعي ومعالطلباملمة فهو واا كاا هلل  بة و اإلرادة ا
 انصماف الدلأل لةط، 

ولال ة املت الملني  الا يالم لالو كانال  ثابتالأل فهالي لىالحم املالط الأل ال صال ، ، دلاالل لالف فالال اطالال  فاالط  فانالط دلال السال ة املالزكور  وأما
 ولى ال   تمأل. مما ات ما لةط املتداةوا ولو بة و الغىلأل الحد ال مفني فانط وأما كزب الت مام

 وصل  اهلل عل  محمد واله الطاهرين
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