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 بسم اهلل الرمحن 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
 :  تتمة للبحث الماضي وتلخيص

مل ال تفعلاون ) كاان ينبياي ان تكاون  اآليةقد يستشكل بان  -وكما ذكرنا  -فانه ، (ُقوُلوَن َما ال تـَْفَعُلونَ ِلَم تَـ ) :كان الكالم يف قوله تعاىل
وكالل  ال زاو  لاه االمار بااملعروك ان كاان ، فااعال لاهنكار ان كاان عان امل ان ينهاىللشاص  وإال للامم اناه ال زاو  ، وليس العكاس( ما تقولون
 .تاركا له

 ار عن المستقبلالقلب لفائدة اإلخب
 : نقول هوفي، (1)مما للوجه السابع وجها مت ونلكر االن، وقد اجبنا عن ذل  بوجوه سبعة
حلكام افاا ة مطلاب جدياد  ائاد علاى ا ال ( مل تقولاون) وقد ُعدل عان ذلا  اىل، (ما ال تفعلون): أي، ان مصب اللم والعقاب هو الرتك

 .ة  قيقة ولطيفة يف املقام تلف وهلهبار عن املستقبل وهله االفا ة هي االخ، –املتعلق  –حرمة الرتك 
 :  توضيح ذلك

ولكان ال ، عادم نصاره وفعلاه لالل  يف الياد حارامان فا، انه لن ينصارنا غادا –يقينا وقطعا  –وحنن نعلم ، غدا قال سأنصركم ان شصصالو 
فظاارك الفعاال والاارتك لاايس يف الااممن احلاضاار، فكياا   الي آين وحاا والاالمالن الفعاال مسااتقبلي ؛ (بااا)مل ال ال تفعاال مااا تقااول اآلن ان خياطااب يصاا 

مل ال ) التييري يف التعباااري اىلباااولااالا وماااع هااالا القلاااب ، عرفاااا  يلماااه عااال ماااا مل يصااادر مناااه حااا  اآلن، وإن  ااا  عقاااال  بل اااا   رفاااه لكناااه مساااتبعد 
لقاارآن الكاارإ يف إخباااره عاان املييبااا  اآلتيااة يف ا وهاالا وجااه اع ااا  -تت صاال فائاادة مم وجااة وهااي انااه أخااع عنااه بعاادم فعلااه مسااتقبال( تقولااون
 وبل ا  حال التلبس. على تركه الفعل مستقبال يف جوهره هواللم  فانويف نفس الوقت ، -ووقوعها 
 .  االستقبال ليس مبطابق للواقع احلال على ان قولهواخبار ، ذم على عدم نفس الفعل ، ذم واخبار: فهنا 

وعادوا امام سينصارون  )  لى اهلل عليه وآله وسلم (ن النيب االكرم شصاص يف  ملئ  األو أان  –ايضا  يةاآلوهو شأن نمول  – وقد ذكرنا
 .(2)مستقبال يفونال  سوك بامم –االبدي بعلمه اال ل  -واهلل عامل ، ) عليه السالم (اإلمام عليا  
) ا اثبااا  وجااه اع ااا ي آخاار للقااران وكاالل  للناايب االكاارم يف هاالا القلااب والعاادول توجااد فائاادة جدياادة يكااون ماان خال ااا ويف  ال اا: اذن

 .(3)ايضاالفعل ذم على الرتك مع انه وهو  دق االخبار املستقبلي   لى اهلل عليه وآله وسلم (
   لصور الوعد ثم الخلف تلخيص وتحصيل

 : وهي  ور ثالث، ونلكر االن ماحتصل وتلص  من  ور اساسية يف حال لو وعد فاخل 
 .لو وعد عا ما على عدم الوفاء فهو كاذب موضوعا وفعله حرام حكما : ولىالصورة اال

فهاو لايس ، الفهال هاو كااذب ج وجواباه قطعاا ، مساتقبال –سارا ق –لو وعد عا ما على الوفاء لكنه مل يقادر علاى االيفااء : الصورة الثانية
باالل  فااال يقااال لااه عرفااا انااه   ع اامه وارتفااار قدرتااه مل ياا ل لكنااها اادقائه  لميااارةفااان احاادهم لااو وعااد بلهابااه عرفااا،   ااا ق هااو باال بكاااذب

                                                           

 وهو جواب لطي  ومتقن وان عد ناه متمما للوجه السابع باعتباره شقه الثالث (1)
 سواء وعدوا وقد عمموا على الفعل او مل يعمموا أو عمموا على العدم. (2)
حبااد ذاتااه وهااو وجااه جديااد ولكاان حيااث ان املنصااور هااو  ااول اآليااة  وهاالا وجااه مكماال وجديااد وان امكاان عااده مسااتقال وذلاا  إذا خصصاانا اآليااة اااله الصااورة فيكااون ا ااواب مسااتقال( 3)

 لل اضر واملستقبل فهو تتميم الحد الشقوق الثالثة 
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 .(1)كاذب
ث لاه الباداء فهال هاو او حاد، عمال ماا مان شاأنه ان زعلاه مساتقبال ناقضاا لالل  الوعاد هلو وعد عا ماا علاى الوفااء ولكنا: الصورة الثالثة
 ام كاذبج   ا ق يف وعده
علاى  فاان النااو والعارك يلوموناه؛ يا    فقاد وعاد وقادر علاى ان يفاي فلام، يباحلمل الشاايع الصاناع، عرفا يصدق عليه انه كاذب: وجوابه

 .(2)نقضه الوعد ويعتعونه كاذبا
 وجه الخلط وبيان مالك الصدق والكذبفي المقام:  تحقيق

 :ونلكر اضافة وحتقيقا يف املقام ملا سبق
مث مل  عا ماا علاى الوفااء فاان االنساان الالي وعاد، كالب احلكاياة وكالب احلااكي  –حبساب حتليلناا  –ان الكلب على قسامني : فقد سبق

 حادوثا  ألناهإال انه من حيث احلاكي ليس كلل  فال يقاال اناه كااذب ، قول مل يطابق الواقع ؛ ألنهمن حيث احلكايةكلب  فهلا، بوعده ي 
فقاد وعاد وعامم وناوو الوفااء ، دثاة واملبقياةتفكي  بني العلة احمل -وكما هو واض   -وهنا ، لبدائهبعد ذل  قد وعد وعمم على الوفاء مث اخلفه 

بل اا   انات االن كااذب -عرفاا   –إذ مل يكان كاذباا ك ااكإ وإن  ا  ان يقاال لاه ا يقاال لاه كنات كاذبا فالال لعلة  بقاءحدوثا إال انه أخل  
  كما سيظهر سره بعد قليل بإذن اهلل  (3)احلاكي

حقيقااة الصاادق  االضااافة والفائاادة سااتعمل علااى حاالي االااالك بااني البالغيااني يف ولعاال هااله، حتقيااق لطياا  بااه  مااع بااني القااولنيولنااا هنااا 
 لالعتقا .او  اط فيه هو مطابقة القول للواقعكلب من كون املنوال

ااا) االول هاااو الفعااال: فاناااه لااادينا يف املقاااام أماااران  ون  ،هاااو القصاااديةفيهاااا  فعاااال الظااااهراألو ، الكااالب() املصااادر ثااااينلاو ( يكااالب –ب ل  كال
   .املصدر

ومان الحاظ الفعال مباا هاو منساوب اىل فاعلاه انصارك ، فمن الحظ الكلب كمصادر مباا هاو هاو انصارك ذهناه اىل كالب احلكاياة: وعليه
 ذهنه اىل كلب احلاكي 

ولكان ، اىل ان تعريا  الصادق والكالب هاو مبنااط وماالك مطابقاة القاول او عدماه للواقاع مان الحاظ املصادر انصارك ذهناه: بعبارة أخرى
 فقد جعل مناط تعري  الصدق والكلب هو مطابقة القول لالعتقا  او القصد  –و اهره القصدية  –فعل من الحظ ال

كاملساي ي وعقيدتاه يف التثلياث  ،خمطا هاو  ب وامنااكااذوللا  د انه لاو كاان اإلنساان معتقادا  مباا خياال  الواقاع و اره باه فاناه ال يقاال لاه  
نعام قولاه ، -واالطاأ  كمصادر  ولايس باني الكالب -التفكيا  باني الكااذب واملصطا  حلا ل: وا؛ كاذبوال يقال: أنت  ، له ان  خمط فيقال 

 وبل ا  املصدر فيقال هلا القول كلب أي غري مطابق للواقع.اهلل ثالث ثالثة هو كلب بل ا  احلكاية 
مبااا  ملصاب هااو حلااا  احلاادثة افتااار ، يف كاال منهمااا بل ااا  مصابإ  كاال    ان كااال التعااريفني للصاادق والكاالب  ا ي ان ولكاان: والمتحصـل

 ، خرو املصب هو نفس الفعلأو ، هو هو
ومعاه فمان ، احلااكيو االحكاام الشارعية مان حرماة ووجاوب وغريهاا مصابها مان حياث العقوباة هاو نفاس الفعال –وكما هاو واضا   –ولكن 

ولكان لاو وعاد مث بادا لاه فااخل  ال لعالر ، –وهاله هاي الصاورة الثانياة  –وعد االن مث مل يقدر على االيفاء مستقبال فال يقال له انت كاذب 
 .(4)وهله هي الصورة الثالثة، فانه يطلق عليه اآلن انه كاذبحيث قصد وعمم على الرتك  فانه

                                                           

  ون احلاكي. –وإن  دق كلب احلكاية  (1)
 وقد يفك  ويقال: انه كاذب بقاء ال حدوثا  وذل  منوط بكلب احلاكي و عوو مدخلية القصد. (2)
 ملاذا كلبتجوللا يقال له يف العرك:  (3)
 وهلا تلصي  فيه تأسيس لب ث مستقبلي ان شاء اهلل( 4)
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 هل المبالغة من الكذب؟ : المسألة الرابعة
  مث ذكار اناه قاد  اره عشارين مارة مارا فلاو  ار احادهم شصصاا آخار س، جمان الكالب او الاملبالياة واماا اول فيها نواما املسألة الرابعة فنت

 موضوعا فهل هي جائمة حكماج  اولو كانت كلببالية من الكلب موضوعا او الج او الج وهل امل منه فهل هلا كلب، او مئة مرة
 : وجوابه

 :انه قد يفصل في مقام الجواب فيقال
، كار اناه ذهاب عشارين مارة فاناه يقاال لاه هاو كاااذبفلاو ان شصصاا ذهاب لل اث ثاالث مارا  مث ذ  ان هنااك تفريقاا  باني ناوعني مان الصاور

وكاالل  لااو اعطااى ، وامااا لااو  ار احاادهم االخاار ماارا  ثااالث مث قااال قااد  رتااه عشاارين ماارة او مئااة ماارة فااان ذلاا  يقباال منااه و ماال علااى املباليااة
ما لو قال البنه عشار مارا  ليالهب اىل وا، د عشر  رمها فانه ينعت بالكلبحئة  رمها او اااحدهم الفقري عشرة  راهم مث قال انه قد اعطاه م

 ه.بالية وال اشكال فيته على اللهاب مئة مرة ومل يلهب فاملور  يصدق عليه املاملدرسة ومل يلهب مث يقول قد حثث
 تعاىل . يف ذل  ان شاء اهللوالنقاش هناك فرق بني املوار  املصتلفة وسيأيت بيان املناط :اذن 

 :  شتهاعبارة الشيخ في المكاسب ومناق
 .انتهى( مث انه ال ينبيي االشكال يف ان املبالية يف اال عاء وان بليت ما بليت ليست من الكلب ..) ذكر الشيخ يف مكاسبه
 ان املبالية ليست بكلب موضوعا يف وكالمه واض  و اهر 

 :  في المقام يلو  أتعليق 
 : على كالمه فنقول وإمجالوهنا نلكر كتعليق اول 

فاملبالياة يف اال عاااء  (العرفياة)ان ذلا  الباد ان يقياد بشاارط  ليسات مان الكالب ولكاان قاد ياور  عليااهاليااة ملبا ان (1)اطلاق ان الشايخ قاد-1
 .إذا كانت عرفية فليست بكلب

 ، للكالم تتمةوإال كانت املبالية كلبا . و  هو البد من وجو  القرينة احلالية واملقاميةفواما القيد الثاين  -2
 لطاهرينحمد واله اوصلى اهلل على م

                                                           

 بل  ره بالتعميم )باليا ما بليت( (1)


