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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
هيذا قيا ، وإال فهيي كيذل ، صيي  بيان املبالغية قيي قرينتهيا ليسي  ب يذبذكرنا انه ينبغي التف؟ كان البحث حول املبالغة واهنا كذب او ال

 .يف هذا التحقيق  سيايت ق م قي قد اوضحناه سابقا 
   : ال منافاة بين عنواني الكذب والمبالغةمتمم

 :لدفي وهم وهو  ا  ونذكر هنا قتمم
القرينية فهيو   قيمي  اذا مل  :فيقيال  ت ين هنيار قرينية يف املقيامذا ملانه قد تتوهم املنافاة بني صدق عنوان املبالغية وبيني صيدق عنيوان ال يذب ا

 ، كذب وليس مببالغة
 قبالغة  يصدق عليه انه كذب وال  فانهاالش ال انه قي عدم القرينة وقي عدم املطابقة للواقي : اذن

ثال ذهبيي  اىل ق يية مسييني قييرة انييه اذا قييال شيي   قيي، اىل وضييوص صييدق ااييالق املبالغيية علييى املييوري باحلميي  ال ييايي الصييناعي باإلضييافة
اقيا انيه كياذب فيالن الفير  ، فهيذا اربيك كياذب وقبياله فييهه حبد  ال ثرة ال العدي  يريدو مل يقم قرينة على انه قرة ول نه مل يذهب إال ع رين 

  .ال مسني حجة قد حج ع رين إذ انهواقا انه قبالغة فالن الفر  زيايته على الواقي ، انه غري قطابق للواقي
 .قبالغة باحلم  ال ايي الصناعي جملاوزة االثبات واقي الثبوت يف ذل  بعبارة أخرى: انه

 اضافتان مهمتان : كالم السيد الوالد
 :  قهمتان يف املقام إضافتانوللسيد الوالد 

 المبالغة تشمل الجهة ايضا  -5
وقثاليه ليو ان ، جهوييةهنالي  قبالغية  :أي، ايضياا ت يم  اةهية واني،  فهيي ان املبالغية ال  يت  بيال م او ال يي  فقي ىلو افة االاقا االض

كمن يقال له ان العلم قد تتطور فياخع  العلمياء سييارة تطيري فيقيول ان هيذا ،  ش صا قال ل يء مم ن انه حمال فهذه قبالغة قن حيث اةهة
 قول: ل ن بقيد وجوي القرينة(.)أوالوالد يدرج هذا النو  قن ال الم ضمن املبالغة الصايقة يون ال ذب ، شيء حمال

)إال يف  وهييذا علييى القاعييدة، وانييا املقصييوي هييو اةييال العييريف، واالقتنييا  العقليييال يقصييد قيين اةالييية املييذكورة اةالييية الفلسييفية  وذليي  ألنييه
 .كما سيجيء(  –انااته األقر بالقصد، ونرى انه ينبغي ان يناط بالقرينة وعرفية التعبري عن املم ن املستبعد باةال 

 :  هي (1)وعبارة السيد الوالد يف امل اسب اةرقة 
لي  غييري املعيل اللغييوي للفيي   يين ضيروري او حمييال اذ امليراي قيين ذمكقوليه للم هييةسيواء اكانيي  املبالغية قيين ناحيية ال ييم ام ال يي  ام اة" 

هييو قييا  االراية قصييبورة العرفييية ال املنطقييية او الفلسييفية وان كورة هييي الضيير ذ وقييرايه ان الضييرورة امليي" فيياملراي قيين ال ييالم املقصييوي ال امللفييو  
   (2)واملدار هو القصد ال اللف  قصده ال قا لفظه

تنزييي  هييذا  بإفييايةاملبالغيية  هان كييان قصييد تييام وهييو، يضيياأجارييية يف اةهيية املبالغيية فييان ، ه السيييد الوالييد قييوري ابييتالءذكيير  الفيير  الييذيهييذا و 
 كما قضى وسيأيت.  – وأقام قرينة عليهق ان ذار 

ال جمييال  فانييه ههنيياث علمييي سييوفان او اصييوليان او قت لمييان يف حبيييييت لم فيل مث ان ذليي  تييام يف اةيياورات العرفييية يون العلمييية فانييه قييد

                                                           

 73ص  2 اسب اةرقة قج امل (1)
 ولنا تعليق على هذا ال الم يأيت ان شاء اهلل  (2)
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يف كتيبهم العلميية و مياء يتوخيون الدقية يف عبيارا م ولذا جنيد ان العل (2)يؤاخذ وال يقب  قنهفلو است دم احدهم ذل  فانه ، (1)اةهوية للمبالغة
 بانه عك تعبريا  جمازيا  أو عرفيا  إال لو أقام القرينة. احدهم واهنم ي    عليهم لو مل يتوخوها وال يقب  اعتذارواالصولية 

 وغيرها  الكتابة واالشارةكالمبالغة شاملة للدائرة االوسع من القول   -5
ب  ي م  االشارة والفعي  وال تابية قثي  ، بالقولاصله خاصا يف )وليس االستثناء : وليق انية اليت ذكرها السيد الوالد فانهواقا االضافة الث

 (  ...االستعطاء
القول بي  يعيم االشيارة والفعي  وال تابية فليو قيي  الحيدهم كيي  بيفقي   ال خييت املبالغية ا واسيتثناء ال يذب حراقي كون  ان: وحاص  قرايه

اذا مل تتجياوز قيا ذكرنياه  صيايقة فهيذه قبالغية ققبولية - ا  عاملي زييدكيان و  – بحر يف علميهقاصيدا انيه كيال للبحير فأشيار؟ أو كيي  علميه هو زييد
 .  احلّد العريفقن 

 .نفس ال الم جار ف، واقا يف قث  االستعطاء فهو كمن يريد ان يفيدنا باستعطائه انه ال ميل  شيئا
فيان أي ، الوجيوي اللفظيي وال تيا واليذهي :أي، بي  ت يم  لتلي  العيوامل، العيوامل بإحيدىان يائرة ال ذب والصدق ال  ت  واةاقي: 

 .–على القسمني املذكورين  - او كذب حار   ح اية   لواقي فهو كذب  قي عامل الثبوت واإلحدى العوامل  ال  
 المدار على )المراد( :السيد الوالد

 ( ملراي ال ثرة ال اربصوصية ..ن اب ذب ال افليس (7)واذا حتقق قوضوعهما) ويقول السيد الوالد:
)ألن ان املييدار هييو علييى االراية والقصييد ويعّللييه بيي ،(4)ان قوضييو  املبالغيية واالغييراق لييو حتقييق فهييو ليييس ب ييذب فهييو قييده سييره إذن يييرى

 املراي....(
 المدار هو على الظهور والقرينة ال االرادة والقصد : التأمل

 انييه ليييس ب ييذب حييي يعليي واإلراية فييان ال ييذب والصييدق ال يييدوران قييدار املييراي ؛ بتييام    ليييسقيين تعلييي قييده سييرهالظيياهر ان قييا ذكييره و 
 .ال ف ذب الظهور الثانوي فان اقاقها وانعقد الظهور فاملوري صايق وافينة هو على القر  ارب  ان املد، بان املراي هو ال ثرة ال اربصوصية

ج و خيير  : )والوجييه يف(5)يف نفييس االشيي ال حيييث يقييول يف قصييباص الفقاهيية ذ انييه وقيييا ؛علييى السيييد اربييوئيكييذل  وهييذا االشيي ال يييري  
إال انيييه بييياله يف كيفيييية االياء فت يييرج عييين ال يييذب ، اقسييياقها عييين ال يييذب هيييو ان امليييت لم انيييا قصيييد االخبيييار عييين ليييب الواقيييي فقييي باملبالغييية 
ووجيوي القرينية  الثيانوي ال يالم فيان املقيياه هيو الظهيوروال يالم هيو ، ان امليدار عليى القصيد وكالقه قده سره هنا أيضا  صيري  يف، قوضوعا(

 .(6)ال ان املت لم قصد كذا أو مل يقصد
 ، ال بالقصد واإلرايةبوجوي القرينة وانقالب الظهور االويل اىل ثانوي هو ال ذب بأقساقها عنخروج املبالغة : اذن

   تخالف المقصود والملفوظ :تتمة كالم السيد الوالد  
 ح ما(  الاو املقصوي وكان فهو صدق فهو خارج قوضوعا  ،)وقنه يعلم انه لو اراي امللفو  ومل ي ن فهو كذب: والدوقال السيد ال

فليو اراي امللفيو   ال يرمكنايية عين   الييت تسيت دم عياية فلو قال زيد لب ر اني  كثيري الرقياي، (ثري الرقايك)ققصويه مبثال  وتوضي  كالقه و
                                                           

 ب  وال ال مية أو ال يفية فيما كان  ذات قدخلية يف الدقة العلمية. (1)
 إال لو أقام قرينة على خروجه عن يائرة املصطلحات الدقيقة إىل يائرة التعابري العرفية. (2)
 أي املبالغة واإلغراق. (7)
 له حدوي ايضا وفرق املبالغة عن االغراق ان املبالغة هي باحلدوي املعروفة واقا االغراق فهو اإلغراق يف املبالغة والزياية فيها ول ن هذا االغراق  (4)
 602( قصباص الفقاهة ص 5)
  وإرجا  البعض يف ق ان آخر اىل القرينة تناقض ظاهرا وان اق ن ضم احد ال القني اىل االخر. فتأق (6)
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 .ته كثريا فهو كاذب وان كان كرمياي ن رقاي بي ومل -أي قعل اللف  بنفسه  –
فاملقييياه عنييده : وعليييه وإن مل ي يين يف بيتييه رقيياي أصييال   مث قييال )او املقصييوي...( وقييرايه انييه لييو اراي كونييه كرميييا وكييان كييذل  فهييو صييدق

 .، قصب االراية والقصد
 وإال فالظهور األويل حمّ م. الثانويان املدار على القرينة والظهور قد ذكرنا التأق  على ذل  و  ول ن

 نسبية المعرفة : كالم الشيخ االنصاري
)ورمبيا تيدخ  املبالغية يف ال يذب اذا كاني  يف غيري حملهيا كميا ليو قيدص انسيانا قبيي  املنظير : حييث يقيول ي يخ االنصيار لل هامهنا كالم و 
 . تل  يف التحسني والتقبي  كالذوائق يف املطعوقات( انتهىار ونه كذل  يف نظر املايص فان االنظإال اذا بي على ك ،وجهه بالقمر وشّبه

كمييا ل القييه   ولييدينا علييى ذليي  تفصييي ، ق يي   وهييذا، باألنظييارط التحسييني والتقبييي  اوال يييخ يف ظيياهر كالقييه ي ييري اىل النسييبية فقييد انيي
 .ولل الم تتمة تعاىل ان شاء اهلل يأيت توجيه

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين


