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 بسم اهلل الرحمن 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
الشذص  فلذو قذال ؟ او ال مبعذ  انذه لفلذا بذاخفالن االنظذارهذ  هذو نسذ   ،الكذذب أي، وانه، كان البحث حول مسألة نسبية الكذب

كمذا هذو احلذال يف اخذفالن ايفهذدين يف مسذألة الرضذاعا  ،  قاله االول فهذو كذذب االول شيئا ما فهو صدق مثال ولكن لو قال الثاين عني ما
 أو مسذفحبا،، فلذو  الليذ  يف كونذه حرامذا او اذائ امسألة قضذا  نوافذ  النهذار يف يفوكذلك . احملرمة من كوهنا مخس عشرة رضعة او عشر رضعا 

مذدد   إ ا كذان؛ الفقيذه االخذر بذنفس الذراي مذن احلرمذة فهذو كذا بافذىت لذو لكذن و ، لذو اابقذف ففذواظ نظذرظ رمة فهو صادقافىت الفقيه االول باحل
 .   كرظ عكس ماهو  نظرظ

 لذلك والتطبيق الفقهي  في )المغالطة( : الربط بين البحث المنطقيالجواب
لذذرابب بذذني البحذذث ا اجلسذذر اجيذذادمذذن خذذالل عطذذى عمقذذا اكثذذر واذذأا ا اوضذذ  واذذدنا ان هذذذا البحذذث  كذذن ان ي بعذذد الفذذدبر يف املسذذألة اكثذذر

طذذذث الصذذذناعا  يفنذذذاول هنذذذا  صذذذناعة  ويففذذذي املنطذذذ  ف، وبذذذني طثنذذذا الفقهذذذي يف الصذذذناعا  ا مذذذس وهذذذو طذذذث  امل الطذذذة املعذذذرون املنطقذذذي 
 .اع  ما بالعرض ما بالذا  وهكذا  أخذ أو ام االنعكاس وكذلكمنها مثال ايه، ها عدة انواعوفي ،امل الطة

م مذذذن اقسذذذام امل الطذذة هذذذي قسذذببيذذذان: ان  يف مسذذذألفنا املذذذكورة الفقهيذذةمذذذن الناحيذذذة  يذذدرسان هذذذا املبحذذذث املنطقذذي  كذذذن ان  :وهنذذا نقذذذول
 كرنذاظ مذن   مذاان  كمذا،  عشذرا  االلذون مذن املسذائ  مذن الناحيذة الفقهيذة افضذمنطذة انذواع امل الهذام اذدا، ألن  والفجسذ وهذا الذربب ، الكذب

 . 1 جيري يف املقام ا، او انفسابي ا، كون الكذب نسبي
 :  ن في المقامااطار 
 : اليت انطب  على طثنا فنقولوهو اإلاار  من أار امل الطةاالاار االول ونذكر 

ايهذام  وينذدراان يف  2 م الطة القيد والظرن وكذذلك م الطذة االنفسذابية والنسذبيةامل الطة وان شئف فق  من اقسام ، ان من اقسام الكذب
   .فان ك  هذظ من الكذب – وضعناظ ملسيس احلااة مصطل  اديد كلهاو  -اللبس 

 :اما م الطة القيد والظرن فنوضحها بذكر مثالني
 وضع االلفاظ للمعاني الذهنية : المثال االول
واالمذر ،  ان االلفذا  موضذوعة للمعذاين مبذا هذي مواذودة يف الذذهن هذو ف -هو مثال متهيدي معرون قد  كر يف املنط   - اما املثال االول

 فهي صحيحة وصادقة إ ن. وهذظ قضية واضحة، وعملية الوضع هي عملية  هنية، هو كذلك فان ال موان للمعاين إال الذهن
قذائ  ا ارايذة احل يفاذ  عليهذا ان اللفذمل املوضذوع ملعذ  معذني لذو اسذفعم  ت اضذحة ينشأ من  لذك مشذكلة وهذو ان هذذظ القضذية الو يولكن 
ائذ   يف كمذا قذد وضذع للمذا  واملعذ  الذذه  ولذو اسذفعم    -على حس  الك القاعدة  –لفمل ما   ألن ز ال احلقيقةمن ايايكون فان  لك 

فيكذون اذازا، ألنذه مذن قبيذ   الذذي يتاذ  عليذه اال ذر ألنذه  خاراا أي املا  ا ذاراي الصورة الذهنية وامنا السائ  املفحق ليساملراد منه  فان  مبا 
    ارجا هو بلحا  داللفها علىوكما هو بديهي فان االعم االغل  من اسفعماال  االلفا  امنا ،  3 اسفعمال اللفمل املوضوع للك  يف اجل  

 ايازأو على حنو على حنو احلقيقة  وانه اما معناظ مل واسفعماله يففلن يكون لدينا حقيقة باملرة ف افع اقسيم اللف: وعليه
                                                           

 وادراانا وجتس نا للفشابك بني البحثني يفف  افقا، اديدا، للفصدي للكث  من الشبها  املطروحة كما سيفض   لك   1 
 ايهام انفسابية احلقائ  املطلقة والفشكيكية والنسبية واإلضافية.  2 
 عمال اإلنسان يف رقبة أو الرأس إ  رأ  رأسا، فقال رأيف إنسانا، أو عكسه كذ اعف  رقبة  املراد به اإلنسان.كاسف   3 
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 :التفريق بيين القيدية والظرفيةكشف وجه المغالطة 
القيديذة حتفم  معنذني   هي يف الذهن وهو ان عبارة  مبا وبه يكشا واه صدق القضية أو كذهبا ن اواد فيما  كر واه م الطة دقي ولك

  موضذذوعة للمعذذاين يف فذذذرن االلفذذاهذذ  أي: ، -ن اللذذبس الكثذذ  مذذهذذذا هذذو منشذذأ و  -قيذذد او فذذرن؟امذذا رة هذذي ان هذذذظ العبذذا: والظرفيذذة أي
 ؟ موضوعة للمعاين بقيد اهنا مواودة يف الذهنهي او ؟  1 الذهن
 .قصادحقيقة وهو ولكن لو قلنا بالظرفية واملرآاية فان االسفعمال ، الكذباياز و  فلو قلنا بالقيدية لل م من  لك 
هذذذا هذذو املثذذال  .وعليذذه فالبذذد مذذن الفذذدقي  كثذذ ا لكشذذا هكذذذا م الطذذة للوصذذول ا  احلذذ ، قيذذد بذذالظرنامل الطذذة انشذذأ مذذن ايهذذام لذذبس ال: ا ن

 .متهيدظ ومثراه العلمية كرناظ جلهة قد  و االول
 تاريخية القضايا التشريعية : المثال الثاني

وايضذذا يف  –ان اهلل اعذذا  يف قرانذذه الكذذر  يقذذول  حيذذث  – الفكذذر مذذن علمذذانييفالسذذفة ال ذذربني ال الثذذاين فنذذذكر مذذا قالذذه احذذد الوامذذا يف املثذذ
   2 اارلية القضايا الفشريعية يسفنفجومن هنا فهو ،  قد كلم االنسان يف الفاريخ –الفوراة واالجني  

  باإلنسذذانهذذذظ مرابطذذة  وغ هذذا كذذ  مذذن حكذذم الصذذوم والصذذالة واالر ف: وعليذذه
م
  هبذذا واملواذذود فقذذب يف مكذذة يف عصذذر النذذ  االكذذرم م كل ذذامل

 .ويف عصر الفن ي  ال غ ، ص  اهلل عليه وآله وسلم  
   )في التاريخ( ظرف ال قيدكشف المغالطة 

 كما هو واض .،  االنسان حماط بال مان واملكان واحلد  والفاريخ وليس هو مبجرد عنهاو لك ألن وهذا الكالم فيه نوع م الطة 
  ان اهلل اعذذا  قذذد كلذذم االنسذذان وهذذو يف اارلذذه املعذذني ولكذذن ا؛ الطذذة القيذذد والظذذرن وايهذذام اللذذبس الطذذة يف املقذذام هذذي مذذن نذذوع م ولكذذن امل

بذ  الذدلي  قذائم علذى العذدم يف عامذة اشذريعا    3 وقيديذة الفارليذة املذدعاة مذن قبلذه ال دليذ  عليهذا، هذظ الفارلية هي على حنو الظرن ال القيذد
 األقدس إال النادر منها. الشارع

 : على حنوينهي   يف الفاريخ لإلنسان ان القضايا اليت اواه اوضي   لك: 
 واالفذاريخ لذيس شذراا ان إ  ؛ إال اهنذا ال بشذرط مذن حيذث ال مذان واملكذان والفذاريخ، هذو انسذان اواذه لذه مبذا فهي اليتاما النحو االول منها 

االنسذان إ  فهذذظ ايذة مباركذة قذد واهذف   اْعـدللووا هوـوأ قأقْــرأبو لللتـوْقـوأ  : ال يف قولذه اعذا كما هو احل،  ااعا يف اأ   احلكمشطرا او مانعا او ق
 .  ، ب  احلال يف ك  زمان كذلكأمراه بالعدل املقرب للفقو  ولكن ال بقيدية الفاريخمبا هو إنسان أي 

كمذا يف قولذه ،  احلكذمكجذ   ملوضذوع فهو الذي قد أخذ الفاريخ املواود فيذه االنسذان   –االندر  وهو االق  –واما النحو الثاين من ا طاب 
قأة   : اعذذا  ــدأ َْ نأْجــوأاكوْم  أ ــْينأ يأــدأ ــديمووا بـأ ــولأ فـأقأ ْيتوْم الروسو َأا نأــاجأ ــا الوــذلينأ امأنوــوا ال أي ال مذذان والظذذرون  - وهذذو  4 فالقضذذية هنذذا اارليذذة  يأــا قأيـَهأ

 . 5 قيد فيها لواود قرينة خاصة يف املقام -ا اصة 
    6 ب  هو فرن، ان الفاريخ مل يدخذ فيها كقيد اإلهلي االعم االغل  والقاعدة يف ا طاب والفشريعو 

أي انذذه اسذذفند إ  صذذحة  اإلنسذذان يف الفذذاريخ  إل بذذا  ان  يف  ،لظذذرن وكونذذه هذذو القيذذدان منشذذأ امل الطذذة هذذو ايهذذام لذذبس ا: والمتحصــ 
                                                           

 وع له.أي املعاين املواودة يف فرن الذهن، وقد وضعف هلا األلفا  ملرآايفها واريقيفها للصارج ال ملوضوعية واودها يف الذهن وكونه ا   املوض  1 
 .ب  وغ ها أيضا،   2 
 ب  اارلية الفشريع هي خالن اقنني العقال  وس هتم   3 
 وهي اليت نعرب عنها با اراية.  4 
 ب  ويرد على هذا الفيلسون ايضا ان كالمه ونقدظ هو أيضا، اارلي فهو مقيد ب مانه وفرفه! فال يسري ا  ما بعدظ من الوقف!   5 
 سبية احلقيقة واملعرفة والل ة  فرااع.قد فصلنا  لك يف كفاب  نقد اهلرمينوايقا ون  6 
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 هذا هو االاار االول  انه أعم منهما فال يصل  دليال، على احدمها. ففدبر ريخ  قيد ال فرن معالفا
   فتاو  المجتهدين: الطار الثانيا

وهذذظ هذذي ، معادلذة ايفهذذد ونسذميها مب الطذة النسذذبية واالنفسذابية حيذث نوضذذ  البعذد الثذاين يف  1 ويف االاذار الثذاين نذذكر ففذذاو  ايفهذدين 
ان اافمذذاع النقيضذذني  كذذن : قذذالاو  ،ان االربعذذة فذذرد بنظذذري: احذذدهم قذذال فلذذو، يف ااذذار الصذذدق والكذذذب فقهيذذا،  الثانيذذة الذذيت انذذدرج امل الطذذة
ان يكذون ون علذى حنذو احلكايذة عذن ا ذارج او فذان هذذا الكذالم منذه إمذا ان يكذ،  الطة يف املقام ناشئة من قوله بنظري واعفقذادياملهنا ف ي،بنظر 

كمذا ،  رن احلكاية عن نظرظ مع قطع النظر عن مطابقفه للصارج وعدمه؟ واألمثلذة السذابقة لفلذا عذن لذالا اافهذادا  ايفهذدينعلى حنو ص  
او كالمهذذا   ؟فهذذ  كالمهذذا صذذادق، بنظذذري 11وقذذال االخذذر هذذي  ي،رضذذعة بنظذذر  15هذذو احلذذال يف رأي الرضذذعا  احملرمذذة فلذذو قذذال احذذدهم اهنذذا 

 ؟ خر كا باو احدمها صادق واال ؟كا ب
 االخبار عن الخارج واإلخبار عن الرقَ والنظر

وهذذو مذذذا عربنذذا عنذذذه  -د والضذذذم  عذذن املعفقذذ ا، ففذذذارة يكذذون االخبذذار عذذذن ا ذذارج واخذذذر  يكذذون اخبذذذار  يمفصذذذور بنحذذوين:ان االخبذذار : واوابذذه
 ان هذذاا  ؛ مذا يف  هنذه واعفقذادظ فهذو صذادقمقصذودظ صذرن احلكايذة ع انرمذة فذان كذهذي احملرضذعة  15 ان فعندما يذكر الفقيه -باالنفسابية 

 .فكالمها صادق من هذظ اجلهة: وعليه، ايضا يه االخرواحلال نفسه يف الفق، من دلي عليه ه مبا اقام اعفمدظرأيه الذي هو 
  2 ج فالبد ان يكون احدمها صادقا واالخر كا با ر اولكن لو قصدا احلكاية عن ا 

 :  مزيد توضيح
فذان هذذا صذدق ،  كذرظ هذو احلكذم الظذاهري الذذي هذو يف حقذه مذرادظ ان مذاكذان  رضذعة حمرمذة بنظذري   فذان 15ل مجلذة   ان الفقيه ا ا قا

 هي احكام فاهرية. - اهنيرب جج والأي احل -مدديا  االدلة ان  لك ؛ فيهوال مشكلة ، منه
وكذذذلك احلذذال بالنسذذبة ، ا  ذذا ال اشذذكال فيذذه ايضذذافهذذذ –اعذذذيرا  انجيذذ ا و –مذذرادظ اهنذذا حجذذة وكذذان رضذذعة حمرمذذة بنظذذري  15ان  قذذالولذذو 

   .يف مقالفه ا، ك  منهما صادقسيكون  و ، للفقيه االخر وقوله يف املسألة
وال يشذفع قولذه  بنظذرظ    3 ال فكذذببنظذرظ فهذو صذدق ان اذاب  الواقذع وا وامذا لذو كذان االخبذار مذن كذ  منهمذا علذى انذه حكذم اهلل الذواقعي

 و لى اهلل على محمد واله الطاهرين       الفا، للواقع يف  ااه. وللحديث صلةلفحويله إ  صدق لو كان خم

                                                           

 خفالن ايفهدين وكوهنا صدقا، معا، أو كذبا، معا، أو بالففري ؟فقد أوضحنا يف االاار االول معادلة امل الطا  اليت يطلقها الكث ون وخاصة يف الفلسفة والعرفان والكالم واآلن ال بد من ح  معادلة ا  1 
 رة بني هذين القولني كما هو واض  هذا ا ا كانف املسألة حمصو   2 
واهلذه أي سذذوا  علذم أم اهذ  فانذذه إن كذان غذذ   وهنذا يذأت افريقنذذا السذاب  بذني املصذذدر والفعذ  فاملصذدر اي  الكذذذب  مذدارظ الواقذع مذذن حيذث املطابقذذة وعدمذه وهذو ال بشذذرط مذن حيذث علذذم الشذص   3 

ل له ألي من الفقيهني انه  كذب  يف قوله وهو ايضا ما فصلناظ من كذذب احلكايذة واحلذاكي فمذن حيذث احلكايذة فذان إحذد  احلكذايفني مطاب  فهو كذب واما الفع  فانه حيث اضمن القصد فال يقا
 صادقة واألخر  كا بة ولكن من حيث احلاكي فليس أي منهما كا با،.


