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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
 وذكرننا ،االصل فيها منن حينا احلرمنة وعندمها كمنا سنب  لتأسيسك ؟ وذل كذب موضوعا او ال  واهنا هل هي التوريةال زال الكالم حول 

 ان ذلك متوقف على حتقي  معىن )الكذب(:
 :  (5)قيقه الصدق و الكذبحفي  اآلراء

 وهذا هو راي املشهور.، للواقع ونفس االمر ،(2)ظاهر القول: أي، لقولا عباره عن مطابقةان الصدق هو : الراي االول
وهننذا منا ذهننه اليننه ، أي العتقنا  املبننر ل لالعتقننا القننو  -او عنندم مطابقنة  – صندق والكننذب عبنناره عنن مطابقننةالهننو ان  الـراي الثــا ي:

 (نَّ اْلُمنَـاِفِقيَن َلَكـاِذبُونَ َهُد إِ ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َ ْشَهُد ِإ ََّك َلَرُسوُل اللَّـِه َواللَّـُه يـَْللَـُم ِإ َـَّك َلَرُسـولُُه َواللَّـُه َيْشـ )مستداًل بآينة  (3)النظام
 وحيا اشتهر استدالله وجوابه فال  اعي لإلطالة.

مل يطناب   طابقهمنا فصندق وان خالفهمنا فكنذب وان فنان، وهو ان الصدق عبناره عنن مطابقنه القنول لالعتقنا  والواقنع معنا الثالث: الرأي
 .(َأفْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذباً َأْم بِِه ِجنَّة  ): دل على ذلك بقوله تعاىلواست، القول قد ذهه اليه اجلاحظ وهذا، فقط فهو أمر آخراحدمها 

 بيان االستدالل:
ذهننه اىل اهنمننا ضنندان ولكننن اجلنناحظ ، وروالننن الظلمننةضنندان ال لالننا كمننا كمننا هننو احلننال يف  -ان املعهننو  هننو اهنمننا )الصنندق والكننذب 

ان  قنالوا:ان الكفنار او املشنركني ووجنه اسنتدالله باةينة هنو: ، او غريهنا اخلضرةاحلمر ه او كما لالا كالسوا  والبياض حيا اهنما يرتفعان يف 
) صنلى اهلل علينه وآلنه هنو ان الننيب وامنا قسنيمه والقسنم ال نا  ف، اول اهتنامقد افرتى علنى اهلل الكنذب وهنذا  ) صلى اهلل عليه وآله وسلم ( النيب

 بكنذب وامنا ان فحينا ذكنروا )بنه جننة( كقسنيم للكنذب  لا علنى اننه لنيس ر للقضنيةخنرف االوهنذا هنو الطن -وحاشناه  - )جننة( به وسلم (
 ليس بصا ق ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (يعتقدون بان النيب االكرم كانوا الكفار  اجلنة قسيم للصدق فألن 

، لاللننةاالقسننام  يننل علننى ان جعننلمننن جهننة أخننرى  ل مننع اعتقننا هم  بعنندم صنندقة للكننذب مننن جهننة اً جنننة قسننيمبننه ان جعننل  :والخالصــة
 .كالم من به جنةو وهي الصدق والكذب 

 شكال: جواب اال
  سبته مع اآلخر )من وجه(كون تان القسيم قد : (3)أوالً 

بل ميكن ان تكنون نسنبته منع القسنيم االخنر هني العمنوم واخلصنو  منن ، يشرتط يف القسيم ان يكون مباينا انه ال: اجلواب االول فهو اام
نقنول اننه ميكنن  -يف صنررى االسنتدالل -بنل كني يكنون قسنماً لال ناً   معه فان كونه قسيما ال يدل علنى مضنا ته ومباينتنه للقسنيم االخنرو ، وجه

 فيجتمعان. -وحاشاه –جنه وكاذبا  املتكلم بهان يكون 
 ون من وجه .يم اما ان يكون مباينا او يك: القساذن
سنن ال هننو  ررت للبيننع؟ وهننذا السنن ال االخننر: ابعننت بيتننك ام انننك اضننط سننألهدهم بيتننه   لننو بننا  احننمننا منهننا و ، علننى ذلننك ك ننرية األم لننة

                                                           

 وهذ البحا يف حد ذاته سيال وذو تطبيقات مهمه (1)
 ظهوراً أولياً أو لانياً كما سيأيت. (2)
 وهذا القول هو قول معروف والنقض عليه يف حمله (3)
 د ذاته وهذا حبا سيال يف ح (4)
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   (1)من وجههي  البيع واالضطرار  بني : اي، ابينم بةوالنس؟ انك بعت البيت باختيارك ام اضطررت اىل ذلك هل : أي ، صحيح
 أعنند رجوعنه منن سنفره يقنال لنه: ف، منا علنى عمنلحصنل اننه  و زوج ااننه قند تن فاحتمنل، عنن صنديقهيف سنفر  ل لذلك ايضا نمن غاب ومن

 فنيمكن ان يكنون الرجنل قند تنزوج و ، القضنية ليسنت نمانعنة للجمنعو ؛ ذلك هنو سن ال صنحيحكنتزوجت ام انشنرلت بعمنل منا ؟ وهنذا السن ال  
 ، فيمكن اجتما  القسيمنيايضاحصل على عمل ما قد 

منفصنله حقيقينة،  وامنا لنو كاننت  القضنية لبنت منن اخلنارج اناالمر كذلك لنو  بل ، جعل شيء قسيما ةخر ال يدل على تطار مها : اذن
 .والتضا  املطل   ال يدل على التطار  مانعة خلو فان ذلك 

 .(2)بدليل جعلها قسيماً لهمباين للكذب  ان اجلنة هي  على يستطيع ان يستدل باالية ان اجلاحظ ال: المتحصل و
 .(3)اما عن قصد ووعي او ال صلى اهلل عليه وآله وسلم ()  النبي دعوة ثا ياً: مرادهم ان

 وفي الجواب الثا ي  قول: 
أي:  القضنيةوهنذا هنو منرا هم منن الشنطر االول منن ، قد قال ما قال يف  عوته عنن قصند   ان النيب  اما  : ان الكفار يريدون ان يقولوا

 –ال وعني لنه لوجنو  اخنتالل يف ا راكنه واننه  ننون  بنل ألننه؛ ال عنن قصندقنال منا قال ،او انه    -وحاشاه-فهو كاذب افرتى على اهلل كذبا
   -وحاشاه -اما بسبه قصده الكذب او بسبه جنونههو    للواقع بكالم النيب غري املطاهو حول املنشأ وان   كالمهمفيكون  ،  - وحاشاه

 ناط فيها .وامل صدق الكذب على قول اجملنون وعدمهال حول نشأ فان الكالم حول امل: وعليه
 ر اللفظ.ال ظهو  الجدية اإلرادةالمدار على : الشيخ في الصدق والكذب أير 

ان املندار علنى ظهنور الن  جامعهنا  ال اللنة ان املدار و املالك يف الصدق والكذب ليس ما ذكنر يف اةراء: هوفو اما راي الشيخ االنصاري 
اجلدينة مطابقنة للواقنع تنه إذ ان إرا يفنان التورينة ال تكنون كنذبا علينه وبنناء ، (4)ية للمتكلماجلد اإلرا ةى هو عل يف نظره املدار بل، اللفظ والقول
هنو ان  هنو ذلنك أي لينه هنو ان معنىن اخلنرو  ليل الشيخ على منا ذهنه ا، يأانه توجد مثره كبريه ومهمه وجوهريه ملن تبىن هذا الر ومنه يظهر: 

 .  اجلدي الواقع فصدق وإال فكذبعن مرا ه اجلدي فان طاب  املرااالنسان  خير 
 :  وعبارته

وامننا فهنم املباطنه منن  ، وهنو املسنتعمل فينه كالمنه لنيس  الفنا للواقنع (5)ان اخلنر باعتبنار معنناه -اي التورية ليست كنذبا –ووجه ذلك  "
 " .  الفا للواقع مل يقصده املتكلم من اللفظ امرا كالمه

 ويناقشه فيقول:  - وهو نفس راي املشهور -ضل   بعد ذلك ينقل الشيخ كالم بعض االفا
 رأيننتفلننو قننال ، منننه هننو املننرا  "وذكنر بعننض االفاضننل ان املعتننر يف اتصنناف اخلننر بالصنندق والكننذب هننو مننا يفهننم مننن ظنناهر الكننالم ال مننا

 .ى"انته فهو متصف بالكذب وان مل يكن املرا   الفا للواقع القرينةمحارا وارا  منه البليد من  ون نصه 
تصنناف؟ فهننل املننرا  هننو مننا هننو املننرا  مننن كلمننه اال  أخننذ الشننيخ يف مناقشننة قننول هننذا الفاضننل عننر تركيننزه علننى كلمننة )االتصنناف( وانننه 

تصناف لبوتنا ويف الواقنع االاملنرا  فلنو كنان  -أالتقنديرين فنالكالم لنيس بتنام  كنالاالتصاف يف الواقع او االتصاف عند الواصف والسنامع؟ وعلنى  

                                                           

 فقد يبيع مضطراً وقد يبيع  تاراً، وقد يكون املضطر بائعاً وقد يكون مشرتياً. (1)
 وهذا اجلواب هو مما خطر يف البال وهو حتقي  للمقام، ويتضح ذلك اك ر يف  القضايا الشبصية فتدبر  (2)
 وهذا الوجه واجلواب قد اشار له البعض (3)
 بعده اخذ عنه يف ذلكوهذا راي مبتكر للشيخ ومن جاء  (4)
 اي املرا  منه. (5)



 (15هـ الدرس )5341ربيع اآلخر  9األحد ................................( ..التورية –الكذب مستثنيات المكاسب المحرمة )

 

 (1)هو اإلرا ة اجلديةومداره عن شيء اخلر هو ان ختر  ان اذ كما بينا؛ هذا هو معىن اخلر فان هذا االتصاف مرهون باإلرا ة فنقول ان
منندار موافقننه مننرا  املبننر و الفتننه للواقننع ألنننه معننىن اخلننر  ئننرفقنند تقنندم انننه  ا (2)يف الواقننع" فننان ارا  اتصنناف اخلننر : وعبــارا الشــيخ هــي

 ه  ون ظاهره الذي مل يقصد". واملقصو  من
 البد من التفريق بين الخبر واالخبار : مناقشه كالم الشيخ

اخللنط بنني اخلنر ان منشنأ االشنتباه هنو حينا بيننا سنابقا ( اخلنر )  التأمنل يف كلمنةوهني ، واحندة واجلواب على ما ذكره الشيخ  هو كلمة 
ان فنن فينه القصند متضنم   -احلناكي–اذ االخبنار ؛ يه الشنيخ هنو معنىن االخبنار ال اخلنروما ذكره واعتمد عل  -اي احلاكي واحملكي  – واالخبار
 القصدية، -ككل األفعال   –باب األفعال ظاهر 

 ون  )زينند كاتننه( فهننذا خننر: علننى احلننائط كتننه طفننل غنري وا لننو   انننهو ي كنند ذلننك ، فننال يتضننمن القصندواملصنندر  -احلكايننة–وامنا اخلننر 
 وللكالم تتمه  .وي كده مقابلته مع اإلنشاء إذ تعرف األشياء بأضدا ها (3)بإخبارليس شك لكنه 

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

 وسيأيت الش  ال ا  غداً بإذن اهلل تعاىل. (1)
 أي لبوتاً ويف نفس األمر. (2)
 ائم(.وكذا لو فرض ان الكمبيوتر خلطأ فين بدأ يكته مجاًل خرية فانه خر وليس إخباراً أو لو فرض ان الرياح رمست على الرمال مجلًة )زيد ق (3)


