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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني، وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
  من التفريق بين الخبر واإلخبار البد: تتمة مناقشة كالم الشيخ

وا اا املاادار هااو علااى  اااهر ور رأفقااد ركر ااا اا امل ااه، يف الصاادو والبااالب مالكااا ومنااااا وماادارا –وماان عبعااه  –كاااا الب اال حااول رأخ ال ااي    
املااراا )اىل  ( اااهر القااول)وامااا ال ااي  فقااد  قااو ا ااور ماان ، االعتقاااا او كليهمااا فصاادو وإال فبااالبفصاادو وقيااو  لااو اااابو  فلااو اااابو الواقاا  القااول

كااالم الفاضااو القمااي    قااويف  قاااا ال ااو االول ماان كالمااه وركر ااا اا ال ااي   مضااىوقااد . اااابو الواقاا  فصاادو وإال فبااالب واا املااراا لااو، (دخالاا
 . مضى هالا ما، صاحب القوا ني واست بو عليه
  :(0)االشكال على كالم الشيخ نقول ولتوضيح وتحقيق وجه

م( لِاع  لِام( و)أ  فاالفرو باني )ع  ، فااا املصادر ءايب وبااب االفعاال ءايب آخار ؛والفرو بينهما كبار، خباراخلرب واإل  أمراا احلو يف املقام هو اا هناك
، "معلِام" و"أ  عل ا"إِ   ، وكاالا احلاال لاو قلا وإعالماه باه يتعلاو باااالا ال ار علاى ءايب –لام عِ أ  أخ  – بينماا الاااي وصافته ول يت ادع عان حالتاهاا اال
بنفساك خاربا اوا  معناا  حصلاو فااألول( خارب و)أ  وكاللك احلال يف )ُأخرُب( ، بإعالمه لالخر أمرا   خص والااي يتعلو هو خطاب موجه لنفس ال فاألول
 . الااي

 . والظاهر اا ال ي  وغر  قد خلطوا بني املعنني، وال ينب ي اخللط ينهما ،ولدينا باب االفعال والفعو اجملرا منه لدينا اخلرب او املصدر  اذن
 المدار على المخبر عنه والمتعَلق : وضيح وبرهانمزيد ت

الساام  يب ال عان كاوا الساوو مفتوحاا او م لقاا كيماا اا فامااال  فلو قال احدهم السوو مفت ة ، عنه واملتعلو هو املخرب عااة يهم السام  اا ما
الالخ يهم السام  من اخلرب هو ءخصية  يبوا اخرى ولبن احيا ا، –السام  مطلوب وهالا هو ال الب يف  –اليه حيقو غرضه بالتسوو منه والالهاب 

 . هو املؤاى عندئال   وليس املهم –وهالا من أ اخلطأ والتوهم  –املخرب وخصوصياعه 
وعاااة النااع عنادما ، يباوا املهام )املخارب( وءخصايته وخصوصاياعهاخارى  فس اخلرب وحبايته عن الواق  هاو املهام وعاارة واحلاصو  ا ه عارة يبوا 

 . صية املخرب فهال  هلا مقامات خاصة وقرائن خاصة ايضا خواما ما يتعلو ب، واملخرب عنه واملتعلَّومههم ومرماهم هو ا بي فاا ار ن االخبيسألوا ع
 .  و وغر ساملدار هو البارب وا ه عاال او فاوليس ععريف البالب )املصدر(  هويف البالب والتورية وغرها فاا املدار  وكالمناويف ص رى حبانا 

ولبان هاو ا اا عب اف ، حقيقتهاو هو  فسها ال يبة  واملب وع يف مسألة، امر قبيح بنفسها -ماال   – ال يبة فهيورلك كنظائر  من السب والربا و 
 . هالا حبل آخراو ال؟ ف (2)سو القائوعن ف

الا ماااراا  يااارعبط ؛  عالقاااة لااه لاااراا املااتبلمالمااا  وهاااالا، لواقاا ول وعدماااه لالصاادو والباااالب هااو مطابقاااة القاا يظهاار اا ماااالكركر اااا   ولااو عباااني مااا
 . أخ بالفاعو ال بالفعو ب خصيته وخصوصيته

بالصاادو اعصاااا اخلاارب )اا املعتاارب يف كااالم الفاضااو القمااي يف قوا ينااه هااو الاادقيو حياال ركاار   واااا كااالم ال ااي   اااهرا لاايس بتااام   واملت صااو
ال اي  يف كاالم علاى املاراا و  (االخباار ااهر الباالم ويف )علاى  (اخلارب)فيباوا املادار يف  لماة والبالب هاو ماا يفهام مان  ااهر الباالم( ال املاراا... وبب

 ، خلط بينهما
 .النقاا م  ال ي  يف ال و االول من كالمهبعض  هالا هو

 : بيان الشق الثاني من كالم الشيخ ونقاشه

                                                           

 جابه على ال و األول أيضا . وهالا يعترب اجابة مسبقة على ما سنالكر  من ال و الااي من كالم ال ي  كما هو أ (1)
 أخ اعصاا اخلرب بالصدو والبالب. (2)
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لاادى السااام   االعصاااا (1)ا الفاضااو صاااحب القااوا ني ماان االعصااااوامااا لااو ارا  -ببياااا منااا  –وامااا ال ااو الااااي ماان كااالم ال ااي  فيقااول فيااه 
الساام  سيصاف هاالا الباالم   أخ، نصب قرينة على رلك فلم يعرا السام  به فا هيغر االستعمايل ومل  للمتبلم كاا املراا الدخ، كما لو  والواصف

   اهر البالم أل ه الالخ يسمعه السام .بالبالب فيبوا املدار واملالك 
اا السااام  يارى  اااهر الفاا  كاالب هااو ا ااه  بو ولبان ساارذ هااالا الوصاف اا هاالا البااالم صاا يح ووصاف السااام  لااللك بالبااالب حاا   ال ااي ويباني

  .املراا ال الظاهر إىلاريقا اىل ك ف مراا املتبلم فرج  املدار واملالك 
 لب اف اللفا  بظااهر  عان ماراا املاتبلم ظارا  امنا لطريقيته ة و الب إال اا رلك ليس بن و املوضوعياا  اهر اللف  واا وصف با ه ك: وبتعبير اخر

 ؟!ختالف الواق وهي ارااعك الدية  فاا  اهر لفظك يب ف عنمِل  عقول البالب   السام  يقولالدخ وكأا 
ا ااذ هاالا هاو ماراا فهو حوذ م  فرض جهلاه باإرااة خاالا الظااهر، لبان عوصايفه حينتاال باعتقاا الواصف دو ص عبارة ال ي  )واا أراا اعصافه عن

 .(اعتقاا املخااب املخرب ومقصوا  فرج  األمر إىل ا ااة االعصاا لراا املتبلم، واا كاا الطريو إليه
 : رّد كالم الشيخ

  هوكالم ال ي  ب قه الااي والواب عن  
الظااهر جسارا  لصاح كاواعام لاو كااا الباالم عناه  ، بو عن اخلارب االخبار عنالبالم ليس لبن و  قال ما قالمث  اخلرب لإلخبار ا ه قدع سر  أرج 

  وا ه هو املدار. واريقا وكاءفا عن املراا الدخ
فااا هاال  الماو  -ال إ  اائية  –احلاسوب حصاو فياه خطاأ فاد فبادأ مان  فساه يبتاب مجاال خربياة جهاز اا  ومما يقرب ما ركر ا   ما لو افرتضنا

ورلاك ألا هاالا الوصاف متوقاف علاى وجاداا العقاو واالرااة والقصاد فااا األصاو يف بااب  اليسا  إخباار اوا ءاك ولبنهاا خارب  مجو خربية وهاي هي
إال ا ااه ال  اا مل يطااابو والبااالباا اااابو اخلاارب بالصاادو هااالا يصااح اا  صااف االفعااال، كمطلااو االفعااال، هااو كو ااا عاان قصااد واختيااار. واحلاصااو ا ااه 

لو كتاب مجلاة غار مطابقاة للواقا ، فا اا كربملاة خربياة  وايف الطفو غر الواعي واجملن ك األمراللك؛ و (2)صح اا  صف احلاسوب بالصااو او الباربي
  فالبالم هو البالم عوصف بالبالب وال يوصف الطفو بالبارب إر ال وعي له وال قصد

ينتاال بل ااا اا هاالا  ااهر اللفا  فهاو ...لبان عوصايفه أخ بالباالب ح. "  لو كالم ال ي  حول اخلرب لباا ينب اي اا عباوا عبارعاه والنتيربة  ا ه
 " واما كالمه )عوصيفه حينتال  فهو باعتقاا...( فهو ص يح عن )االخبار( فتدبر(3)خرب كارب

  (3)مع توضيح ومناقشة ذلك تنقيح موضوع الكذب: ) عليه السالم (كالم فقه الصادق 
و  االكر  ااو، بوجاه آخارماه وكال رأياهب بعاد  حااول االساتدالل علاى مان جاااا إال ، ركر ا كالم ال ي  حول الصدو والبالب م  اليلاه املختصار

من سبقه يف ركر مان عبار راخ  بقه وخلصه واور  فباا كالمه خالصةحيل ا ه اخال كالم من س، ) عليه السالم (ما اورا  صاحب فقه الصااو  هنا
 بعد رلك. يف صلب املسألة مث  ناق ه أخرىمن جهة  كالمهعلى  احرتازيه  ا  وقيوا لبالمه من جهة وسنالكر عوضي ات، ال ي 

 :) عليه السالم (ق ادقال صاحب فقه الص
قبل بيان ذلك البد من تنقيح الكذب موضوعا فانه وقع الخـال  مـن جيتـين بعـد االتفـاق علـى ان  ؟من الكذب او ال التوريةهل في انه "

 .(1)الكذب عدم المطابقة"
 ته له؟مالك الكذب مخالفة الواقع أو عدم مطابق

                                                           

 أل ا كبرة أو ألصرار  عليها أو ال الجراب أصالة الص ة يف عمو ال ر )أخ قوله يف غر ( أوال... (1)
 إال جمازا . (2)
 هالا بعض النقاا لبالم ال ي   وستأيت عتمة اخرى اكار عمقا واقة فا تظر  (3)
  332 -331ص 21، السيد الروحاي جملد    ) عليه السالم (لصااو فقه ا (4)
 .302-301ص  21، السيد الروحاي جملد  ) عليه السالم (فقه الصااو  (5)
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ب يوجاد راخ اخار وهاو اا الباالالظااهر عادم مامياة رلاك إر ولبان الباالب مالكاه عادم املطابقاة  اهر  اا الام  بني األقوال هاو اا   وهنا  قول
 . -أخ ال خيالف الواق   –، إر قد ال يطابقه لبن ال خيالفه أيضا  اخر ءيب وعدم املطابقة ءيب واملخالفة ،بالم للواق الهو خمالفه 

  يظير في ضمن المثال اآلتي: وتوضيحه
 ،فلاو جااب بعاد رلاك الطبياب فقاال الولاد  املااب باارا وكااا املااب كااللك، لاو جااب الطبياب فاخرب اا بااللك  لولدهم اقالو و لو ا تظر مج  جميئ ابيب ف

الباارا لايس لطاابو فااا املااب ؛ أيضا  مطابقا ليس  لبنه -وهو املالك الالخ رهب إليه البعض  –أل ه ليس لخالف للواق  فاا كالمه ليس ببالب قطعا 
جياب اا يباوا كاالبا  أل اه لايس مطابقاا  لاا)جاب ( املااب باارافاا قولاه ) عدم مطابقة الواق املدار يف الصدو والبالب هو لو قلنا باا  لبن، الطبيب جمليب

 .(1)الطبيب(
او بعــدم  (2)بعــدم مطابقـه المـراد العبـر لمطـابق بالكسـر وان البحـ  االولـى فــي ا جيــة:" ) عليـه السـالم (صـاحب فقــه الصـادق  يقـول: ثـم

 (4)مطابقه ظيور الكالم
 توضيح وتقييد:

 للعباارةبقاه املاراا الادخ وهاالا عوضايح عادم مطاأخ ، خ لاهالاد أضاافةفقوله عدم مطابقه املراا الباد مان ، دا ايضايو الكر هنا عوضي ا لبالمه وعقي
 . املالكورة

 : زالتقييد للمراد بالمبرَ 
 فا ه ينب ي اا يقال  - امل فول عنهوهو  -للعبارة املالكورة  التقييد اوام
ار ليس حمور الصادو والباالب حال علاى ؛ قيد اساسي وهالا ، قيد )املربز(من اوا  (املراا)للواق  ال  (بعدم مطابقه املراا املربز بالبالم) العربةاا  

إر لاو أراا اا يباالب لبناه مل يباالب ال يقاال لاه ا اه كاارب، فهاو  ظار االعتقااا غار  ؛ مطاابو للواقا راخ ال ي  وغر  هو جمرا كاوا املاراا الاباويت غار
بااو هاو اعتقااا خااائ كاااللك لاو أراا ماا ال يطاابو الواقاا  فا اا رريلاة لباان ال ، الا لايس بباالبفها، ه لياو ومل ياربز رلااككمان اعتقاد يف  ااار  ا ا املطاابو

 يطلو عليها كالب ما مل يربز  بلف 
 . ظهر فا ه يقال له عندئال كالب او صدوظهر ومُ ا ل  لو ابرز االعتقاواحلاصو  ا ه 

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرينوللبالم عتمه  (4).الصدو والبالبمما عتصف باإلرااة لو ابرزت لبا    وكاللك

                                                           

 وما ركر ا  من ماال فيه وجه للمناق ة ، فتدبر (1)
 وهالا رأخ ال ي  ومن عبعه. (2)
 وهو رأخ امل هور. (3)
هو االراا  وعدمها باا يريد الفضيلة أو الرريلة ويعزم عليها وحماور علام العقائاد االعتقااا  -أخ أحد حموريه  –عقائد واالخالو والفقه وحمور علم االخالو فا ه عوجد اوائر ثالع علم ال (4)

 ابقا .وهالا ب بو عام وله استانابات أو لواحو كما أءر ا إليه س–-وعدمه واما حمور علم الفقه فهي املرِبزات واألقوال واألفعال 


