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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أمجعني، وال حول وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 قوة إال باهلل العلي العظيم

وحياث ، علاى رأ  الياي  ققيقاا   برهاناا ذكار ) علياه الساالم  فقه الصااق   ذكرنا ان صاحب؟ كان البحث حول التورية وهل هي كذب موضوعا او ال
 .ومن تبعه فلذا اعتمدنا على قوله كمصدر للنقاشذلك انه خلص وطور كلمات االخرين يف 

 : )فقه الصادق( وتوضيحهكالم 
 بعد االتفا  على أن الكذب عدم املطابقة:  اخلالف فيه من جهتني قال )فانه قد وقعحيث  ) عليه السالم   ونكمل كالم صاحب فقه الصاق 

 األوىل: يف املطاِبق بالكسر، وأن العربة بعدم مطابقة املراق أو بعد مطابقة ظهور الكالم.
   1)هلما معا  الثانية: يف املطاَبق بالفتح، وان املعترب عدم مطابقة الكالم للواقع، أو عدم مطابقته لالعتقاق، أو عدم مطابقته 

 ع مزيد توضيح له:وحاصله م
مطابقااة املاراق للواقااع او بعادم مطابقااة  مقااد وقاع يف نياايجلني، االهاة االوىل يف املطااابق بالكسار وان العااربة هال هااي بعاد يف حباث مااالل الكاذب ان اخلاالف
نصااار  وماان تبعااه فقااد ذهااب اىل ان وامااا اليااي  اال، جعاال املنااام عاادم مطابقااة ظهااور الكااالم للواقااعالنظّااام واالاااح  هااو  وقااوالهور واملياا؟ ظهااور الكااالم لااه

 املراق االد  للواقع  عدم مطابقة املقياس يف الصد  والكذب هو
 اضافة توضيحية وقيد جديد: 

هااو ماكااان ظهااورا للكااالم مااع عاادم  فاااألوي، أوليااا او نانوياااظهااورا  الظهااور املااذكور إمااا ان يكااونأقااول ان  مطابقااة ظهااور الكااالم ...  أو بعاادم...) قااال
  بربكتها إذ مع القرينة املتصلة يندل الظهور األوي ويضمحل ظهور معهاالكان  والثانو  ما، نةالقري

 .وإال فكذب ان كانمطابقة أ  من الظهورين للواقع الصد  هو ومعه: فان 
 الصدق والكذب  مالك في محتمل اضافة مهمة: وجود محور ثالث

او ؟ هااو املقياااس يف الصااد  والكااذبللواقااع ظهااور الكااالم مطابقااة  انحمااورين و ااا هاال  حااولالصااد  والكااذب ياادور  مااالل ناازاف يفالحااا االن كااان 
 .بالكالم للواقعولكن نضيف احتماال نالثا مل يذكرونه وهو مطابقة االعتقاق املربز ، وهذان احتماالن؟ هو املقياس املربز بالكالم للواقع االد  املراق مطابقة

 لجدية : الفرق بين االعتقاد واالرادة ا
 واالراقة االديااة املااربز ق بااني االعتقاااقياابااد ماان التفر  ال، املااربز كمااالل للصااد  والكااذب وهااو االعتقاااق  اان هنااال احتماااال نالثاا ولتوضاايح مااا اقعينااا  ماان

  فا: املربزة
 .متأخرة عنه وهي رتبة   االعتقاق هو متقدم عليها أوال :

 ،  ا قد يتوافقان وقد يتخالفاننانيا : 
ولااو تعلقاا  باألفعاال، البااد ان تتعلااق  فإهنااوامااا االراقة ، كمان يعتقااد بوجاوق اهلل تعاااىل  كمااا يتعلاق بالصاافات واألفعااالان االعتقاااق يتعلاق باااالواهر   :نالثاا  

 ،  2)باالواهر فالبد من فعل مستبطن يف املقام 
ظااهر  :هناا أماور نالناةفلادينا   ان عيساى لايب بناي)ة او التورياة: فلو قال نيخص مسلم يف مقام التقي يظهر به الفر  بيكل أوضح مثاال عرفيا ولنذكر

علاى كاون املناام واماا بناا  ، قيااس هاو ظااهر الكاالمعلاى ان امل ان عيسى ليب بناي فهاذا كاذب بناا  اما ظاهر كالمه وهو ،االعتقاق واالراقة االديةو للكالم 
فخالف اعتقاق  قوله وليب اعتقاق  خطأ وال كذبا )لو قيب بالنسابة لعاامل الثباوت والواقاع    فهو معتقد بنبوة عيسى رض انه مسلمففحيث ان الهو االعتقاق 
وهاذا ، لايب بناي خاام ) علياه الساالم  فهاو ان عيساى  واماا ماراق  االاد ،  3)مطابقاة القاول لالعتقااقلاو كاان املناام واملاالل هاو  كاذباكالماه   كما انه ليب

 .مل يصرح به ملناسبة حاله ومقامهرية و رض قصد  التو فل نالقيد هو قيد مضمّ 
                                                           

 .301ص 21جفقه الصاق    1)
 دهم أرقت احلائط فكالمه باطل نعم لو قال ارقت ان ابين احلائط او ان أصبغه أو ان يرممه فالن فصحيحفلو قال اح  2)
تقااق للواقاع فاالعتقااق عناد  وهو ما ذهب إليه النظام. فر  كالمه عن كالمنا انه جعل مدار الصاد  مطابقاة القاول لالعتقااق، ودان قاد أضافنا ان مان مداراتاه مطابقاة االع  3)

 بالفتح وعندنا مطاِبق بالكسر فتدبر. مطاَبق
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 )بل فعله كبيرهم( ووجوهه ) عليه السالم (قول إبراهيم مثال آخر: 
عندما  ) عليه السالم  الني ابراهيم ظاهر الكالم واالعتقاق واملراق االد  فهو قول : أ  ،نة احملتملة لتوضيح الفر  بني املالكات الثال واما املثال االخر

،  1)ماا ظااهر القاول فكاذب لعادم مطابقتاه للواقاعأَ ،  َبْل فَـَعَلُه َكِبيُرُهْم َهَذا فَاْسأَُلوُهْم ِإْن َكانُوا يَنِطُقونَ ): الفأس يف رقبة كبريهم مث قال عّلقم و احطم االصن
اربعااة يف  ألقااوالاملااراق االااد  فهنااا معاا ل وامااا ، نفسااه ماان كساار االصاانامإذ هااو ب؛ ان كبااريهم مل يفعاال ذلااك فهااو  ) عليااه السااالم   النااي ابااراهيم وأمااا معتَقااد

وانتفاا   ، ِإْن َكـانُوا يَنِطُقـونَ )علاى قياد ونيارم وهاو  ) علياه الساالم  قاد علاق يف كاالم إباراهيم االصانام   تكساري و واالواب املعروف هاو ان فعال الكباري ، بيانه
ولكان بعاا االعااظم استياكل علاى ذلاك بإنياكال ققياق ولناا علاى إنياكاله جاواب  ،اليرم يفيد انتفا  امليروم فحيث اهنام ال ينطقاون فلام يفعلاه كباريهم

 ققيق ال ندخل فيه االن.
نيأن الكبري ان  ان كان ينطق هؤال  االصنام فان من : أ ، نية ال الفعلية يف املقامراق ابراهيم ف هو اليأفهو ان م - الذ  خطر بالبال -واما جوابنا  

 .انيكال بعا االعاظمعليه يرق  توجيه الوهذا ، خر وان يكسر االصنام االيفعل ذلك 
 ان املراق االد  امر واالعتقاق امر اخر وظاهر اللف  امر نالث : واخلالصة 

يف رق  أو  حتقيااق احلااالأو فماان اراق ان ققااق مفهااوم الصااد  والكااذب ويصاال اىل القااول املنصااور فالبااد ماان اضااافة االحتمااال الثالااث اىل اخويااه  :وعليااه
 .ليتبني بعد ذلك الرا  الصحيح قبوله

 الجملة الخبرية ليست موضوعة للنسب الخارجية: ) عليه السالم (فقه الصادق 
 اعلااى مااا بنااو   2)تعااريفهم للصااد  والكااذب ابنااو ان امليااهور : حااول الصااد  والكااذب فيقااول مبناااهميناااقا امليااهور يف  بعااد ذلااكالساايد الروحااا   مث ان

للنسااابة للجملااة اخلربياااة هيجلاااة نوعيااة موضاااوعة  أ  ان؛ قاااد وضاااع  للنساابة اخلارجياااةواهنااا  –ا وحمموهلااا ونسااابتها هتمبوضاااوعا –ة االملااة اخلربيااا عليااه يف حقيقاااة
 كما يف زيد قائم .   اخلارجية

 وتوضيح ذلك: 
هاي الا  يف الواقاع قائماة اماا نهماا الصفات والبد من وجوق نسابة رابطاة بيامليتقات و  قائم مناحملمول وهو هو من االواهر و وهو زيد مثال  ان املوضوف 

 قاوهلم مان انحقيقاة االملاة اخلربياة ونسابتها لاو م لصاح  وماا ذكار  املياهور يف، النسابة اخلارجياة هلاذ قاد وضاع   واالملة اخلربيةتصحح نسبة القيام اىل زيد 
 نالث :  بإنيكاالتعلى ذلك ستيكل أالسيد الروحا  لكن و ، للواقع ظاهر الكالم وعدمهاالصد  والكذب مالكه مطابقة 

 في كثير من الجمل كـ)االنسان ممكن( و)الدور محال(  متحققةاالشكال االول: النسبة الخارجية غير 
اخلربياة كجملاة  كثاريا مان االمال  ان :فقد قال )األول: عدم وجوق النسبة يف كثري مان االمال كقولناا اانساان ممكان وداو   وتوضايحهاما االنيكال االول 

 لاو قلناا باان االمكاان موجاوق -، إذ أ 3)امار انتزاعايهاو  امناا ا،خارجيا ااذ االمكاان لايب امار ؛ خربياة ليب فيهاا نسابة خارجياة ماع كوهناا مجاال    سان ممكناالن)
 اري موجاوق  ناا اناهولاو قل -ب ،مث انه سيكون يف جاوهر  وقاخلاه  اري ممكان ؟كيف يرتبط هذا االمكان املتيخص بالفرقانه  انيكال وهو  لورقباخلارج بنفسه 

 ! ؟ةنسبة بني زيد وامكانه نسبة خارجيباخلارج فكيف تكون ال
 وال  يف الااذهن ومعااه فااال نساابة خارجيااةال يف اخلااارج وال فااان الاادور ال واقااع لااه اصااال  الاادور ممتنااع)وهااو  أقااو  مثاااال اخاار –لإلنيااكالتقويااة  –ونضاايف 

 .له أبدا  واقعية 
ومعه فكيف يكون مالل الصد  والكاذب ، ليب فيها نسبة خارجية ال  قضايا اخلربيةهو بوجوق جمموعة من ال ى امليهوران االنيكال عل: واملتحصل 

 وللكالم تتمة  ؟!اخلارجية مع عدم وجوق هذ  النسبةللنسبة اخلارجية هو مطابقة الكالم وظاهر  
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

 لوجوق املصلحة االهم ولالضطرار، وذلك من مستثنيات الكذب.  1)
 بانه مطابقة ظاهر الكالم للواقع.  2)
 كما هو احلال يف زوجية االربعة فان االربعة هي املوجوقة خارجا ال الزوجية إذ هي امر انتزاعي  3)


