
 (16هـ الدرس )6341ربيع اآلخر  61األحد .................................................................التورية( ... –المكاسب المحرمة )مستثنيات الكذب 

 

 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
 هااف ام الاا  هاف اليااه  )علياه الساالم باا  اااحف ه اه الصااا   كاا  الالاالم حاول اليوريااة وا اا هاب هااي كااب الوضاوعا او ال    كر ااا 

وضااا الملااة الاان )وأساايدل علااى  لااال الاان خااالل   اا  الباا  املشااهور ، الشاايا اال صااار  الاان ا  اليوريااة ليسااو بالاااب الوضااوعا ههااي  ااائ ة
 . كنههربية وبيا  ح ي يه او  يف تعريف الملة اخل حتليب املب  الوضعي البالغي واال يب  أ  عرب رّ  اخلربية للنسبة اخلار ية

 توضيح وبيان اكثر: العوالم ثالث 
 :عوامل ثالث  -الن مجلة العوامل  –ا  لدينا 

 .هو عامل الواقا اخلار ي واالعيا  أ  عامل اخلارج : العامل االول
 .اجملر فهوم عامل الاهن واملهو والعامل الثاين: 

ا  ا  اال ساااا  عاااا ف الاااا يفالااار  ؛املنطوقاااةاللفاااا  وهااااا العاااامل هاااو غااا  عاااامل ا، يف الااااهن رةامليصاااو ههاااو عاااامل االلفاااا  : واالاااا العاااامل الثالااا 
 .  1)باأللفا 

 واملفااهيم حتليب الاهية وضا االلفا  وا ا هب هي الوضوعه للصاور تعو  يف  وهرها إمو  طه اخلالف بني املشهور وبني الشيا والن تبعه 
كماا  -وال صاد واحلالاياة أالارا  قائماا  بالااهن  -أو هي الوضوعة ل صد حالاياة الواقاا اخلاار ي    او هي الوضوعه للواقا اخلار ي  الاهنية

  للمجايء اخلاار ي  أو هاي الوضاوعة ل صاد حالاياة الواقاا اخلاار ي  او ا اا الوضاوعه الااهييف كلمة ) اء  ههب هاي الوضاوعه ملفهاوم  ااء 
 حالايااةوضااوعة ل صااد الملااة اخلربيااة الا   اهف امواالااا الساايد الروحاااين هاا، ار يااةللنساايبة اخل  هااف ام ا  الملااة اخلربيااة الوضااوعة واملشااهور

 بني ال ولني. الوهريةهاف هي   طه اخلالف .  2)والفر  كب  بينهما، الواقا اخلار ي
 ي المشهورلسيد الروحاني على رألإشكاالت ثالثة 
 ي:ا لة ثالث لن   الب  املشهور وهإم السيد الروحاين  وقد اسيند
  وابنا على هاا الدليب هرا ا.أيضاً سبق  وقدالمب اخلربية ال  سبة خار ية هيها  بع وقد الضى وهو ا  : االولاإلشكال 

اال ا   لال ليس حباااب و ادا ا ويف ، لالا و كاشفه عنها ولو ظنا اخلار يةللنسبة  وعةضاخلربية لو كا و الو هو ا  المب  الثاني: اإلشكال
 .احيا  كث ة
، ولـو ننــا -الخارجيـة النسـبة ومقصـوه –عـن الواقـع  -أي الخبريـة–عـد  كاشـهيا اللملـة  - أي االشـكال الثـاني - الثـاني" قـال:

 ."ت هاللتها عليها قطعيةنكاالخارجية لللنسبة  فلو كانت موضوعة
   جواب آخر: اللملة الخبرية وضعت لقدح تصور النسبة، ال التصديق

ا اااا  :الااا هااو  و وابااه وا ااه الملااة اخلربيااةوساابف وضاااا  غايااةغاارو و  يعيمااد علااى العرهااةالضااى، وهاااو إضاااهة إم الااا  وجنيااف اااواب اخاار
قاد وضاعو ل ادح تصاور  اد زياد يف الااهن وال ربا  جند ا  كلمة )زياد  وهاي الفار ة وتوضيحه: ا نا ، الوضوعة ل دح تصور النسبة يف الاهن

عاا  تصااور   املوهاااا ، يااام يف الاااهن ايضاااا هااو قاادح العاا  ال هااهااا  الضاارو الن وكااالال يف كلمااة )قااائم ، بااه واال عااا  بو ااو ف ا باليصااديقلاا
 .يف  هن الساالا بينهماها  الملة اخلربية قد وضعو كيما تن دح النسبة  )زيد قائم  بني زيد وبني قائم يف النسبةواحلال كالال يف ، كالال

 .هالو و الوضوعة للمفاهيم ال  -الفر ف والركبه  – ا  االلفا  والحاصل:
                                                           

  املع  اما هو هو ، وهاا هن يف حد  اتهواالا امليمي و  والعباقرة ههم الن ييخلص الن قشر املع  وحمدو ييه وهو اللفظ هيفالرو  يف  1)
 الروحاين الآاًل.واالا السيد اخلوئي هي ول ا  االلفا  الوضوعه إلبراز الدعاوى واملالنو اد النفسية وإبراز الصور الاهنية وكالاله يصف يف  فس الصف السيد   2)
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  والالاا ب والاهاب ا تسايعمب الان الصاالان حيا  و او  الضامو ا وعدالاه ولااا جناد ا اا  ا  الملة اخلربياة هاي علاى احلياا  :والمتحصل
 .صديق والو و  اخلار يها  الملة اخلربية اما هي هي ال رب  لا بالي؛ والشاك وغ هم وتب ى هي هي الن حي   اهتا

وقاد  كر اا ، ال اليصاديق  1)هاو اليصاور الان الوضاادف لاهاا  اوحت  هاا  واال بياد اثباد املضاالني الغةليس شأ  اللضة والب وبتعبير اخر:
نهااا الملااة اخلربيااة املشااالوك هيهااا ها ااا ال شااال ا ااا علااى اربعااه اقسااام ال -كمااا قااال علماااء املنطااق   –ليصااور ا  ا الاانالااا يوضااك  لااال   2)ساااب ا

 الملة اخلربية وهو قدح النسبة. الا  وضعو لهمجلة خربية بااهتا الا ا ه ال تصديق هيها والا  لال إال لوهائها بالضرو األويل 
 اإلشكال الثالث: لو هلت اللملة الخبرية على النسبة الخارجية لما احتملت الكذب

 ال  ههو:واالا الدليب الث
 ! هاا  الضاربب هيهاا ي الواقا هاليف حييمب الصد  والالااحتال وضعو للنسبة اخلار ية وهي - الملة اخلربيةأ   –الا  االو ال ضية  
  وكالال الا وضا للنسبة اخلار ية. ،لو وضا ملعناف هال حييمب شيئا اخرالثاًل 

وحياا  ا  األالاار الثاااين ثابااو هااال بااد أ   ،بااني األالاارين هتاهااوهااالما الصااد  والالاااب  حتيماابكمااا ااارحوا  – اخلااربأ   –ال ضااية لالاان 
 األالر األول باطب.

بانهـا  القضـيةوقـد عرفـوا  (4)لوكان هاال على النسبة الخارجية لما كان يحتمل فيـا الكـذب -أي اللملة الخبرية–"ان الكال   :قال
 . انتهى تحتمل الصدق والكذب"

 بوجو : الثالثاإلشكال جواب 
 بعدة وجو :  كر ويلاب عما ذ 

 .الداللة على النسبة اخلار ية ال هعلييها لاا هي ااحلة يف حد  اهتا أل  حييمب هيها الصد  والالاب شأ يةا  الملة اخلربية هيها : اوال
هاي الوضااوعة لااا باب قااالو ، - إشااالالهحااي ياأ  -ياة واهاب اال ب مل ياااكروا ا  الملاة اخلربيااة  الاة علااى النساابة اخلار ا  املنط يااني  :ثانيـا  

 ال بنفس الوضا. بالعلم بالوضاأ  للنسبة اخلار ية واالا الداللة هسيالو  
 الاااثالً  لسااهمهااا  وضااا ا ويظهاار  لااال امالحظااة الاادواّل اليالوينياااة: ضااا ال تااالزم الصااحة والصاااد ساااف الو الداللااة حب ساالمنا، لالاان: ثالثــا  

مل اليالااوين خار ااا ويف  الليااه هااو احلااال يف عااا، هالمااا واقيضااائية لداللااة شااأ يةا  ا؛  4) ائمااا يساايل م الصااحة للداللااة علااى االااااف الصااحيك ال
 العلية. اللفظية الوضعيةيف الداللة  كالال  ايضاهاحلال  واملطاب ة الصحة اسيل االهاعدم  الن الوضعية غ  اللفظية

 بين األمور الخمسةاضافة اخرى: الخلط 
 ونضيف هنا فنقول: 

 وهي: بني مجلة النها ة قد حصب اخلل  يف احل ي ة لدينا االور مخس
 وخاالسا الصد  والالاب، را ة الديةواال ،واالرا ة االسيعمالية، والعلم بالوضا، الوضا
الااو  لااه ارا ة هإ نااا جنااد ا  الالااا ب قااد ت م الصااد  اخلمسااة الو ااو ف هااا   لااال ال يساايلالااور اال الاان هاااف األربعااة األومهلااو كا ااو  :ومعــا

 .ولالنه يالاب  5) دية

                                                           

 للموضوع أو احملمول أو النسبة.  1)
 يف حبثنا اليفس    2)
 الا الو و  أو العدوم وال غ .ا الدالّ إ    3)
 ، لو وضا عالس االااف الواقعي.اخلاطئإ  قد يش  السهم إم االااف   4)
 الا و و  وضا وعلمه بالوضا وحت ق اإلرا تني: االسيعمالية والدية.  5)
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 عن النسبة الخارجية بنى السيد الروحاني: اللملة الخبرية موضوعا لقصد الحكايةم
 هاااو هعاااب الااان االهعاااال وهااااا ال صاااد واإلرا ة،  اااا الوضاااوعه ل صاااد احلالاياااة عااان اخلاااارجة اخلربياااة ههاااو احااااين يف الملاااواالاااا را  السااايد الرو 

الاارتب  باحلالايااة وهاااف ها ااه الصااد  والالاااب االااا و ،   قاااادا او ال لااال ا  اال سااا  االااا ا  يالااو ؛ الصااد  او الالاااببغاا  النعااود  النفسااا ية
 هي الرا  املياللم

 للخارج و الطاب ه املرا الصد  والالاب ه  سيالو : والعه 
 وإمناا تيصاف بالصد  والالااب وهي يف هاف الداللة ال تيصف اخلار يةالنسبة  ا  الملة اخلربية وضعو ل صد احلالاية عناحلق ) وقال:

املدلول إ  احلالاية عن النسبة إ  طاب و الواقا ههي اا قة وإال هالا بة وباالال يظهار ا  الالااب هاو عادم الطاب اة الارا  املاياللم هبما باعيبار 
   وللالالم تيمة . للواقا

 وصلى اهلل على محمد والا الطاهرين 


