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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
 خالصه وتوضيح:

، فعلاى ذكرنا ان السيد الروحاا  ارعاذ ذلاىل ال الن ااب املبناائي يف وضاذ اخلملاة ا  ياة؟ و الكان الكالم يف التورية واهنا هل هي كذب موضوعا ا
ماا وضاعل لاه يف حبسا  فهام العار  اذ ان الشاص  املاورمل ي يساتعملها  ؛ساتكون التورياة كاذبا ، فاناهلنسبة ا ارعيةاهنا موضوعة ل مبىن املشهور يرى

 (1)ر اخر قد قصدهبل استعملها يف ام، ا ارعيةالنسبة وهو 
 بين المشهور والشيخ والسيد والعرف

  (أَيَـّتُـَها اْلِعيُر ِإنَُّكْم َلَسارُِقونَ ) قوله تعال:فمثاًل يف 
 ييوساف مان ابياه يف ماضا سارقوام ن م صاو  املناا مل اهنااال اقد سارقوا واواا امللاىل  ) عليه السالم (ان اخوة يوسف  من ندائهمفا الذمل يفهم عر 

مل املشااهور سااتكون التوريااة كااذبا لعاادم مطاب ااه هاااهر علااى رأفهااو توريااة إذن و  م ماان هاااهره عرفاااهااون امل صااو  ماان اللفااال هااو خااال  مااا يففيكاا، الزمااان
 . متل فبها واال حرمل التوريةفلو ، ارتكاهبابد من البحث عن ا لة لتجويز  ومعه فال ،الكالم للواقذ خارعا
، ل صد حكاية النسبة ا ارعية ال اهنا موضوعه للنسابة ا ارعياة باال واساطة ان اخلملة ا  ية موضوعةا اخر وهو يلروحا  انتص  رأولكن السيد ا

 ،ومعه ستكون التورية ليسل بكذب موضوعا
 (2) واما الشيخ االنصارمل فرأى ان م ياس الكذب عدم مطاب ة املرا  للواقذ، وهو ي ذ يف م ابل املشهور إال انه ال يطابق كالم السيد الروحا

واماااا السااايد الروحاااا  فااا ى ، - أمل النسااابة ا ارعياااة -واحملكاااي  - أمل اخلملاااة ا  ياااة -ان املشاااهور ال يااارى واساااطة باااني احلااااكي: وبعباااارة اخااارى 
 انلاىل ونتيجاة ذ ،- كماا ذكناا سااب ا –وكاذلىل احلكاياة فهاي قائماة باحلااكي ال احملكاي ، وال صاد قاائم باالنف ، الواسطة يف ذلىل وهو قصاد احلكاياة

 . )أمل حكايته مطاب ة للنسبة ا ارعية( مرا ه وقصده مطابق للواقذو ، الن املورمل ي ي صد ما فهمه السامذ؛ التورية ودق 
ق نااه مطاااب الدمل فيهااا انكاام سااارقون ليوسااف ماان ابيااه وهااذا املاارا  واادق ال صااد واملاارا  اخلاا فااان (أَيَـّتُـَهــا اْلِعيــُر ِإنَُّكــْم َلَســارُِقونَ ) :املباركااة اآليااةويف 

 ، للواقذ
  يــه  ل واقــع جون وهــور الكــال  الــذك لقصــد والمــراج اللــدك ل مــتك م وموابقتــه او  دمــهان مــدار الصــدل والكــذب هــو ا :والمتحصــ 

 . المشهور
 اشكال وجفعه  توضيح مهم:

ان يار  علياه ،  ارعياة فاال كاذبالنسابة اعان مان كاون املاورمل ي ي صاد احلكاياة  -ومان قبلاه الشايخ  – السايد الروحاا  ما ذه  إلياه : انال يقال
 . باحلمل الشائذ الصناعي كاذب  فاهنم يطل ون عليه انه (3)إذ عندما يسمعون كالم املورِّملالعك  العر  يرون 
  : -من السيد الروحاني  – بيمكن ان يلا إذ

ويوضااحه مثااال ال اا  ، ه وعلمااوا بااه ملااا نعتااوه بالكااذبم واللااب  لعاادم معاارفتهم بااالواقذ ولااو عرفااو فهمااه الناااس والعاار  هااو ماان باااب الااوهان مااا  
مبادل  او اااب ولاو تاوهم  واقعااً  مان الارا اال اناه كاان يف ح ي تاه عيادا فالباائذ لاي  كان يبايعهم الار مل   الباعةفان الناس لو تصوروا ان احد والتدلي  
، فاناه واا ق اال باااو الثباوا  وا لاا بانيالصادق والكاذب ل يف فكاذلىل احلااامناا توهاه النااس هاو خلاا باني الثباوا واال بااا  اذن:ذلاىل.  اآلخرون

   بوتاً وإن توهوه كاذباً إ باتاً.
 مناقشه كال  السيد الروحاني :ثالثة وجوه

                                                           

 فالتورية هي ان ت صد من اللفال ما خيالف الظاهر  (1)
 ضوح.نعم َعَدل السيد الروحا  يف آخر كالمه إل كالم الشيخ )وبذلىل يظهر...( لكن أول كالمه )وضعل ل صد...( هو ا ه كما يظهر بالتدبر بو  (2)
 و مطل اً.أ موّرملأمل  ون علمهم بانه  (3)
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 :ولكن ير  على ما ذكره
 وجوه ثالث:

 ل نسبة الخارجيةالوجدان يدل   ى ان الوضع في اللم ة الخبرية هو الوجه االول: 
هااو لكااي  )ايااد قااائم( :مثاال باال ان الظاااهر ان وضااذ هي ااةخااال  الوعاادان  هااي ا  يااة ل صااد احلكايااة عاان النساابة الواقعيااة  عااوى وضااذ اخلملااة ان

كماا يف وضاذ املفار اا فاان اياداً ماثاًل وضاذ لاذا املولاو  ال ل صاد احلكاياة عناه. ويتمباح ذلاىل أكثار مبالحظاة التكوينيااا والا    تعك  ا اار  مبارارة،
، وكااذلىل اخلملااة ا  يااة وضااعل لتكااون ماارآة للنساابة يف البااني واسااطةا ااار  مباراارة وال  عاان تكشااف فاهنااا املاارآة جتاارمل االعتبارياااا علااى وااهنااا فمااثاًل:

 النسبة ا ارعية( فتدبر عيداً. "حكاية" "ل صد"ية مباررة ال بواسطتني )أمل بوضعها ا ارع
  ل شيء والغاية منههناك خ ط بين الوضع  الثاني:الوجه 

 املوضاواهاو عان  وكاالم األ باا ، له اخلملة ا  ية من عهاة اخارى ما وضعلوبني  عهةحصل خلا عند السيد وا ه بني ال اية والد  من  قد 
نعام وضاذ اللفاال  بال املوضاوا لاه هاو الشاي  بعيناه. ،قصد احلكاية لي  عاز  املوضاوا لاهو  فان العلة ال ائية ري  واملوضوا له ري  اخر، ؛يةه ال ال ال

 له، ب رض ان حيكى به عنه. فتدبر
 جواب نقضي الوجه الثالث :

قال )عدم وعو  النسبة ا ارعية يف كث  من اخلمل( فكيف تكاون ن مبه على املشهور حيث  ونن ض يف هذا الوعه على السيد الروحا  بنف  ما
ال كماا هاو احلا  (وعو  ال صد واملرا  اخلدمل يف كث  من اخلمل ا  ية إذ ي ال )عدمايمبا  عليهعار  ن ض بهان ما  :فن ول اخلملة ا  ية موضوعة لا؟

 املارا  وال صاد  اد للاف وانفاىلّ ف، منهاا احلكاياة عان ا اار  فااهنم ال ي صادونا  ياة مانهم عنادما تاذكر اخلملاة ف (2)ا هواملتمرن يف ووته و  (1)ميف املعلِّ 
 . ، مذ اهنا مجلة خ ية  ون رىلعنها

 ان احلق مذ املشهور يف كون اخلملة ا  ية يف ح ي ة وضعها قد وضعل للنسبة ا ارعية. والمحص ة النهائية :
   ى واهر القول العرف يرى المدار -أ التحقيق في المقا :

 ويظهر تحقيق المقا  ببيان األمور التالية:
  العرف يرى ما ذهب اليه المشهور :األمر األول

 .  خل للمرا  يف الصدق والكذب وال، للواقذ -او عدم مطاب ته  – ة هاهر اللفال بان العر  يرى ان املدار هو مطا
 بيانه:

ا  اخلادمل  اة املار هاو مطاب املاالكاو ان ، ياه املشاهورمطاب ة هااهر ال اول للواقاذ كماا علون هو يك  الصدق والكذب اما انيف املالكذكرنا ساب ا ان 
 للواقذ

 قاال راص : )عاا  اياد(أماراً آخار، فلاو  املارا  كاانفاناه يارى ان املادار هاو مطاب اة هااهر اللفاال للواقاذ وان  ؛ ولكن الفيصل يف احلكم هاو العار  
 بل وان قصد وأرا  أمراً آخر. عر  يرى ان كالمه ودق وان ي يكن قصده ومرا ه ذلىلخارعا قد عا  فعال فان ال وكان ايد

اطلاذ علاى مارا ه واناه كاان يارى اناه ي  اي  وماذ ذلاىل قاال اناه  اواحلاول: ان الكالم وا ق وان كاان العار  ياراه ساي  الطوياة حمااواًل التادلي  إذ
 ية مبا فصلناه ساب اً.عا . واألمر يرعذ إل التفريق بني كذب احلاكي واحلكا

 كاان يعت اد مبجي اه خارعاا فاناه وان يكان اياد قاد عاا وي  عا  ايد() :احدهمفلو قال :  ليل على املدعىومن اخلهة االخرى فان العك  كذلىل 
  الم تتمةوللك .بالصدقلووف كالمه وإرا ته ملدلول كالمه يشفذ اعت ا ه بصدقه  البصا ق، و فان العر  ي ول ان كالمه لي   را هأو 

 وص ى اهلل   ى محمد واله الواهرين

                                                           

 إذا ذكر مجلة خ ية يف م ام بيان إعراهبا مثالً فانه ال ي صد احلكاية عن ا ار  هبا لكنها مجلة خ ية  ون رىل. (1)
 كالنائم فان ما قاله لو كان مجلة خ ية فاهنا يصدق عليها مجلة خ ية وان ي يكن قاوداً.  (2)


