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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مقتضى التحقيق في المقام : 
أمور هباا تتضاح حقيقاة وبينا انه البد من ذكر ؟ يف املقام يف كون التورية كذبا عرفا ودقة او الوصلنا يف حبثنا اىل مقتضى التحقيق 

 . االمر االولاحلال وقد مضى 
  :التورية على اربعة اقساماالمر الثاني: 

 القسم الرابع فهو ماواما ، ظاهرا  بكذب  تثالثة منها ليسونضيف هنا: ان  –كما سبق   ان التورية على اربعة اقسام االمر الثاين:
 وهي:  (1)-بنحو االشارة  –مرة اخرى  ونذكر االقسام االربعةو جيري الكالم والنقاش فيه  ينبغي ان

) صالى اهلل علياه وآلاه ايب ذر ومحلاه للناا االعظام فيماا روي عان كماا ،  ما لو ورى الشخص بالظاهر عن الظاهر القسم االول :
تومهاوا إرادتاه ها ه  ههر بالظااهر فا ذ ذكار الظااهر وارادماع ساا الظااواملوضاو  لاه  لاه الاواقعي لولكالمه املدبظاهر  فقد قصد ، وسلم (

صاااري االضااافة اىل انطباااذ تعريااف الشااي  االنهااذا ، الن تعريااف املشااهور للصاادذ والكااذب ينطبااق عليااه ؛ب قطعاااذكااوهااذا لااي  ب
 . حذوهم كذلك والسيد الروحاين ومن حذا

فان  وحينئٍذ لو أخرب خبر وكان صادقا  فيه ثبوتا  ، نرى الشخص ميتهن الكذب يف حياته قدفانه ، ال تقريبياونذكر مثا مثال تقريبي:
هاو ماا فهماه الساامع  لكانماراد لاه  كماا هاوصاادذ  مطاابق للواقاع ثبوتاا  فهاو جناد ان ظااهر كاالم الر ا   وهنا، السامع يبين على كذبه

 .ه ه لكن فهم الغ  لي  مالك الصدذ والكذب
كالمهاا قاد   – (2)السايد الروحااينالشاي  و وهاو مباا  –وماراد املاتكلم  –وهاو مباا املشاهور  –ك  من ظااهر القاول  :وفي المقام

 فالتورية من هذا القسم ليست بكذب مطلقا.وعليه ، طابق الواقع يف هذا القسم
ذكره الشي  واخرون يف كلماة  الكذب ومثاله ما القول جممال بظاهره وهذا القسم ايضا خارج عن دائرةما لو كان  القسم الثاني:

 الصورةمنها )ما( النافية وهذه  فقد فهمواما السامع ، ما( املوصولة مبعا )الذي قلته()قصد إذ قلته(  )ما( فيمن قال: )قد علم اهلل ما
فال ينطبق تعرياف الكاذب  ظاهر له اجملم  الحمتم  للمعاين املتعددة و فان اللفظ اجملم  ؛ ليست كذبا ب  هي صدذالتورية صور من 

ع عليه فانه من قبي  السالبة بانتفاء املوضو  إذ ال ظاهر للكاالم ليقاال بعادم مطابقاة ظااهره للواقاع كماا ان املاراد أيضاا  و قاالف الواقا
 بال شك

 على كال التعريفينوالمتحصل: ان هذه الصورة من التورية ليست بكذب 
و  -وكذا املراد  – ظاهر القولفان وهنا كذلك ، اهر والباطن معا ولكن السامع توهم مراد احدمهالو اريد الظ ما :القسم الثالث

 (3)على كال القولني هذه الصورة ليست بكذب كذلكف، قالف الواقع
ر يف هااذه ينحصاا ال بااد ان والنقاااش، بالظاااهر عاان الباااطن ىأي ور   املاارادلااو سااا الباااطن املااراد بالظاااهر هاا  مااا : الرابــع قســمال

                                                           

 ا اقد فصلناها سابقا فرا ع .فان (1)
 يف آخر كالمه. (2)
 ويف هذه الصورة تندرج الكث  من اآليات القرآنية فقد ُوّري بالظاهر عن الباطن فيها للحكمة واملصلحة. فتأم   (3)
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 ؟.كون التورية فيها كذبا او المن   ويف هذا القسم (1)الصورة
 وهو المرجعاالمر الثالث: للكذب معنى عرفي ايضا 

 وفي االمر الثالث نقول: 
قد ال إال انه كذلك يو د له معا عريف ، ان عنوان الصدذ والكذب له معا دقي عقلي وفلسفي وهو ماكنا نبحث عنه اىل االن

، (تورياة كاذبالوعادمها )وعلياه فللنسابة ااار ياة  تعريف املشهور للصدذ والكاذب مان كوناه مطابقاة ظااهر القاولحيانا  مع يتطابق أ
 :وهوكي ال نعد التورية كذبا إال انه يو د يف املقام خمرج من ذلك  ، على املعا الدقي للصدذ والكذب التعريف بناءهذا فان 

شخصا يوري فلم يطابق ظاهر قولاه الواقاع العرف لو رأى ومعه فانه ، العقلية الدقةال ار  املر ع يف موضوعات الشان العرف هو 
ان ظااهر قولاه ماع قرينتاه املقامياة او احلالياة  إذ و ادوا؛ قد كذب ون انهاطالعهم على الوضع وحقيقة االمر ال يقول فاهنم معااار ي 

 .مطابق للواقع –باطالعهم عليها  –
  (2)لو اطلع على حقيقة حال املوري لرآه صادقاديد الصدذ والكذب تر ع اىل العرف املر عية يف حت :اذن

 : فرق كذب الحكاية عن كذب الحاكي عند العرفاالمر الرابع: مزيد تحقيق وتدقيق
 :وقد يقال

علاى فلو سئ  العرف انكم إذ حتكمون يف التورياة ماع االطاال  ، ان العرف له تفصي  يف املقام بني كذب احلكاية وكذب احلاكي
للجملاة ااربياة  وصافها  عادم الكاذب فيهاا هاو ، ليست كاذبااهنا ية  على السامع( ف  واقع حال املوري )وانه أقام قرينة على مراده خ  

 فقال: دخ  زيد يف الدار ار حقيقةكمن اعتقد بان زيدا قد دخ  الد  عن ه ه وذلكحال املخطئ  قتلف عندهموهنا  ؟او للمتكلم
وان ااارب مباا هاو هاو    مطاابق للواقاع ولكن الواقع و يكان كاذلك فاالعرف  كام علياه بكوناه خمطئاا ال كاذباا نعام يقولاون ان خاربه ها

  ما للعنوانه  كاذب؛ اذ يف الكاذب قد اخذ القصد مقوّ  كذب لكن املخرب
 خفية أو مفقودةنوعية او شخصية االمر الخامس: تفصيل لطيف.. القرينة إما 

 و:وه مكماًل للصورة العامة للمسألةهنا تفصيال ونضع 
 ، وهذه صور ثالث؟ ولو اقامها فه  هي قرينة نوعية او شخصية؟ ه  ان املوري قد اقام القرينة على كالمه او ال 
جند وهنا  ،و يفهمهاأفهمها السامع أم سواء التورية قرينة نوعية على كالمه يف مقام  املتكلم ما لو أقام: اما الصورة االولى فهي 
  دقةال هذا بكذب عرفا و فلي  ان القرينة النوعية تولد ظهورا ثانويا للكالم  ذإ؛ العرف ال يقول بانه كاذب قطعا ان 

هبام مان  كاان يساته    ذلك اناه: كالمهعلى  قرينة نوعية  محتطيمه االصنام فانه قد اقا احلال يف قصة النا ابراهيم   و هووذلك 
واحلاصا : اهنام فهماوا مان كالماه وحالاه ، واضاحة  ادا اآلياةوهبذا التخاري  تكاون . ويستخف بعقوهلم إذ عبدوا األصنام خالل توريته

ان كباا  األصاانام هااو الااذي كساار سااائر األصاانام باا  قصااد بيااان ان كباا  األصاانام حيااث يعجاا  عاان كساار سااائر  انااه ال يقصااد حقيقااة  
أي فع  مشابه فكيف يكون إهلا ؟ وقد عرب عن ك  ذلك با)ب  فعلهم كب هم...( إذن انعقد للكالم ظهاور ثاانوي وهاو األصنام وعن 

 مطابق للواقع فهو صدذ
                                                           

 ففي الصورة االوىل والثالثة كان الظاهر مرادا اما يف الصورة الثانية فال ظاهر فيها لإلمجال (1)
 –ي ههناا، فاان العارف يارى كالماه م العرف بان ااادم من وراء الباب أشار إىل موضع حمدد منها وقال ملن يطرذ الباب سائال  إياه عن ان سيده مو ود أو ال، قال: لاي  سايدفلو عل (2)

 صدقا . –مع قرينته 
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فان العرف  ؛التفصي ويف املقام البد  –هنا موطن االشكال و  - (1)قرينة شخصية خفيةان يقيم املوري : هيف ةواما الصورة الثاني
قااد  انااه  (العاارف) ل ماان  ااع ااااربفقااو عليهااا  هاا  مطلااعفاارا انااه فااان اطلااع فاااألمر واضااح وإن  هااذه القرينااة او ال امااا ان يطلااع علااى

 ريناة اافياة حلكماوا باناه صاادذمبعاا : اهنام لاو اطلعاوا علاى الق، (2) اولي  تنجي ي لُّبا تعليقي والوصف هو وصفول هذا الق ،كذب
 جهلهم سبب حكمهم بالكذب واحكام العناوين ال تدور مدار اجله  هبا.ف، لعدم اطالعهم إمنا هو وحكمهم بالكذب

  اشكال ورده: المدار على الثبوت ال على توهم العرف
عناادهم وهاام املااالك يف صاادذ و يطلعااوا علااى القرينااة فيبقااى املااورد كااذبا  حسااب الفاارا ولكاان قااد يشااك  علااى ذلااك اهناام فعااال

  العناوين
هاية االمر ان العرف ياهتا الثبوتية فالكذب والصدذ قد وضعت للمسمى الثبويت هلما موعة ملسان اال اء موض:ولكن جياب عنه 

وللكاالم  .وعاهتا الواقعياة ال املتومهاةإذ االحكام تدور مدار موضا ؛ذلك ال يغ  من الواقع واحلقيقة شيئا إال ان خالف الواقع قد توهم
 تتمة 

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

 كما يف ااادم خلف الباب، مما ال يطلع طارذ الباب على إشارته.  (1)
 وا للمصداذ مع تسليمهم بالكربى فاهنم و يلتفت (2)


