
 )١( هـ الدرس١٤٣٤ ذي القعدة ١األحد ........................................ )حرمة الكذب( املكاسب احملرمة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

شرة مسألة كلها مـورد  ، ونتناول فيه اثنتا عتثنياتهومس الكالم يف املكاسب احملرمة، والبحث سيكون حول الكذب وحرمته
  .ابتالء شديد

  حرمة الكذب واستماعه
  .حرمة الكذب: املسألة األوىل
  ؟هل أن استماع الكذب حرام أو ال :املسألة الثانية

ض املسـائل  حرمة الكذب، فانه بعد الفراغ من كون الكذب حراما، فهناك بع املستثنيات منوأما بقية املسائل العشرة فهي 
هي خارجة إما موضوعا و ختصصا، او حكما وختصيصا، من قبيل التورية فهل هي كذب او ال ؟ فهناك نقاش وكالم يف ذلك، 

   )٢(فهل هي ـ أي التورية ـ مستثناة منه حكما أو ال؟ )١(الكذبمث إا لو كانت داخلة يف موضوع 
  : عشر مسائل مستثناة من األصل

  : وجد مسائل عشرة مستثناة من أصل حرمة الكذب، وهيوضمن مورد االستثناء ت
  الكذب مازحا : املسألة األوىل

فهل هذا الكالم هـو  ! أما املسألة األوىل فهي ما لو تكلم الرجل كذبا مستهزئا، كما لو قال لرجل آخر وهو دميم ما أمجله 
ارة و وتارة أخرى يكذب الشخص مازحا، ـ وما أكثر كان او إنشاء، وانتقاصا كان او ال ؟ هذا ت )٣(من الكذب احملرم؟ إخبارا

  )٤(ذلك بني املؤمنني ـ فهل املزاح كذبا حمرم ؟
  ) او خلف الوعد(الكذب يف الوعد : املسألة الثانية

فهي خلف الوعد فهل هو جائز أو ال ؟ وهنا ننوه ونذكر  –وهي مسألة شديدة االبتالء  –وأما املسألة الثانية من املستثنيات 
ذه الطريقة أي خلف الوعد ال خيلو من مساحمة ؛وذلك أن خلف الوعد ليس من مقولة الكـذب او   )٥(عنونة هذا االستثناءأن 

هل جيوز خلف الوعد او ال ؟ وهذه املسألة مستقلة عن مسألة الكذب يف الوعد : الصدق وإمنا هو مسألة مستقلة برأسها وهي انه
تارة يعد اإلنسان اآلخر ويقول له سأعطيك غدا دينارا وهو ناوٍ من بداية األمر أن فانه م، والذي هو ما ينبغي ان يبحث يف املقا

ال يعطيه فهذا هو الكذب يف الوعد وهو حبثنا يف املقام، وتارة أخرى عندما يأيت الغد فانه ال يعطيه بعد أن كانت نيته البدويـة  
   .للوعد طاء املال هو خلفعدم إعفان ) اخللف بالوعد(فان هذا ما يسمى  )٦(اإلعطاء

  .)٧(وعليه فهاتان مسألتان مستقلتان
                                                             

 )التورية ليست بكذب إمجاعاً ونصوصاً( :١٥٤ص ١٦وهو قول املشهور بل ادعى يف املهذب ج )١(
 .الطبعة احلديثة ١٢٧ص ٢٣جكما ارتضاه صاحب اجلواهر  )٢(
 !جاء ذو اجلمال البارع: كـ  )٣(
 ونفرض هنا ان قرينة املزاح موجودة  )٤(
 .كما يف املكاسب وغريه وقد صرح يف املكاسب بعدم كون خلف الوعد من مقولة الكالم )٥(
 .البداية عدم االعطاءمنذ أو حىت لو كانت نيته  )٦(
 لوعد أي الكذب يف الوعد واخللف يف ا )٧(



 )١( هـ الدرس١٤٣٤ ذي القعدة ١األحد ........................................ )حرمة الكذب( املكاسب احملرمة
  املبالغة واإلغراق : املسألة الثالثة

، فهل املبالغة يف الكالم كذب موضوعا؟ ولـو كانـت   )١(وأما املسألة الثالثة من املستثنيات فهي املبالغة، ويلحق ا اإلغراق
؟ سيأيت الكالم عن ذلك كما هو املستظهر هل يوجد تفصيل يف املقامداخلة موضوعا فهل هي مستثناة حكما؟ او : كذلك أي

  إن شاء اهللا، 
عن ذلك بأنه قد قال له الكالم عشرين مرة، فهل هذا  خيربالوالد البنه مرتني ان ال يذهب إىل مكان معني مث يقول ومثاله أن 

  كذب وجائز او ال؟
  .املثال السابق إنين قد منعته من الذهاب وقلت له ألف مرة أن ال يذهب وأما اإلغراق فهو املبالغة الشديدة جدا كأن يقول يف

  التورية: املسألة الرابعة
  قد ذكرنا شيئا منها وسيأيت احلديث بتفصيله ان شاء اهللا تعاىل

  الكذب يف اإلصالح : املسالة اخلامسة
اإلصالح هو حكم  هي انكن املشكلة يف املقام وأما املسألة اخلامسة فهي الكذب إلصالح ذات البني، واملعروف انه جائز، ول

، والكذب اقتضائي؛ ألنه حرام، وهنا فكيف يتقدم الالاقتضائي على االقتضائي؟ أي كيـف يتقـدم   )٢(الستحبابه ال اقتضائي؛
  فنرتكبه؟ فيجوزه ويترجح املستحب على احلرام 

  الكذب عند االضطرار: املسألة السادسة
  كما هو احلال يف التقية  

  الكذب يف احلرب : املسألة السابعة
هل ان الكذب : هذا االستثناء هو بقول مطلق او انه باجلملة ؟ أي هل: ولكنومن املسائل املستثناة أيضا الكذب يف احلرب، 

ـ  ذا يف احلرب جائز وان مل تكن مثة حاجة إليه ؟ أو ان احلاجة واملصلحة يف احلرب هي املسوغة هلذا النوع من الكذب فيكون ه
  املورد مستثىن دون غريه؟

  : أنواع متعددة للحرب
عسكرية وقد تكون سياسية او دبلوماسية او إعالمية او ثقافية، وعليه فهل طيف االستثناء يشمل  حرباًان احلرب قد تكون  مث

البحـث  اقتصروا يف ء وهو احلرب العسكرية؟ الفقهااملذكور عادة كل هذه املوارد املتعددة؟ أم يقتصر فيه على القدر املعروف 
  ، )٣(احلرب العسكريةعلى 

  .احلكم بالتضييق او التوسعة تابع لألدلة يف املقام فان ولكن على كل حال 
  الزوجة   علىالكذب : املسألة الثامنة

ب الكذوهل زوجته،  يف وعدهتصرح بان اإلنسان جيوز له الكذب بعض الروايات اليت وهاتان باحلقيقة مسألتان، فانه توجد 
  فهل كل هذه الوارد مستثناة من األصل؟ ، كذلك، األهل والذي يشمل األوالد او اإلخوة او األمعلى 

  مث على فرض كوا كذلك فما هي فلسفة التجويز يف املقام ؟
                                                             

 .املبالغة: املعنون يف كالمهم عادة هوو )١(
 نعم بعض اإلصالح واجب ولكن املشكلة يف اإلصالح املستحب  )٢(
 .نشهده اآلنولعل ذلك لعدم االبتالء بالسياسات املوجودة يف عاملنا احلاضر وكذلك بسبب وسائل االتصال وما جرى من تطور يف اإلعالم والتواصل الذي  )٣(



 )١( هـ الدرس١٤٣٤ ذي القعدة ١األحد ........................................ )حرمة الكذب( املكاسب احملرمة
  الكذب حول اهل البدع : املسألة التاسعة

ت عديدة منها الصحاح، فقد جاء يف الكايف وأما املسألة التاسعة فهي الكذب خبصوص أهل البدع، وذلك استنادا إىل روايا
لْقَولَ فيهِم إِذَا رأَيتم أَهلَ الريبِ والْبِدعِ من بعدي فَأَظْهِروا الْبراَءةَ منهم وأَكْثروا من سبهِم وا((: الشريف عن رسول اهللا 

وا فعطْملَا يكَي موهتاهبةَ ويعقالْوالْو كبِذَل لَكُم بِ اللَّهكْتي هِمعبِد نوا ملَّمعتلَا يو اسالن مهذَرحيلَامِ وي الْإِسف ادي الْفَس اتنسح
ةري الْآخف اتجرالد بِه لَكُم فَعري١())و(   

  ؟ فهل هذا املورد من موارد االستثناء وهل هو ثابت على إطالقه أو ال
  الكذب يف القصص املخترعة : املسألة العاشرة

ولو جلهة  خطر ماخيترع قصصا ألبنائه كي خييفهم من  كمنواما املسألة األخرية املستثناة فهي الكذب يف القصص املخترعة، 
، او حسنة، كأن خيترع قصة شخص اصطدم بسيارة يف الشارع لتخويف أوالده من خروجهم يف الشارع ألجل احلفاظ عليهم

ما جرى يف صدر اإلسالم كما يف  عناو البعض الذين يروون القصص املخترعة املتخيلة  ،كما يف القصص البوليسية او الروايات
، فان السينارست يتوقع وحيدس كثريا من )٢(الطريقة العلمية احلديثة فإم يرممون نواقص النص التمثيلي مبا حيدسون انه قد حصل

   ؟أن األمر قد جرى على هذا املنحى، فهل ما اخترعه كذب وحرام او ال )٣(قادهاألحداث فيكتبها العت
  .هذه هي املسائل العشر واليت سنطرحها تباعا إن شاء اهللا تعاىل

  حرمة الكذب : املسألة االوىل 
صاحب اجلواهر والسيد الوالد والسيد اخلوئي والسيد الروحاين وغريهم، والكذب الشيخ األنصاري  اطلق القول حبرمةولقد 

  ثابتة باألدلة األربعة،  وااحيث اعتربوا حرمة الكذب من املسائل املسلمة، 
  انتهى، ) الكذب حرام بضرورة العقول واألديان، وتدل عليه األدلة األربعة: (فقد ذكر الشيخ يف مكاسبه

) أما الكتاب والسنة الواردة لدى اخلاصة والعامة يف ذلك فذكرمها مما ال حيصـى : (كر يف مصباحهوأما السيد اخلوئي فقد ذ
  انتهى، أي إن اآليات والروايات الدالة على احلرمة كثرية جدا، 

انتـهى،  ) أما الكتاب والسنة فقد دلت عليه كثري من اآليات والنصـوص : (فيقول )عليه السالم(وأما صاحب فقه الصادق 
  ..السيد الوالد يف مكاسبه وهكذا هري ذلك ذكرونظ

  : األدلة على حرمة الكذب
  اآليات الشريفة يف القران العزيز :الدليل األول 

 )٥(،)٤(على حرمة الكذب وهو اآليات املباركة فانه توجد آيات كثرية يف املقـام  الذي أقيمونتوقف اآلن عند الدليل األول 
الكذب ومبختلف  فيها مادةبظاهرها على املدعى املعروف ؛ فان هذه اآليات إما أا قد وردت ولكن املشكلة فيها أا ال تدل 

   .أا ال تدل على احلرمة املطلقة للكذب تصريفاا، لكن املستظهر

                                                             
 .٢٧٥ص ٢يف جالكا  )١(
 كما يف األفالم اإلسالمية واملسلسالت كمسلسل يوسف الصديق ع وغريه  )٢(
 .أو حىت ال العتقاده  )٣(
 حبسب استقراء ناقص ألكثر من سبعني آية  )٤(
 ومل جند من ناقش يف داللة اآليات على حرمة الكذب  )٥(



 )١( هـ الدرس١٤٣٤ ذي القعدة ١األحد ........................................ )حرمة الكذب( املكاسب احملرمة
كذلك ، واملطلقميكن االستناد إليها إلثبات التحرمي  والظاهر أيضاً انه ال، )زعم(وأما هي آيات قد وردت مبواد أخرى مثل 

  .سيأيت الكالم عنها ان شاء اهللا تعاىل ) قول الزور( توجد آيات أخرى ومبواد أخرى مثل
  :عرض موجز لبعض اآليات والنقاش فيها 

فيهـا  وهي اثنتا عشرة آية، واملشكلة يف كلها ان الكذب  خبصوصه) الكذب(نتعرض هنا لبعض اآليات اليت ورد فيها لفظ  
: كقولـه تعـاىل   إن الكذب الوارد إما يف أصول الدين او يف شـؤونه :او يف شؤون الدين، أي مبا كان على اهللا تعاىل  خاص

، وهذا املورد هو مفروغ عن حرمته،  )٢( )يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب(وكذلك  ،)١( )ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ(
ويجعلُونَ للَّه ما  (وهناك آية أخرى وهي صة اخلاصة وإمنا يف الكذب وحرمته بشكل مطلق، وكالمنا يف البحث ليس يف هذه احل

) الكذب(لكن الظاهر ان املراد من  )وتصف أَلِْسنتهم الْكَذب أَنَّ لَهم الْحسنى ال جرم أَنَّ لَهم النار وأَنهم مفْرطُونَ )٣(يكْرهونَ
علـى   –يكذبون على اهللا بان هلم احلسىن أي اجلنة فام وهو كذب على اهللا تعاىل إذ مع كوم كافرين ) ان هلم احلسىن(هو 

   –بعض التفاسري 
ووجه  )٤( )اذبونَإِنما يفْترِي الْكَذب الَّذين ال يؤمنونَ بِآيات اللَّه وأُولَئك هم الْكَ (نعم اآلية اليت ميكن أن يستدل ا هي 

   ....)بدعوى انه جعل الكاذب غري مؤمن بآيات اهللا كافرا ا: (يد الروحاين يف فقههالس ا ما ذكره االستدالل
   .هذا كذاك حمرماان هناك تساويا بني الطرفني، أي بني الكاذب ومن ليس مؤمنا بآيات اهللا فيكون  :وبعبارة أخرى
  .)الَّذين ال يؤمنونَ بِآيات اللَّه(اخص مطلقا من  إن افتراء الكذب: وان شئت فقل

  : وجه صاحب جممع البيان
أن اآلية إخبار يف مقام اإلنشاء  –مبا يستفاد من كالمه  –فانه يستظهر  )قدس سره(وأما صاحب جممع البيان الشيخ الطربسي

  فتفيد حترمي الكذب، 
  انتهى ) ..يفتري الكذب من ال يؤمن  حيث اخرب سبحانه انه إمنا ويف اآلية زجر عن الكذب(: )قدس سره(حيث يقول

  : اًاالستدالل باآلية على حرمة الكذب مطلقثالثة إشكاالت على 
  : ثالثة إشكاالت هي )٥(وعلى االستدالل الذي ذكره فقه الصادقولكن قد يرد على كالم الشيخ الطربسي 

  ذب التفريق بني افتراء الكذب والك: اإلشكال األول
أما اإلشكال األول فهو إن اآلية تتحدث عن افتراء الكذب وليس عن الكذب، بل مع تتبع اآليات ـ ومع قطع النظر عـن   

موضوعها، وهناك فـرق بـني   الكالم فيها حول افتراء الكذب فهو  يتمحورالدين ـ فإا  بأصول اإلشكال األول وإا خمتصة 
ص مطلقا من الكذب حيث يطلق على صنف من أصنافه وهـو الكـذب العظـيم او    وبني افترائه؛ فان االفتراء هو اخالكذب 

   )٦(الكبري

                                                             
 .٧٥آية : آل عمران  )١(
 .٥٠آية : النساء )٢(
 .والشركاء ونظائرمهاأي البنات  )٣(
 .٥٠آية : النحل  )٤(
 .كما سيأيت نقل كالمه األجوبة اآلتيةبثاين وأجاب عنه  )٥(
 . و كالمنا هو حول األدلة على حرمة مطلق الكذب كالكذب العادي والبسيط ال يف احلصة اخلاصة )٦(



 )١( هـ الدرس١٤٣٤ ذي القعدة ١األحد ........................................ )حرمة الكذب( املكاسب احملرمة
  )تعجب منها، واالفتراء العظيم من الذنبتالكذبة العظيمة اليت  :الفرية(يقول صاحب جممع البحرين 

  استنباط لغوي : إضافة يف املقام 
الفري والفري هو القطع االفتراء وهو إن االفتراء مأخوذ من دة االستناد لآلية بلحاظ تضمنها ماان هناك إشكاال ثانيا يف كما 
افتـراء  و فكأنه فري وقطع واقتطاع من حقهم، أن االفتراء يراد منه ما ينتهك به حق اآلخرين، واملستظهراألوداج ـ   مثل فري

  يف هذه اآليات انتهاك حلق املنعم وحق اخلالق، الكفار املذكور 
   .وللكالم تتمة. فهو ليس بفرية فال تشملها اآليات )١(ري منتهك حلق شخص آخرفلو كذب اإلنسان غ: وعليه

  .وآخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين
 

                                                             
 .كما لو قال ذهبت للسوق ومل يذهب أو طالعت الكتاب ومل يطالع  )١(


