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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
أمجعني، وال حول وال  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

  قوة إال باهللا العلي العظيم
ذب، وذكرنا أن الشيخ وقد سبقه وتبعه العديد من الفقهاء أيضا استدلوا على احلرمة على حرمة الك )١(كان احلديث حول األدلة اليت ميكن ان يستدل ا

   .الدليل األول هو الكتاب العزيز وكانبقول مطلق باألدلة األربعة، 
ليست مطلقة أو ) ته ومشتقااومباد(وحترمياً مذمةً وذلك ان اآليات اليت تتطرق إىل الكذب  غري تام؛ اآلتيةيف ضمن اآليات لعل االستدالل به : ولكن قلنا

  :ال دليل على كوا مطلقة، واستعرضنا جمموعة من اآليات وقلنا لعل أقوى آية ميكن ان يستدل ا هي قوله تعاىل
َونبالْكَاذ مه كلَئأُوو اللَّه اتونَ بِآينمؤال ي ينالَّذ برِي الْكَذفْتا يمإِنية مطلقة فاالستدالل على احلرمة تام وإال فال، فلو ثبت ان هذه اآل.   

فتفيد احلرمة إال لو وغريمها على الزوجة ومهمة، فإا بإطالقها ستشمل الكذب يف باب املزاح  فائدةفالبحث عن اإلطالق هو حبث حموري وذو :  وعليه
  .)٢(املصرحة مبوارد االستثناءاملطلقة أو قى بعض الروايات ، وأما لو مل يثبت ذلك فسيسقط الدليل عن االحتجاج وتبدلت رواية على االستثناء

  . لو مل يتم دليل االستثناءإن إثبات إطالق اآليات او الروايات سينفع يف خمتلف املوارد املستثناة العشرة يف املسائل اليت ذكرناها سابقا : واخلالصة
  الكذب يف اآلية هل هو مطلق او ال ؟ :عودا إىل اآلية املباركة 
  هو مطلق او ال ؟  ...إِنما يفْترِي الْكَذب هل الكذب يف : ونرجع إىل آيتنا املباركة ونقول

ان عدت  -املبالغة واإلغراق التورية وأا للجنس فتفيد على ذلك حرمة الكذب بقول مطلق ومبختلف ألوانه وأشكاله ومنها ) أل(إن األصل يف : وذلك
وهـو وارد ومشـترك يف أكثـر     –ن ذكرنا ان االستدالل ذه اآلية على املراد يواجه بعدة إشكاالت، وبينا اإلشكال األول مثال وغري ذلك، ولك –كذبا 

وافتراء الكذب اخص مطلقا من الكذب؛ حيث ذكرنا ان الفرية ) الكذب(وليس ) افتراء الكذب(وهو ان املوضوع يف اآلية الشريفة هو   –اآليات األخرى 
   .انتهاك حق الغري –املوضوع له  –مأخوذ يف مفهومها –ظاهرا  –ظيمة او الكبرية وان الفرية هي الكذبة الع

  ساوى بني الفرية والكذب  بعض اللغويني: إشكال
الـذي  وقد أطلق ومل يصنع كما صنع صاحب جممـع البحـرين    ،ف الفرية بالكذببان بعض اللغويني كصاحب لسان العرب عر يورد على ذلكوقد 

   .، فعلى تعريفه فان جممع البحرين يكون قد عرف بالصنف األخص)الكذبة العظيمة(بـ عرفها
  .انتهاك حلق الغري فيهوان كان يف أمر صغري ومل يكن  مطلقاًعلى رأي ابن منظور فان الفرية هي الكذب : أذن

  صحة السلب ثابتة: اجلواب
  :ولكن يرده

، وهذا متداول عنـدهم  )نبت(بـ) السعدانة(كثرياً ما كتفسريهم فسر الفرية باجلنس كما يفعل اللغويون الظاهر أن تفسريه ال خيلو من مساحمة حيث ان 
 املساواة الدقية من مع عدم مراعاة(اللفظ بآخر أوضح منه ال غري  يف كثري من األحيان فإم ال يعرفون الكلمة حبدها او رمسها التام او  الناقص، وإمنا يبدلون

  .)النسب األربع
فانه ال يصح إطالق لقد فتحت الباب ومل يفعل : صحة السلب فانه يصح سلب الفرية واالفتراء عن الكذبة الصغرية، فلو قال احدهم: ودليلنا على ذلك

وكذلك يف القـران   قد كذب يف ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ان التتبع يف لغة العرب ويف حماورات العرف مفترٍ عليه وال يقال هذا افتراء ويقال انه
  الكرمي يشهد بصحة سلب الفرية واالفتراء عن الكذبة الصغرية واحلقرية، 

  .وان احلق مع جممع البحرينبان تعريف لسان العرب فيه نوع من مساحمة  –استنادا إىل صحة السلب  –فنحن نستظهر : وعليه
  حق الغري معىن إنتهاكاالفتراء  بتضمناللغويني  ظهور كالم بعض

  : ، قال بعضهممبضمون ذلك يصرحوجدنا بعض اللغويني مث حق الغري  يف مفهومها انتهاك ناستظهرنا فيما سبق بان كلمة االفتراء متضم لقد
  اام كاذب ينال من كرامة اآلخرين وشرفهم، : االفتراء

  سعى بغريه وتعرض لكرامته وشرفه كذبا وتانا : وافترى على

                                                             
 .وقد أستدل ا بالفعل )١(
 .سند بعضها وداللة بعضها وسيأيت حبثهواليت قد يناقش يف  )٢(
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  )١(خرينمن يفتري على اآل: ومفترٍ
   على احلصة اخلاصة وهي الكذب على اهللا ورسوله  دليلاحلصر : االشكال الثاين

فانه  –بالوجدان  مشهودوهو  –يف اآلية السابقة بضميمة بداهة أن املؤمن قد يكذب أيضا ) إمنا(وأما اإلشكال الثاين فانه يستفاد من وجود أداة احلصر 
لكل كذب صغري او حقري حىت يف مثل الشامل لو أريد  الكذب جبنسه وإطالقه  واحلاصل انه ال يصح احلصريكذبون، ليس فقط الذين ال يؤمنون بآيات اهللا 

   )٢(كان على اهللا ورسوله مالو أريد من الكذب ، ويصح احلصر األمور الشخصية
الكذب ليس هو مما ال يصدر إال من غري املؤمن؛ فانه قد يصدر منه ـ أي املؤمن ـ يف بعض األحوال فيكون ذلك قرينة وجدانية شاهدة    :بعبارة أخرى
 الكذب على اهللا ورسوله ال مطلقه، هذا هو اإلشكال الثاين وسـيأيت مزيـد  : هو احلصة اخلاصة من الكذب، أيالكذب يف اآلية الكرمية  على ان املراد من

  ان شاء اهللا وتنقيح له توضيح 
  قرينة السياق وظهورها : )٣(اإلشكال الثالث

بان املراد يف اآلية من الكذب هو احلصة اخلاصـة، أي   يدل ويشهدهلذه اآليات ) اجلو العام(ان  ما نعرب عنه بتعبري عريف وهو: وأما اإلشكال الثالث فهو
وهـي اآليـات مـن     عند مراجعة اآليات يف سورة النحل املشتملة على آيتنا املباركة وذلك ظاهراق الكذب يف أصول الدين، وهذا ما يعرف بقرينة السي

قُلْ نزلَه روح *  )٥(علَمونَواللَّه أَعلَم بِما ينزلُ قَالُوا إِنما أَنت مفْترٍ بلْ أَكْثَرهم ال ي )٤(وإِذَا بدلْنا آيةً مكَانَ آيةمن سورة النحل، قال تعاىل ) ١٠٩-١٠٠(
 نيملسلْمى لرشبى ودهوا ونآم ينالَّذ تثَبيل قبِالْح كبر نسِ مالْقُد *رشب هلِّمعا يمقُولُونَ إِني مهأَن لَمعن لَقَد٦و يمجأَع هونَ إِلَيدلْحي يانُ الَّذسذَا  )٧(لهو

بِنيم بِيرانٌ عسل  * يمأَل ذَابع ملَهو اللَّه يهِمدهال ي اللَّه اتونَ بِآينمؤال ي ينونَ * إِنَّ الَّذبالْكَاذ مه كلَئأُوو اللَّه اتونَ بِآينمؤال ي ينالَّذ برِي الْكَذفْتا يمإِن
  علَيهِم غَضب من اللَّه ولَهم عذَاب عظيمه من بعد إِميانِه إِالَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِاِإلميان ولَكن من شرح بِالْكُفْرِ صدراً فَمن كَفَر بِاللَّ* 

  الظهور السياقي ليس حبجة: إشكال على اإلشكال
  .ان املعروف ان الظهور السياقي ال خيصص العام وال يقيد املطلق: شكال الثالث على اآلية هوولكن املشكلة يف ما ورد يف اإل

  أجوبة ثالثة:رد اإلشكال على اإلشكال 
  : آيتنا املباركة وهي يف) الكذب(خملّ بإطالق وهنا توجد ثالثة أجوبة إلثبات ان الظهور السياقي  
   )٨(يف اجلملة وليس إنكارها باجلملةأي إنكار الال حجية ة ان الظهور السياقي ليس حبجكلّية إنكار  -١

 الظاهر ان السياق على أنواع فتارة يكون السياق من القوة حبيث يسقط الظاهر عن ظهوره وهنا يكون حجة، وتارة أخرى السياق ال ميتلك هـذه فان 
  .وللكالم تتمة، القوة فيبقى اإلطالق على إطالقه والعموم على عموميته

  اهللا على حممد وآله الطاهرين صلىو
 

                                                             
 . وال نريد أن نقول إن قول هذا اللغوي ونظائره هو الدليل بل إن االرتكاز العريف وصحة السلب يشهد على ما ذكرناه )١(
وعزتك و جلَالك ما أَردت بِمعصيتي مخالَفَتك و مـا   :وألمري املؤمنني عليهما السالم يف بعض األدعية قال اإلمام السجاد  العابدين ويدل عليه كالم لإلمام زين  )٢(

رعتم كتقُوبعلَا ل لٌ واهج ككَاللَا بِن و اكش ا بِكأَن و كتيصإِذْ ع كتيصلَيعع ى بِهخرالْم كرتس كلَى ذَلنِي عانأَع فِْسي وي نل لَتوس نلَك و ض   
 وهو إشكال دقيق نشري فيه اىل مبحث مبنائي هام وهو عام االبتالء  )٣(
 . وانه كيف يصدر حكماً مث يغريه؟على اهللا –والعياذ باهللا  –إشارة للنسخ وكان املشركون يستهزؤن بالنيب لذلك وانه دليل على كذبه  )٤(
املصلحة اقتضت عدم إظهـار كونـه   فهم غافلون عن حكمة النسخ، وانه كالتخصيص لكن هذا يف االفراد وذاك يف األزمان، وان احلكم يف الواقع مؤقت ثبوتاً ومن البداية، لكن  )٥(

 .لنجوى وفرض الصدقةآية ا: مؤقتاً إال بعد انتهاء أمده، ملصلحة االمتحان وغريها، ومثاله
ال : أرادوا به عائش الرومي أقـول : وكانا نصرانيني وقيل –ومها من عني التمر  –أرادوا به بلعام وكان قيناً مبكة نصرانياً وقيل أرادوا به يسار وحبتر : قيل أرادوا به سلمان وقيل )٦(

 .سب إىل أحد هؤالء وبعضهم إىل آخر وهكذاأو بعضهم ن مث آخر مانعة مجع، إذ لعلهم بني فترة وأخرى نسبوا إىل شخص
 .أما االعجمي فغري الفصيح وإن كان عربياً ،وهو غري العجمي فإن العجمي قد يكون فصيحاً ،اعجمي أي غري فصيح )٧(
 .أي هو حجة يف اجلملة ال مطلقاً ) ٨(

-m: ميكن مالحظة الدرس والتقرير على املوقع التاىل


