
 )٣( هـ الدرس١٤٣٤ذي القعدة  ٣الثالثاء ........................................... )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

يستدل ا علـى   أنكن آية مي أقوىوذكرنا انه لعل  ،الشريفة باآلياتكان البحث حول االستدالل على حرمة مطلق الكذب 
فمحور احلـديث   )إِنما يفْترِي الْكَذب الَّذين ال يؤمنونَ بِآيات اللَّه وأُولَئك هم الْكَاذبونَ( سورة النحليف ذلك هي ما وردت 

  .اآليةاالستدالل ذه  على وإشكالنيوقد ذكرنا وجهني ، )الكذب( واالستدالل والرد عليه هو
  ياق قرينية الس: الوجه الثالث

  .إليضاح حال الكربىولكن قبل ذلك نذكر فائدة مهمة ، الوجه الثالث فهو قرينة السياق وأما
  حبث معمق حول قرينة السياق  إىلالدعوة : فائدة مهمة

 نعم هناك، األصوليق والتدقيق والتحقيق يف علم ان مبحث قرينية السياق من املباحث اليت مل تعط حقها من التعم:وهنا نقول 
األقل جملدا كامال من على  األعالمان هذا املبحث يستدعي من فويف تصورنا ، )١(–كربى وصغرى  –تفرقة فيها املباحث امل بعض

والسـياق   ،موماتهي مطلقات او ع أشبهالقران الكرمي املستدل ا على حكم او ما  آياتالكثري من  أنوذلك  ؛بحث والكالمال
يف  –وهو املنصور  –او هناك تفصيل ؟  العام يةومعه فهل خيل هذا السياق باطالقية املطلق او عموم، هو سياق غريب فريد القرآين
  )٢(املقام؟

  وأثرهيف الظهور السياقي  التشكيكية :جديدة يف قرينية السياق إضاءة
ارة على درجات خمتلفة من الظهور فت السياق هو إن: وهوقرينية السياق  فائدة مهمة يف إىلجديد ونلمع  إىل جانبونشري هنا  

   .او العموم باإلطالق  خيليكون ضعيفا فال أخرىوتارة ، – وسيأيت أقساموهو على ثالثة –قويا  ييكون الظهور السياق
   :مثاالن للسياق الضعيف

  ،–او عموما  إطالقا –السياق تارة يكون ضعيفا فيتقدم عليه الظهور اللفظي  إن
  صم يوماً صم يوماً -أ

فانـه يف   ،)٤(صم يوما صم يوما لو قال املوىل:مثاال فيقول  ـــ آخربتأطري  ــــ )٣(وقد ذكر املريزا النائيين يف فوائده
، وهـذا  لقالظهور اللفظي يف وحدة املتعوبني  )٥(ي يف التعدد والذي مفاده التأسيسبني الظهور السياق سيقع التعارضلة مهذه اجل
  :بإجيازوتوضيحه ، يمن الظهور السياق أقوى الظهور

 إجيادهو مبا هو هو، ظاهره  إن: أي، الثاين األمريف  احلال كذلكو، الطبيعة إجيادقد تعلق بصرف  األمر إن) يوما صم( إن ظاهر 
  .فال يكون األمر الثاين إال تأكيداً، أيضاصرف الطبيعة 

                                                             
 .حيانا من صفة او صفحتني او أكثر او اقل كما يف فوائد األصول للمريزا النائيين وغريهفقد يكون البحث أ )١(
لو حبث مث صنف بأدق مما هو مذكور  -أي السياقي  -صفحة من البحث التفسريي واألصويل والبالغي لتحقيق ذلك، وهذا الظهور  ٥٠٠ولعل البحث حيتاج اىل  )٢(

 .اتقاناعمقاً وسعة وايرة يف اجلملة من الناحية العملية واما من الناحية النظرية فستكون املباحث األصولية أكثر او بأوسع مما ذكر خلرجنا بنتائج مغ
 .٤٩٣ص ٢ – ١فوائد األصول ج )٣(
 وهذا حبث أساسي يف الكثري من آيات الكتاب العزيز قبوال او رفضا بإطالقها )٤(
 فيكون املراد هو صيام يومني )٥(
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ـ و هو  يف مثالناو، األمران كالمهافيسقط  )٢(قد امتثل بذلك الفرد )١(األمرينال كالطبيعة فان  أفرادفلو حتقق فرد من  :وعليه

 ، الظهور اللفظي مقدم على الظهور السياقيفان  ـ )٣(مثال للظهور الضعيف
   اإلسنادحديث الرفع وجمازية  -ب

يف  أكثر الفقرات إىلالرفع فيه  إسنادقه يقتضي جمازية سيافان ، والذي هو مورد ابتالء شديد فهو حديث الرفع اآلخراملثال  وأما
ىل يف مقام التشريع كما ووذلك ان امل؛ تشريعي وليس رفعا تكوينيا هنا هو رفع فالرفع )٥()إليهرفع ما اضطروا ( كما يف )٤(احلديث

   .)٦(فيكون جمازا) التكويين إليهما اضطروا (تعلق بـ) التشريعيالرفع (، وحيث إن هذا هو واضح
وكـذلك  ) إليهرفع حكم ما اضطروا ( فيكون املعىن) حكم(البد من تقدير شيء يف هذه الفقرات مع كلمة الرفع وهو : وعليه
   أشبهوما ) ما أكرهوا عليه( احلال يف

الرفـع  فان ) رفع ماال يعلمون( يف فقرة واما، هذا هو السياق ظهوره، جمازي إسناديف هذه الفقرات هو  اإلسنادان : واملتحصل
 إىليرفع من قبله تعاىل وهذا ال حيتاج  ،اإلنسانال يعلمه  احلكم الذيكذلك فان نفس  اإلسنادحقيقياً، فيكون ان يكون  من املمكن

   .تقدير
رفع مـاال  ( يفاحلقيقي األويل  اإلسنادخيل بظهور جمازياً عموما يف حديث الرفع  اإلسناديف كون قي فهل الظهور السيا: وهنا
  )٧(فيصرفه إىل اازي لنضطر للتقدير؟ )يعلمون

وهذه الفقـرة علـى    اإلسنادفتبقى تلك الفقرات على جمازية ، وذلك ان الظهور السياقي هنا ضعيف فال خيلّ؛ كال : واجلواب
   )٨(حقيقيتها

  مثاالن للسياق القوي
  .قويا جدا فيتقدم على معارضاته يكون الظهور السياقي أخرىتارة : ولكن

  ملة الشرطيةسياق اجل -أ
فهذا الظهور  ،الشرط علة منحصرة للجزاء أنظهور سياق اجلملة الشرطية يف  وهو، مثاال لذلك )٩(آخرواملريزا يذكر يف مبحث 

ان املقـدم يف اجلملـة    هو العريف يف املقامالسياقي الظهور فان ، )فأكرمهجاءك ضيف  إن( كما يف الظهور هو ظهور قوي وحجة
   .فيكون السياق يف هذه احلالة حجة) اإلكراموجوب ( للتايل أي علة) جميء الضيف( الشرطية
  : )١٠(سياق أهن الفساق واقتلهم –ب 

 أقوىمن  اًيعارض واحدهنا الظهور السياقي فان ، )الفساق واقتلهم أهن( و قال املوىللف، على حجية السياق آخر ونذكر مثاال
                                                             

 .ال األمرين، مساحمي مبين على الظاهر وإال فان الثاين تأكيد لألول حسب املريزاالتعبري بك )١(
 فيكون املورد تأكيدا ال تأسيسا )٢(
 وهذا املثال وأشباهه حباجة اىل تأطري عام وتصنيف أنواع الظهور القوي والضعيف )٣(
 .عدا واحدة )٤(
 .يقونه والطرية والوسوسةوكذا ما أكرهوا عليه وكذا اخلطأ والنسيان وما ال يط )٥(
 فالتشريع ال يرفع التكوين )٦(
)٧( ال يعلمونه، مثالً فعلٍ أي رفع حكم. 
 على التحقيق وعلى ما ذهب اليه جمموعة من األصوليني، وهناك حبث حول ذاك يطلب من حمله )٨(
 .٤٨١فوائد األصول ص )٩(
 وهو مثال يذكره السيد الربوجردي يف تقريراته )١٠(
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، إذ قرينة السياق تتقدم يف املقامومع ذلك فان ، )بال( مجع حملى) لفساقا( فان؛ يتقدم عليهوهور العام واملطلق ظالظهورات وهو 

فبربكـة   ،اًكافرا حربي أو الفاسق إذا كانوهم القتلة  أصنافهماملراد هو قتل بعض  وإمنااملراد قطعا ليس قتل مجيع الفساق حيث ان 
القتلة والكفـار احلـربيني    وهمخصوص حصة خاصة بل ، املراد من الفساق ال مطلقهم يستظهر انوهي قرينة سياقية  ،اقتلوهم

   .)١(منهم
  : ر السياقي على مقامناظهوتطبيق مراتب ال

كما هو ، للجنس أا) أل( يف األصلو، )الكذب( فانه لدينا مطلق وهو، الشريفة آيتنابق ما ذكرناه من ظهور سياقي على طولن
   .حيث ال توجد قرينة سياقية للتقييد مطلق البيع:أي  )أَحلَّ اللَّه الْبيع( احلال يف

  وجوه ثالثة للتقييد
 وجوه ثالثـة  لديناف، و ضعيفا او ضعيفا جداقد يكون قويا جدا او قويا او متوسطا االسياق  أناتضح  أنبعد  انه :وهنا نقول
   :يف اآلية الشريفة) الكذب(لنفي إطالق 

  من مقدمات احلكمة  األوىلالسياق ينفي املقدمة  -أ 
 ويف آيتنا، األوىل منهالنتفاء املقدمة  ؛)٢(اإلطالق أصلكون املوىل يف مقام البيان فال ينعقد  بإحرازخيل قد السياق : األوللوجه ا

كالمـه  املسلم احملرز هو ان  إمنا، مطلق الكذبيف مقام بيان حترمي  )يفْترِي الْكَذب ( يف قولهجل وعال وىل لنا بان امل إحرازفانه ال 
  .)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا همىل عن تكذيبتعا

  :استظهار الشيخ الطوسي يف التبيان األول بتأييد الوجه 
الكذب ويفتري على اهللا هو الذي  أن الذي يتخرصمث اخرب تعاىل (: وعبارته )٤(استظهر ما ذكرناه )٣(طوسي يف تبيانهوالشيخ ال

فيما  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(على رسوله  )وأُولَئك هم الْكَاذبونَ(( وقال ...) وناهللا وجيحدها وهم الكاذب بآياتالذي ال يؤمن 
   .هىتنا) عليه ادعوا

خاصة ويف موضوع خاص وهو  اآليةى كون لقَّقد ت كما انه، اإلنشاءوليس  اإلخباريف مقام  اآلية أنيذكر الطوسي فان الشيخ 
   . مطلق الكذبليس عن حترميوالكذب على اهللا سبحانه 

  الظهور السياقي خيل باملقدمة الثانية من مقدمات احلكمة  -ب
ال تكون هناك قرينـة علـى    أنبالثانية منه وهي  وإمنا ،من مقدمات احلكمة األوىلان السياق قد ال خيل باملقدمة  :الوجه الثاين

لكن توجـد قرينـة علـى     –تسليما  – من هذه اجلهة املوىل يف مقام البيانبان يكون  األوىلمقدمته  إذ تارة تتم للفظ، اخلالف
  ية نالنتفاء املقدمة الثا اإلطالقفال ينعقد ، اخلالف إرادةيصلح كقرينة على  اآلياتالسياق يف هذه  اخلالف، ويف املقام فان

  والوجه الثاين  األولالفرق بني الوجه 
 بناء علىو، جدية وإرادة استعماليه إرادةمعروف لدينا هو وكمافانه ، ذكرنامها ن الذيوالثاين األولبني الوجه  وهناك فرق دقيق

                                                             
قتلهم بـان  د وجه آخر من خالل االلتزام باالستخدام ولكن العرف ال يقبله ظهورا وهو ان نبقي أهن الفساق على ظاهره ونقول هناك استخدام يف ضمري اويوج )١(

 .نرجعه اىل بعض ما عاد ال كله
 .فان اإلطالق، حبسب املشهور، يتوقف على مقدمات ثالث )٢(
 .٤٢٨ص ٤التبيان ج )٣(
 الشيخ الطوسي كمؤيد وسيأيت كالم منا أدق فانتظر ونستعني بكالم )٤(
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 أحرزناانه حىت لو فالوجه الثاين  اما على ،حنرز كوا كذلك ال )١(األقلاو على  ،استعمالية للمطلق ال توجد إرادة فانهاألول الوجه 
واحلال هنا فيما لو كانـت القرينـة    ـ  اجلدية واملراد اجلدي اإلرادةيك يف فيبقى التشك اإلطالقاالستعمالية على  اإلرادةانعقاد 

سـينعقد  هنا  اإلطالقفان ) العامل العادل أكرم(: ولكن لو قال املوىل ،ذا العامل مطلقفه) العامل أكرم(: فلو قال املوىل ـمنفصلة  
   .اجلدية باإلرادةانعقدت واسعة مث ضيقت بعد ذلك قد  إاال ، االستعمالية ضيقة بداية اإلرادةمضيقا من البداية وتكون 

فالفرق هنا انه ) العامل العادل أكرماعين (: بفترة يقولومث بعد ذلك بقرينة منفصلة ) العامل أكرم(: يقول املوىل أخرىولكن تارة 
 إرادة دلّت على عدماجلدية  اإلرادةفان  ولكن وبربكة القرينة املنفصلة ،االستعمالية مطلقة بداية اإلرادةقد انعقدت ) العامل أكرم( يف

 األول ال يوجد اقتضاء ويف الوجهيف الوجه : آخروبتعبري ، من العامل هو العادلاجلدي املراد  أن وأثبتتاالستعمايل البدوي  اإلطالق
  .)٢(فيتقدم عليه أيضاالثاين يوجد اقتضاء ولكن املانع موجود 

  :االحتمال الثاين يف اآلية
اجلديـة   اإلرادةحبسـب   ولكنهاالستعمالية مطلق  اإلرادةحبسب ) الكذب( الشريفة هو ان اآليةاالحتمال الثاين يف  فان: وعليه

وان كـان   )إِنما يفْترِي الْكَذب(: االستعمالية املطلقة فنقول اإلرادةنرفع اليد عن  ـ )٣(كقرينة منفصلة –السابقة  وبربكة اآليات
هذا هـو  ، الدين أصولت الكالم يف صخص -بناء عليها  –وىل يف مقام بيان التعميم ولكن قرينة السياق وان امل اإلطالقظاهرها 

   اآليةالوجه الثاين لرفع اليد عن ثبوت احلرمة املطلقة للكذب يف 
  دائرة اإلطالقختصصا عن اللفظ القرينة السياقية موجبة خلروج  -ج

هذا اخلروج لكن و، دائرة اإلطالقعن  اللفظ خلروجالسياق قد تكون موجبة  نةقري إن: وهووهذا الوجه هو مقتضى التحقيق 
كانت لالقرينة لو متت  األولمما سبق ففي الوجه  أقوىهو  -على فرض ثبوته  –هذا وجهنا و، ينفي االقتضاءهو خروج ختصصي 

اإلطـالق   عـن دائـرة  وهنا اخلروج ، طبيعةمع بقاء داللة اللفظ على ال ومانعة منها اإلطالقمن مقدمات  األوىلرافعة للمقدمة 
  : توضيحه. ينفي داللة اللفظ على الطبيعي موضوعي

الوجهني ، عكس هي للعهد الذهين او احلضوري او الذكري) الكذب( يف) ال( استظهار ان أوجبتينة السياق قران الظاهر ان 
ضـيقت مـن خـالل     الطبيعة أنالكالم هناك هل  كانفقد ، هو اجلنس والطبيعة) ال(مدخول  انحيث افترضنا هناك  األولني

هذا الكـالم  ، ؟اجلدية واإلرادةاالستعمالية مث ضيقت حبسب املخصص املنفصل  اإلرادةاو كانت واسعة حبسب  ؟املخصص املتصل
  ، هناك

األفراد، للفرد او ن مشرية ستكو وإمناالطبيعة واجلنس  مشرية إىل )٤()أل(، فانه ال تكون هي للعهد )ال( لو قبلنا ان فإنناهنا  وأما
فلم ينصب  فالعهد هنا حضوري وهذه قضية شخصية وحكم شخصي، العامل أكرم: انه لو مر عامل من جنبنا فقلت: وتوضيح ذلك

 فأكرمتبعامل  رتمر: كذلك يف العهد الذكري كما يفواحلال  -والفرد ال قابلية له لإلطالق  –احلكم على الطبيعة بل على الفرد 
  .واحلال نفسه يف العهد الذهين، ملالعا

تتحدث  اآليةوذلك أن ، آخرعلى احتمال  ايكون ذهنيا على احتمال او ذكري أن إما) الكذب( الشريفة فان العهد يف آيتناويف  
  .على الطبيعة مبا هي اًوليس احلكم منصب ،إليهاخاصة من الكذب تشري  أفرادعن 

                                                             
 .وهذا يف صورة الشك، وسيأيت )١(
 وحنن نرى ان االمر من قبيل وجه ثالث سنذكره ولكن ذكر الوجه األول او الثاين هو لتعميم الفائدة او لعل شخصا يستظهر احدمها )٢(
 فتأمل. تسبق آيتنا بآيات )... ة واللَّه أَعلَم بِما ينزلُ قَالُوا إِنما أَنت مفْترٍوإِذَا بدلْنا آيةً مكَانَ آي (: إذ قوله تعاىل )٣(
 .أو القرائن، على الرأيني )٤(



 )٣( هـ الدرس١٤٣٤ذي القعدة  ٣الثالثاء ........................................... )حرمة الكذب( املكاسب احملرمة
ـ ينطق بذلك بوضوح  اآليةوسياق ، حقيقيةجية وليست خار اآليةان القضية يف : آخروبتعبري   ني فإا تتحدث عن ناس خاص

وللكالم  .بالتشريع ظاهرا ربط له الوهذا ، بتهمة خاصة فيقول تعاىل حبقهم انتم املفترون )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اموا الرسول 
   تتمة

  وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين
 
 

-m: كن مالحظة الدرس والتقرير على املوقع التاىلمي


