
 )٤( هـ الدرس١٤٣٤ذي القعدة  ٤األربعاء ............................ )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

إِنمـا  ( :قوله تعاىل أنانه قد استدل على ذلك بوذكرنا ، طلقالكرمية على حرمة الكذب بقول م باآليةكان البحث حول االستدالل 
هو افتراء الكذب  اآليةاملوضوع يف  أن: منها إشكاالتبعدة  أشكلناو )يفْترِي الْكَذب الَّذين ال يؤمنونَ بِآيات اللَّه وأُولَئك هم الْكَاذبونَ

 وأمـا ، حبصة خاصة مقيد كذبٍخصوصُ  وإمنادان يفيد انه ليس املراد من الكذب مطلقه بضميمة الوج) إمنا( أنومنها ، وليس الكذب
يوجـب   أخـرى وتـارة  ، كون املوىل يف مقام البيان إحرازالسياق تارة يوجب عدم  أنفقد ذكرنا ، الثالث فهو قرينة السياق اإلشكال

  .من حيث اإلرادة االستعماليةليتم اإلطالق ، البيان يف مقام –فرضا  –السياق انعقاد قرينة على اخلالف وان كان املوىل 
  السياق قد ينفي موضوع اإلطالق

كان السياق او القرينة على  –والثاين  األول – اإلشكالني األولنييف انه ف، رأسا اإلطالقانتفاء موضوع السياق يوجب : وتارة ثالثة
فـان موضـوع    ،اإلطالقاسبق رتبة وهو موضوع ما هو السياق ينفي  :أحياناولكن ، انعقاد اإلطالق مع بقاء موضوعهاخلالف تنفي 

 ،تشخص يف خصوصياته اخلارجيـة له ألن الفرد قد الشخص اخلارجي فليس هو املوضوع  وأما، هو الطبيعة والكلي الطبيعي اإلطالق
   .فيه اإلطالقفال يعقل  ،والوجود مساوق للتشخص

مطلق، أي ما يصلح له، فلدينا ، ديمث قُ، حمفوظا حيث احلكم صب على الطبيعي طالقاإلوضوع مكان  الصورتني األوليتنييف  :إذن
موضوع وال حمل قابـل  ال  –الثالث  اإلشكاليف  –ولكن هنا ، )العامل العادل أكرم(كما يف ، لكن املوىل مل يكن يف مقامه أو انه قيده

  ) زيدا أكرم(كما يف ، أصال لإلطالق
  راد أو احلصة املتمصدقة ال الطبيعةمشري إىل األف) العهد(
كقوله يف  وأريد ا األفراد فال موضوع وال حمل قابل لإلطالق، هي للعهد الذهين او الذكري او احلضوري) أل( إنلو قلنا  فإنناوهنا 

  :الذهين
ــبين    ــيم يس ــى اللئ ــر عل ــد أم   ولق

  

ــيين     ــت ال يعنـ ــة قلـ ــيت مثـ   فمضـ
  

فلو مر عـامل  : أوضحومنثل مبثال ، هو عن قضية خارجية مركوزة يف ذهن القائل واإلخبار ،افراد خاصة إىليف اللئيم تشري  )أل(ف
  هنا هي للعهد الذهين  )ال( أنحيث فان مصب احلكم هو الفرد ) العامل أكرم(ومضى مث قلت 

  : العهد الذهين يوجد احتماالن وكالمها ينفع يف املقام يف انه: وحتقيقه
   .هنا واضح واألمر، الفرد اخلارجي إىل )١(تشري، و الذكري او احلضوريأللعهد الذهين يت هي ال) ال( إن :االحتمال األول
؛ التقييداو  لإلطالقليس بقابل للتكثر فان احلصة املتمصدقة غري قابلة  أيضاوهذا ، تشري اىل الطبيعي املتمصدق اا: االحتمال الثاين

ع، بل حىت نشترط قابلية املوضو ألننا؛ اآلخرولو امتنع احدمها المتنع  – بعض األصوليني ، على رأيالتقابل بينهما تقابل امللكة والعدمو
  . لو قلنا ان التقابل هو تقابل الضدين فتدبر

   للعهد) الكذب(أل يف 
  :الثالث هو واإلشكالفان اجلواب  آيتنايف  وأما
وإِذَا بدلْنا آيةً مكَانَ آية (: فقالالسابقة  اآلياتيف  حاظ ما جاءبلالذكري الذهين أو للعهد  هو اا) الكذب(يف ) ال(من املستظهر  أن

وهي ما نطقوا به من تكذيبهم الرسول ، خاصة من الكذب أفراد إىل وهذا العهد الذهين يشري، )واللَّه أَعلَم بِما ينزلُ قَالُوا إِنما أَنت مفْترٍ
                                                             

 .على القولني ،)أل(أو القرائن تشري، ال  )١(



 )٤( هـ الدرس١٤٣٤ذي القعدة  ٤األربعاء ............................ )حرمة الكذب( املكاسب احملرمة
فال موضـوع  : وعليه، من الكذب ةاحلصة املتمصدق إىلاو انه يشري ، ذيبهم كون القران من اهللا تعاىلوتك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .أسلفناهدقة وحتديدا ملا  أكثريان هو بوهذا ال، مطلقة اآلية أنحىت يقال  لإلطالق
   .ضية حقيقية إنشائيةوليست قالشريفة هي قضية خارجية وخربية  اآليةورة يف كذك ان القضية املعلى ضوء ذل: واملتحصل

 عليهـا  ابقةساآليات الالشريفة بقرينة  اآليةان الظاهر من : (حيث يذكر؛ ذلك )١( )عليه السالم(قول صاحب فقه الصادق  وظاهر
احلصـر   هم الكاذبون ال النيب فيكون وإميأيت به من عند اهللا  فيما ادعاه من كون ما )صلى اهللا عليه وآله وسلم(املكذبني للنيب  إرادة

  ذكرناه من كون القضية خارجية ما وظاهره انتهى) إضافيا
  )٢(وبذلك يظهر انه على الصورة الثالثة، فانه ال موضوع لتوهم التعارض أو التخصيص

  
  :اإلطالقالتعارض فرع 

 )٤(وجد املانعو أ )٣(مل يوجد شرط اإلطالقولكن  –كمقتض  –لو وجد املوضوع وعليه ف، اإلطالق فيهاان التعارض هو فرع وجود 
ال  إذكما يف الصورة الثالثة  أصال اإلطالقلو ارتفع موضوع ، فكيف األولتنيكما يف الصورتني ، فال تعارضاإلطالق مل ينعقد  )٤(املانع

   .أبداً فان موضوعه الطبيعي ال الفرد لإلطالقموضوع 
املوىل ليس يف مقام البيان من هذه اجلهة  إذ )٥(اإلطالق لنفسقرينة السياق واردة ونافية  فان األولالصورة والوجه  يفانه : آخروبتعبري 
 –فرضا  –فان املوىل وان كان يف مقام البيان ، قرينة السياق حاكمة او خمصصةفان الوجه والصورة الثانية  يفواما ، اإلطالقفال ينعقد 

على الوجه الثالث فقرينة  وأما، د اإلرادة اجلديةوتضيقه حبدواالستعمالية  اإلرادةما وسعته ولكن القرينة على اخلالف موجودة فتخصص 
  .)٦(فكيف به؟ اإلطالقواردة مرتني فهي تنفي موضوع  نافية ملوضوع اإلطالق فكأا السياق

  الكذب من مصاديق  إرادة تفيدقرينة التقابل : الرابع اإلشكال
  :باآلية على حرمة مطلق الكذب فهو  على االستداللوأما اإلشكال الرابع 

ـ  بيان التقابليف املقام واضحة يف  اآلية نإ صلى ( وهي جمموعة الكفار من جهة وجمموعة الرسولـ  كالمنيومن مثّ  بني جمموعتني 
ولو الحظنا ما ، كأشخاصاموعتني  بلحاظكالم الطرفني وليس  بينهما بلحاظوالتقابل ، أخرىمن جهة  وأتباعه )اهللا عليه وآله وسلم

 أنوقضية جزئية معينة وحمددة وهي  فسنجد انه كان كالماً خاصاً )صلى اهللا عليه وآله وسلم( األكرمد الرسول نهم من تقول ضصدر م
إِنما  (ويف قبال ذلك فان اهللا تعاىل يردهم بـ، هذا من جهة يكذب يف دعواه –وحاشاه من ذلك  – )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب 

يف دائـرة   إذن اآلية بصدد بيان صنف او نوع خاص من الكذب، )يؤمنونَ بِآيات اللَّه وأُولَئك هم الْكَاذبونَ يفْترِي الْكَذب الَّذين ال
   .بربكة التقابل واملقابلة أصول الدين، وصلنا إليه

   فائدة أكثراحلقيقية  إىلالعدول من القضية الشخصية : اجلواب
، ملزيد الفائـدة، ان  للموىل احلكيم أنولكن قد يرد عليها ان ذلك وان صح إال انه ال ينفي ، باس ا وهذه القرينة أي قرينة املقابلة ال

                                                             
 .٢٨٥ص ٢١ج )عليه السالم( فقه الصادق )١(
وبني ما دل على جواز التورية واملبالغة والكذب يف املزاح، وإن فرض كون األوليني كذبا  ،ونظائره )إِنما يفْترِي الْكَذب الَّذين ال يؤمنونَ بِآيات اللَّه وأُولَئك هم الْكَاذبونَ (بني  )٢(

 موضوعاً
 . يف مقام البيانوهو كون املوىل  )٣(
 .وهو القرينة على اخلالف )٤(
 .ال ملوضوعه أي ال للمحل القابل )٥(
 وهذه اإلشكاالت والبحوث ميكن تطبيقها على أي مطلق يف القران مبتلى بالسياق، فالفائدة ستكون كبرية )٦(



 )٤( هـ الدرس١٤٣٤ذي القعدة  ٤األربعاء ............................ )حرمة الكذب( املكاسب احملرمة
  .ذكر قاعدة كلية تشملهم وغريهم إىليعدل عن رد القضية الشخصية 

انه شخصييف ظهور جواب املوىل : الرد  
واملقابلـة   ةكاملبار اآليةالكالم يف  حلاظ جمموع لظاهر منلكن او، ان ذلك وإن كان ممكناً وصحيحاً وله وجه وجيه :ويف الرد نقول

املدعى هو  )العدول(ان  آخروبتعبري ، حمدد لقضية مصداقية جزئية خارجية، وليس بياناً حلكم كليان جواب املوىل تعاىل هو جواب  هو
   .األخريأمكن وان  جنسيته شخصية الكالم ال وغريها، هوقرينة التقابل ب اآليةوظاهر ، دليل إىلفيحتاج  األصلخالف 

  حترمي الكذب مطلقا  منهيستفاد  إطالقهي قضية خارجية وليست حقيقية فال  اآليةالظاهر ان القضية يف : واخلالصة
  وهذا ال يدل على احلرمة )عدم اإلميان أوجب كذم(: اخلامس مفاد اآلية اإلشكال

اهللا هم  بآياتالذين ال يؤمنون "معناه  )...إِنما يفْترِي الْكَذب(قوله تعاىل ان  :)١(وفه باآليةاخلامس على االستدالل  وأما الوجه واإلشكال
على عكـس   اآلية تلو كانأي ، فال تدل على احلرمة عكس ما لو كان منطوقها عكس ذلك اآليةهذا منطوق " فقط الذين يفترون الكذب

  .ذلك لدلت على احلرمة وإال فال
 الذيناملشركني غري املؤمنني باهللا ورسوله اليهود وفاملراد من الكاذبني هم املكذبون له من ( )٣( )٢( )ليه السالمع(قال يف فقه الصادق 

   .انتهى) فال تدل على املطلوب ،اإلميانالكذب اوجب خروجهم عن  إنال  ،إميامالكذب لعدم عنهم صدر 
كذم أوجب : ذا ال يفيد حرمة الكذب عكس ما لو كانت اآلية هكذااوجب كذم، وه اإلميانعدم  ظاهر اآلية ان: أخرىوبعبارة 

وللكالم تتمة . وسيأيت توضيحه ومناقشته بإذن اهللا تعاىل. خروجهم عن اإلميان فانه يفيد حرمة مطلق الكذب حينئذ  
 وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين

                                                             
 أخرى يف اجلملةبصياغة نصوغه وومن قول آخر جنمع بينهما  )٢٨٥، ص٢٥ج(فقه الصادق  هو مزيج من كالمما نذكره  )١(
 .٢٨٥ص ٢١ج )عليه السالم( فقه الصادق )٢(
 .تعبريه ليس دقيقاً كما سيأيتان على  )٣(


