
 )٥( هـ الدرس١٤٣٤ذي القعدة  ٧السبت .................................... )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

إِنما يفْترِي الْكَذب الَّذين (االستدالل بقوله تعاىل  أنذكرنا د وق، الشريفة حول حرمة الكذب باآلياتالزال البحث حول االستدالل 
  .والوجه اخلامس اإلشكال إىلووصلنا ، متعددة ذكرناها إليراداتغري تام  )ال يؤمنونَ بِآيات اللَّه وأُولَئك هم الْكَاذبونَ

  هةااعم من احلرمة والكر )هال يؤمنونَ بِآيات اللَّ(الزم : اخلامس اإلشكال
وهذا ، نناقشه بعد ذلكذكره ونقويه ونعضده بداية مث  نكمل ماسو، )عليه السالم(ذكره صاحب فقه الصادق  وهذا اإلشكال هو ما

   :الوجه ال خيلو من دقة يف املقام فالحظ وتدبر
   :بيانه

:  أي، ومل يقل تعاىل عكس ذلك )ذين ال يؤمنونَ بِآيات اللَّه وأُولَئك هم الْكَاذبونَإِنما يفْترِي الْكَذب        الَّ( :اهللا تعاىل يقول إن
  )الذين يفترون الكذب      اهللا  بآياتال يؤمن  إمنا(

 قها املذكور وردت بسيا اآلية أنشكلة ولكن امل ،حبسب كالمه فالداللة تامة على حرمة الكذب –العكس الوارد هو فلو كان وحينئذ
  .لقران فال تدل على املطلوبيف ا

تارة أخرى  ولكن، على التحرمي بقول مطلقفتدل  اآليةعكس  وهو، اإلميانافتراء الكذب خمرج عن  تارة يقول تعاىل: وبعبارة أخرى
 -بوجهني قد يستدل  ولتوضيح ذلك، على حرمة الكذب بصورة مطلقةفهذا ال يدل  )١(موجب الفتراء الكذب اإلميانعدم يقول تعاىل 

  :- آخر اونضيف له وجه )٢( )عليه السالم( وجه ذكره صاحب فقه الصادق
  الالزم اعم فال يدل على األخص

 فان عدم اإلميان؛ اعم من احلرام ومن املكروه هالزم )اإلميانعدم ( إن: وهو )عليه السالم(وهذا الوجه مل يذكره صاحب فقه الصادق 
الكذب فانه يـدل   أنتج اإلميانعدم  إنلو قلنا ف؛ للحرام وملطلق القبيح اإلعداديةاو  –يف حمله املريزا تعبري حبسب  –من العلل التوليدية 

وهذه قبيحة وليسـت  كثريا ما يولد الرذائل اخللقية كاحلسد واحلقد  –أي الالميان  – اإلميانعدم وذلك ألن  أكثرعلى قبح الكذب ال 
: نقـول التـايل ف  ذلك إىل االستنتاجستدل وننتقل من الكذب فال نستطيع ان ن أنتج اإلميانعدم  إنقلنا  فلو، – )٣(مل تظهر ما –حبرام 

ال يدل إال على ) يفترون الكذب باآلياتغري املؤمنني (: واحلاصل ان كون، األخصعلى  باألعماستدالل  فانه فالكذب حرام ألنه معلولة
  .)٤(مكروها وأمن كونه حراما  األعميعملون القبيح  ام

  .على حرمة الكذب بقول مطلق داللة اآليةمن عدم متامية  )عليه السالم(فقه الصادق كالم لبيان وتعضيد  األولهذا هو الوجه 
  :األولعلى الوجه  إشكاالن

  : ومها ،ورالوجه املذكهذا على  ولكن يرد إشكاالن
   واحلصر يدل على احلرمة املطلقة )هم فقط(قيد : األول اإلشكال

ومل نذكره يف البيـان  ( وذلك بسبب الغفلة عن قيد مهم ؛ على احلرمة املطلقة ليس بتام اآليةلرد داللة  األولاالستدالل يف الوجه  إن

                                                             
وال أقل من ان يكون ذلك بقدر تدقيقنا يف عبارات املكاسب ، وهنا نذكر انه البد من التحقيق والتدقيق أكثر يف اآليات الشريفة والروايات، للوصول اىل أغوارها ودالالا وإىل املقصد )١(

 .ايةوالكف
 فتأمل. ؤمن أي حرمة مطلق الكذبأنه أريد من الكاذبني خصوص اليهود واملشركني الذين صدر عنهم الكذب، فال تدل على املطلوب، وهو حرمة الكذب الصادر من كل أحد حىت امل )٢(
 .وكذلك سائر الصفات السلبية كالطرية والوسوسة واليت هي موجودة يف من  نقَص إميانه )٣(
 .يس كل ما صدر من هؤالء هو حرام حىت نقول ان افتراء الكذب حيث صدر منهم فهو حرامفل )٤(



 )٥( هـ الدرس١٤٣٤ذي القعدة  ٧السبت .................................... )حرمة الكذب( املكاسب احملرمة
وهو  اإلشكالبل هناك قيد مهم يدفع ، )موجب للكذب اإلميانعدم (معناها كن اآلية الشريفة مل يفان ، )جماراة له يف كالمه االبتدائي منا

 أي) عدم اإلميان اخلاص موجب للكذب أو عدم اإلميان منهم فقط موجب للكـذب ( تكونس لآليةومعها فالترمجة ، )إمنا(احلصر  أداة
سـيكون  وبلحاظ هذا القيـد  ، األوليرد الوجه ) هم فقط(وهذا القيد ، )يفترون الكذبالذين  اهللا هم فقط بآياتالذين ال يؤمنون (

عـدم  : قلنا إذ لواحلرمة  سوف يفيدالن احلصر ؛ م لن يكون اعمالالزإذ  –أي حرمة مطلق الكذب  -راد على امل تاماً باآلية االستدالل
غري املؤمن هو فقط مـن يفتـري   : ولكن لو قلنا ،من احلرمة األعمقد يقتضي القبيح  اإلميانقد يقال عدم انه موجب للكذب ف اإلميان

؛ يف احلـرام  املؤمنال يشترك مع ولكنه ، ان غري املؤمن يشترك مع املؤمن يف القبيحف؛ حمرم هو الكذبأن التايل والكذب لدلّ ذلك على 
هو افتراء الكذب على و اآليةتتحدث عنه هو القدر املسلم الذي احلرام الذي بفكيف  -هو مؤمن  مبا -فان احلرام ال يصدر من املؤمن 

   .الدين أصولاهللا تعاىل يف 
الشريفة  بآيتنااالستدالل ان : والنتيجة ،غري مؤمن اآلينالربهان ب الدين فهو أصوليف تعاىل اهللا على الكذب من افترى ان : واحلاصل

، لكن نتيجة ذلك ختصيص احلرمـة  أيضابل تدل على حرمته ، فهي ال تدل على قبح الكذب فقط يف األصول، تامعلى حرمة الكذب 
  .فتدبر. بالكذب يف أصول الدين ال غري فال ينفع لتثبيت اإلطالق من هذه اجلهة، ال من جهة دعوى أعمية الالزم

  :تفيد أمرين –وهي مفاد إمنا  –) هم فقط(ان : واحلاصل
  .احلرمة ال القبح فقط -١
   .ان الكذب إمنا كان يف أصول الدين -٢

  مناسبات احلكم واملوضوع تقتضي احلرمة :  الثاين اإلشكال
  :الثاين على كالم فقه الصادق فهو اإلشكال وأما 
وهذا يناسب ، )اهللا بآياتالذين ال يؤمنون (الن املوضوع هو ؛ ال بد من أن يكون حمرماًوالناتج أي الكذب  دعد واملُاملعلول واملولَّ إن 

التشكيك يف يقتضي كونه حراماً و )يفترون الكذب عليه تعاىل(و )اهللا بآياتلذين ال يؤمنون ا( حرمة الكذب ال جمرد قبحه فالتناسب بني
  .حاكم باحلرمة هلذا النوع من الكذب للمناسبة بني املوضوع وحكمهفانه  ،)٥(كون هذا الكذب حراما هو خالف الفهم والذوق العريف

  لواردينلإلشكالني ا جه اخلامس املذكورالو عدم متامية: واملتحصل 
لتلك على احلرمة املطلقة ال تدل  اآليةفان السابقة  اإلشكاالتمتت  ولكن حيث، على احلرمة املطلقة من هذه اجلهة اآليةتدل ف :وعليه
  .)٦(اجلهات

  .)٧(اللذان يردان عليه واإلشكاالنمن كالم صاحب فقه الصادق  األولهذا هو الشق 
   رمة املطلقةعلى احل هو الدالاآلية عكس : الشق الثاين

فانه تعاىل لو  -)عليه السالم( حبسب فقه الصادق –س ما ذكر يف كتابه تعاىل لدلت على املطلوب كلو كانت قد وردت بع اآلية أن
  .لتم املطلوب) أو أوجب خروجهم عن اإلميان اإلميانالكذب خمرج عن ( :قال

   ليس بصحيح باألعمعلى مراتب واالستدالل  اإلميان: اإلشكال عليه
واملخرج عن بعضها هو احملرم دون  على مراتب اإلميانالن ؛ حراماًاإلميان رج عن أيضا؛ فانه ليس كل خمذكره ليس بتام  اإن م: وفيه

                                                             
 .نعم بالتدقيق الفلسفي ميكن دعوى كون املقدم اعم من احلرمة )٥(
 .إىل غري ذلك مما مضى.. مثل ان موضوعها هو افتراء الكذب، ال الكذب )٦(
املراد من الكاذبني هم املكذبون له ص من اليهود واملشركني غري املؤمنني باهللا ورسوله الذين صدر عنهم الكذب لعدم إميـام ال ان  وعليه ف( )عليه السالم(وعبارة صاحب فقه الصادق  )٧(

  .انتهى) فال تدل على املطلوب (*)الكذب اوجب خروجهم عن اإلميان
 .ان افتراء الكذب خمرج عن اإلميان ال الكذب: واألدق أن يقول )*(



 )٥( هـ الدرس١٤٣٤ذي القعدة  ٧السبت .................................... )حرمة الكذب( املكاسب احملرمة
   األخرالبعض 

سد كاحل(واحملرم ال الثاين هو احلرام من اإلميان  القسم األولواملخرج عن ، )كمال الدين(وهناك ) أصل اإلميان(هناك : وبعبارة أخرى
  .ليس مبحرمفانه ) مل يظهر ما

هذا هو الـذي  حيث ان الدين و أصولهي للعهد الذهين او الذكري وان املراد ا هي الكذب يف  اآليةيف ) ال( أن أثبتنا إننا وحيث
  ، على حرمة الكذب بقول مطلق اآليةفال تدل  اإلميان أصلأي  ،اإلميانخيرج عن 

 ،قرينة على اخلالفال الثانية نظراً لوجودمن مقدمات احلكمة غري تامة او  األوىلا بان املقدمة استشكلن إننا –ذكرنا سابقا  –وكذلك 
  ، بقول مطلق -أي عن أصل اإلميان  – اإلميانالكذب خمرج عن  ان ليتفرع عليهبصورة مطلقة  دليل على حرمة الكذبفال 

  رينة السنخية تعارض قرينة السياقق: على قرينة السياق إشكال
وهـي   بأخرىمن قرينة السياق بالذات واليت استدللنا ا على املطلوب بان هذه القرينة تعارض  اهذكرن كن قد يستكشل على ماول

فانه يقتضي  اًمسانخ للكذب ومادام الالميان حرام -اآليةوهو مورد  –والالميان ، مسانخ للصدق وهذا واضح اإلميانإذ ، قرينة السنخية
  فهل هذا الكالم تام؟ للكالم تتمة، ن السنخيةحرمة الكذب حبسب برها

 وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين
   


