
 )٦( هـ الدرس١٤٣٤ذي القعدة  ٨األحد ........................................... )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

على حرمة الكذب  )ذب الَّذين ال يؤمنونَ بِآيات اللَّه وأُولَئك هم الْكَاذبونَإِنما يفْترِي الْكَ(كان البحث حول االستدالل بقوله تعاىل 
  على ذلك بوجوه مخسة وناقشنا الوجه اخلامس أشكلناوقد ، بقول مطلق

  اإلطالقبرهان السنخية يثبت : باآليةدفاعا عن االستدالل 
اإلميـان  بـني  توجـد  إذ ، على حرمة الكذب بقول مطلق وهو برهان السنخية يةاآلعن املستدلني ذه  آخرنذكر دفاعا  أنوميكن 

ميكن ان يف املقام و ،جد سنخية بني الالميان والكذبكذلك احلال يف الطرف املقابل النقيض فانه توو، كما هو واضحوالصدق سنخية 
فنقول ، )١(اللَّه بين الْحق والْباطلِ فَأَنى يكُونُ الْغناُء؟ فَقَالَ مع الْباطلإِذَا ميز : يف رواية عن الغناء )عليه السالم (  اإلمام بقولنستعني 

يكون يف دائرة الباطل ويف قباله الصدق حيث يكون يف سشك  انه بال: واجلوابيكون الكذب؟  تعاىل لو ميز احلق والباطل فأين اهللا ان
  .حلقدائرة ا

   .الالميان يقتضي حرمة الكذب إن: ونتيجة برهان السنخية هي
  ثالثة بوجوه رد برهان السنخية

  : بـالوجه املذكور  وميكن رد
  السنخية اعم من الوجوب واحلرمة : األول اإلشكال

ليس  األخري إن إالمسانخ للصدق  رغم انهواجب  اإلميانان السنخية هي اعم من الوجوب ولذا جتد بان : فهو )٢(األول اإلشكال أما
  .-يف اجلملة  –بان يسكت صدق الال يتكلم ب إذ لإلنسان ان، واجبب

  ستحبم واإلحسانولكن العدل واجب ، اإلحسان والعدلكل من مسانخ مع  اإلميانكما ان 
  .)٣(مكروه اآلخرهو من سنخه حرام والبعض  بعض ما )الالميان(وكذلك السنخية هي اعم من احلرمة أيضا فـ

  على نوعني احدمها يقتضي احلرمةالسنخية : الثاين اإلشكال
  : ولكنه ترتيل حيث نقول، أيضاكربوي  إشكالالثاين فهو  اإلشكال وأما

ال  تقتضـي الوجـوب،   )٤(ما وشيٍء اإلميان أصلالسنخية بني فان ، ؟السنخية تقتضي احلرمة ولكن أي نوع من السنخية أنسلمنا 
  .هذا يف جهة )٥(وشيء ما اإلميانالسنخية بني كمال 

والذي يزيح ويرفع كمال  )الالميان(من  اآلخرفسنخه حرام ولكن القسم  اإلميان أصلالالميان الذي يقع يف قبال فان يف قبال ذلك و
  ، فسنخه مكروه اإلميان

 أصـله ال  اإلميانقد يكون مزيال ونافيا لكمال  إذحىت يكون حراما؟  اإلميان أصلان الكذب بقول مطلق يزيح  ثبت أينفمن  :وعليه
   .)٦(فال يكون حراما

  انكار الصغرى مع التسليم بالكربى : الثالث اإلشكال
، صغروية الصغرىيف اجلملة ولكن لنا ان ننكر  ،السنخية تقتضي احلرمة والوجوب بقول مطلق أنسلمنا  :وهوصغروي  إشكالوهذا 

                                                             
 .باب الغناء ٤٣٥ص ٦ج: الكايف الشريف )١(
 .وهو إشكال كربوي )٢(
 .كاحلسد ما مل يظهر )٣(
 .كالعدل )٤(
 .كاإلحسان واملواساة واإليثار )٥(
 وما ذكرناه هو جواب كربوي أيضا ولكن بدرجة أضيق من األول، وفيه تسليم وتفصيل يف الكربى ان هذا الدليل يف حد ذاته مدعى، : واحلاصل )٦(



 )٦( هـ الدرس١٤٣٤ذي القعدة  ٨األحد ........................................... )حرمة الكذب( املكاسب احملرمة
خيترع قصة لطفلـه   كمن، اإلميانمن سنخ  أابل قد يدعي شخص ، القصص املخترعة اهلادفة هي من سنخ الكفر كونكأن ننكر مثال 

سدة فان هذا القسم فتب عليه أي ضرر او مريت أنالكذب مزحا من دون  وكذلك فان، السرقة متضمنة التخويف لردعهعواقب حول 
  والكفر  اإلميانهناك واسطة بني  أنعلى  بناء ،اإلميانمن سنخ  –فرضا  –من الكذب ال يعلم صغرويا انه من سنخ الكفر وان مل يكن 

ـ  )١(ذلك الوجه يف يز الكذب عليها وسيأيت حتليلجت – أكثراو  –روايتان ، إذ توجد الكذب على الزوجة: ويف مثال ثالث ذا فان ه
  وسيأيت. فتأملالميان ليس من سنخ الكفر او البناء على متامية الرواية الكذب 

  : )٢(على حرمة الكذب املطلقة أخرى آياتاالستدالل خبمس 
إِنَّ اللَّه يحكُم بينهم في ما هم فيه يختلفُونَ إِنَّ  )٣(والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياَء ما نعبدهم إِالَّ ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى(: األوىل اآلية

كَفَّار بكَاذ وه ني مدهال ي ٤( )اللَّه(  
ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين صدقُوا  *أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم ال يفْتنونَ  *امل (: الثاين يةاآل

بِنيالْكَاذ نلَمعلَي٥( )و(  
ما اتخذَ اللَّه من ولَد وما كَانَ معه من إِلَه إِذاً لَذَهب كُلُّ إِلَه بِما خلَق ولَعال بعضهم  *بِالْحق وإِنهم لَكَاذبونَ بلْ أَتيناهم (: الثالثة اآلية

  )٦( )علَى بعضٍ سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ
اتخذُوا  *ني لَكَاذبونَ قُونَ قَالُوا نشهد إِنك لَرسولُ اللَّه واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافقإِذَا جاَءك الْمناف(: الرابعة اآلية

بِيلِ اللَّهس نوا عدةً فَصنج مهانم٧( )أَي(  
لَوال جاُءوا علَيه بِأَربعة شهداَء فَإِذْ لَم يأْتوا بِالشهداِء فَأُولَئك عند اللَّه هم ... ِإلفْك عصبةٌ منكُمإِنَّ الَّذين جاُءوا بِا(: مسةااخل اآلية

   )٨( )الْكَاذبونَ
  إشكاالت ثالثة على االستدالل

  : على االستدالل ذه اآليات إشكاالتوتوجد ثالثة 
  واردة يف مقام حتديد الصغريات ال غري  اآلياتالعديد من  -أ

كما هو احلال يف ، واردة يف مقام حتديد الصغريات ال غري ومل ترد ببيان احلكم الكلي اآلياتفهو ان العديد من  األول اإلشكال أما
  .الحكام كلية إنشاءهناك جد ، وال يوقضايا جزئيةعن اخبارات  فيهاوالكالم ، حلاهلم فان فيها تشخيص صغروي )٥و ٤و٣(رقم  اآلية

  بيانات للكربى الكلية  تيف مقام حتديد وتشخيص املصداق وليسهي والكثري من نظائرها  اآلياتهذه : إذن
  واردة يف صنف خاص من الكذب  اآلياتالعديد من  -ب

فمثال نالحظ  وعها هو ذلكأو موض واردة يف صنف خاص من الكذب اآليات فإاالعديد من االستدالل بيرد على  اإلشكالوهذا 
وكذلك احلال يف ، وهذا الزعم الدعوىوالكالم عن هذه  اإلميانيف دعواه هو من يكذب  –او املورد  –املوضوع فيها فان  الثانية اآلية
  .فتدبر) ٥و٣(رقم  اآلية

   ...املوضوع موصوف أو مركب و -ج
                                                             

 . اا اما هي بنحو القضية اخلارجية، أو يف صورة وجود مصلحة تغلب مفسدة الكذب: لو مت سند الروايتني وقبلنامها، والتحليل )١(
 .اآليات األخرى وهي بالعشرات واجلواب عليها هو جواب سيال فال داعي الستعراض كل )٢(
للتقرب زلفى اىل ) عليهم السالم(فال يأيت اإلشكال من قبل النواصب حول شيعة أهل البيت وإم يعبدون األئمة  -بزعمهم  –وهذا يعين ام كانوا يعبدون هؤالء األولياء بقصد التقرب إىل اهللا  )٣(

 .اىل اهللا تعاىل ولكن ال نعبدهم كما هو بديهي بل نعترب من يعبدهم مشركاً )ه واله وسلم صلى اهللا علي( اهللا تعاىل فإننا نتقرب بال حممد 
   وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين                   .٣: الزمر )٤(
 .١: العنكبوت )٥(
 .٩١-٩٠: املؤمنون )٦(
 .٢- ١: املنافقون )٧(
 .١٣- ١١: النور )٨(
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   :وهنا ثالثة أمور تسجل يف هذا اإلشكال على االستدالل باآلية

  هو الكذب املوصوف بصفة خاصة  اآلياتاملوضوع يف بعض : أوال
  .كذب بل هو الكذب املوصوف بصفة خاصةالليس هو  ٥و١ كاآلية اآلياتضوع يف بعض وهو ان املأوال ف أما

وعلى هذا املوضوع صب احلكم ) ذبمن هو كا(هو فاملوضوع ، )إِنَّ اللَّه ال يهدي من هو كَاذب كَفَّار (قال تعاىل ففي اآلية األوىل 
  .أي من كان طابعه العام ذلك به ذلكديدنه العام الكذب ودأتعين من ) من هو كاذب(و) من كذب(وليس 

 )صلى اهللا عليه واله وسـلم  ( زوجة النيب  –وهو الكذب العظيم وهو رمي مارية القبطية ) االفك(ويف اآلية اخلامسة املوضوع هو 
  .بالزنا

  . أوالهذا ، تعميمه اىل بقية املوارد يفيداحلرمة هلذا املوضوع او املورد ال  باتفإث: وعليه
  ال تدل على احلرمة  ال يهدي: وثانيا
كي يكون ما يسبب  اهلداية أصلالن املراد من اهلداية هنا ليست هي ؛ ال تدل على احلرمة ظاهرا )ال يهدي(الثاين فهو ان  األمر وأما

انـه   اآليةيف  )ال يهدي(ولذا فاملراد من ، البشر جلميعاهللا تعاىل على نفسه  أوجبهاهلداية هي حق  أصل ألنذلك و فقدها حراماً مقدمة،
دليل على ان حرمان املرء نفسه عن لطف  ذلك فانه ال اآليةلو كان معىن و ،)١(اخلاصة باأللطاف )الكاذب الكفار(تعاىل ال يلطف على 

  هذا ثانيا ، )٢(ليس كذلك انه اهرخلاص هو حرام بل الظاهللا تعاىل ا
  املوضوع الذي صب عليه احلكم مركب : وثالثا
 -تسليما –تفيد احلرمة  )ال يهدي(وعليه فلو فرض ان ، بل الكاذب الكفار، ليس هو الكاذب فقط اآليةنالحظ ان املوضوع يف كما 

فال تـدل علـى    صبت على الكاذب فقط إاال  ،الكاذب والكفار: شقني ومها مركب منولكن هذه احلرمة قد صبت على موضوع 
مـن   أو على منـع الولـد  لولده ال تصاحب اجلاهل الفاسق فان ذلك ال يدل على التحرمي  األبكما هو احلال لو قال حرمته وحده، 

  مصاحبة اجلاهل فقط او الفاسق فقط
 األخـص فال يصح لالسـتدالل بتحـرمي    )٣(انه خالف الظاهرف هو على سبيل االجتماع واموع ال البدلية اآليةان موضوع : أخرىوبعبارة 

  .وللكالم تتمةفتأمل  )٤(األعمعلى 

                                                             
 اد والكسول فان التعليم متاح للجميع ولكن األستاذ يعطي الوقت الكايف لألول دون الثاين لكون الثاين هو من ضيع هذه الفرصة  الطالب ويتضح ذلك مبالحظة حال )١(
 .إال لو وقع مقدمة للحرام )٢(
 .بان يريد ان اهللا ال يهدي من هو كاذب وإن مل يكن كافراً، وال يهدي من هو كافر وإن مل يكن كاذباً )٣(
 .رمي املركب لتحرمي األجزاء ال بشرطأي حت )٤(


