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  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
  :تتمة موجزة للبحث السابق

بتصـريفاا   )كـذب (الشريفة اليت فيها مادة  اآليات أنوذكرنا ، ة الكذب بصورة مطلقةالدالة على حرم األدلةكان البحث حول 
عليها  أشكلنامث  األوىل وقد استعرضنا اآلية، أكثرآية او  ٨٠ – ٧٠املتعددة قد يقال انه ال يسلم منها دليل واحد دال على املراد من بني

ورود بعض  إىل هذا إضافة، جديدة إشكاالت ةبثالث على االستدالل ا شكلناأو آياتمث ذكرنا مخس ، امس مل يتمخبو إشكاالت بأربعة
هذه تتمة و، يف بعضها للعهد وهكذا) ال(وبان التفصيل، مثال مبا ذكرناه من  اآليات كقرينة السياقالسابقة على بعض هذه  اإلشكاالت

  .موجزة للبحث السابق
  ارتكازيةكربى كلية  إىلمشرية  اآلية: آخردفاع 

آخر دفاعا  أالنونذكر ، حرمة الكذب بصورة مطلقة وهو برهان السنخيةاملستدلني باآليات على عن  أوال تربعياً كرنا سابقا دفاعاذ
والذي  )االفك(و )كاذب كفار(عن صنف خاص للكذب كما يف  تتحدث اآلياتبان هذه  -أي املستدل  –وإن قلنا وذلك انه ، عنهم

  ، هو الكذب العظيم
  : وهو اآلياتختريج لتعميم داللة هذه  ولكن يوجد

بـل  ، مبين على ارتكازية حرمة الكذب بقول مطلق عقالئيا، من الكذب األفرادو املصاديق او  األصنافذه اآليات هلحترمي هذه  إن
   .تامة على املراد اآلياتومعه ستكون داللة ، وعقليا

عقلي يقتضي هذه  على جامعالتحرمي يف هذا الكذب اخلاص  ينبحيث ولكن ت عن كذب خاص اآلية وان حتدث إن :بعبارة أخرى
تكون من قبيل تنقيح املناط القطعي والذي هو  أو، تكون القضية من قبيل االستقراء املعلل وهو حجةسف يقتضيهااحلرمة او جامع عقالئي 

لقرينـة  دل على حرمة مطلق اخليانة بلحاظ اعن مورد جزئي ولكنه ي اًإخباروان كان  فانهانك خائن  ألحدهمكما لو قيل ، أيضاحجة 
مصداق لتلـك  ) اجلزئي(هذا اخلائن  إن فكأنه قيلكربى كلية مسلمة  إىلالسامع  إحالةاملتكلم يف مقام وهي ان املقامية احلافة بالكالم 

وان كانت يف  )الَّذين صدقُوا ولَيعلَمن الْكَاذبِنيفَلَيعلَمن اللَّه ( :، فاآلية الشريفةواليت هي متضمنة يف الكالم ومطوية فيه الكلية الكربى
 )بلْ أَتيناهم بِالْحق وإِنهم لَكَاذبونَ(وكذلك احلال يف قوله تعاىل ، على كربى كلية ارتكازية مبنية أاإال  اإلخبارويف مقام مورد خاص 

بضميمة االرتكاز املذكور تدل  فاآليات: قلية او العقالئية وعليهإىل تلك الكربى الع ةإحالالدين ولكن فيه  أصولفان السياق وان كان يف 
   واألمرعن املطلقني حلرمة الكذب يبدو وجيها يف بادئ النظر  ، وهذا الوجه الذي خطر ببالنا دفاعاًعلى حرمة الكذب بصورة مطلقة

   إشكاالتثالثة : األخريرد الدفاع 
  : كاالتإشثالثة  ترد عليهولكن 

  احلرمة االرتكازية إمنا هي فيما استتبع مفسدة: األول اإلشكال -أ
هو حرمة هذا النوع  )٢(األذهانفان املرتكز يف ، )١(وفيما استتبع املفسدة األمورهي يف عظائم  إمناان ارتكازية حرمة الكذب  :قد يقال

تأثرا او فسادا فما وجـه احلرمـة يف   ذلك ومل يزده  اآلخر الطرففان احدهم لو كذب بكذبة يعلمها ، ذب دون مطلقهاخلاص من الك
  ، دون ترتب مفسدة على ذلكمن  احلال فيما لو كذب احدهم مازحا وكذلك !؟وأي ارتكاز يدل عليها هكذا كذبة

                                                             
 . كما قاله احملقق االيرواين يف حاشيته على املكاسب، وتبعه السيد اخلوئي يف مصباحه وسنناقش ذلك الحقاً بإذن اهللا تعاىل )١(
 .شكك يف ارتكازية احلرمة املطلقة على األقلاو ي )٢(
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فهي حوالة علـى  ، فيه إطالقال  ، وهو مما)٣(دليل ليب إىل إحالةاىل الكربى االرتكازية الكلية يف الواقع هي  اإلحالةان :  آخروبتعبري 
  .)٤(األول اإلشكالهذا هو ، الشريفة باآلياتل عليه اإلطالق واالستدالومعه فال ميكن اقتناص ، يف اجلملة ال باجلملة أمر

 العقل وهو خروج عن حمل البحث  دليلعود اىل  ذلك: الثاين اإلشكال -ب
حكم العقل  إىل واقعه هو عوديف ذلك ولكن ، ارتكازية كلية على كربىهي مبنية  إمناالواردة يف موارد جزئية  اآلياتسلمنا بان هذه 

 سـيأيت حكم العقل  والبحث عن، على املراد ال بدليل العقل واآلياتيف االستدالل بالكتاب هو كالمنا إذ ان ، وخروج عن حمل البحث
  ، او ال مطلقاًالكذب  حبرمةحيكم وانه هل يف حمله 

 بل ذكرت صغرى جزئية، هلا لكلية منشأةهي مل تذكر الكربى ا ؛ إذمشرية اىل احلجة والدليل العقلي ستكونانه غاية األمر : واحلاصل
  اىل دليل عقلي  حميلة

، مـع ان  غري مولوي إرشاديبنهي باخبار جزئي أو  القران سيكون مرشدا اىل حكم عقلي غاية هذا الدليل هو ان ان: آخروبتعبري 
  .إرشاديةمولوية ال  –كما هو مسلم  –حرمة الكذب لدى الفقهاء 

  )٥(األخصعلى  باألعمذكرمتوه هو استدالل  ما: الثالث  اإلشكال-ج 
ن صنف خاص هـو  ع اآلياتتلك  إخباراو  )من هو كاذب كفار(الكذب كاالفك او  أصنافخاص من  اآليات لصنفحترمي  إن

   األخصعلى  باألعماستدالل 
 ما ذكر من ابتنائها وإحالتها علـى  إىل إما مرجعهاو املصاديق  األصنافعن حرمة هذه  إخبارهااو  اآليات تقريعان  :توضيح ذلك

   :وهي، أيضايف املقام أخرى ولكن توجد احتماالت ، وهذا احتمال، باعتبارها قضية إرتكازيةحرمة الكربى 
  .بح الكربى الكليةه املصاديق هو قالشريفة هلذ اآلياتان يكون مرجع التقريع يف  :االحتمال الثاين

أي ال يدل على حرمة الكذب بقول مطلـق  ف، اآلياتكما يف بعض ، للحرامان يكون وجه التقريع هو مقدميتها  :االحتمال الثالث
   آخرقدمة حلرام موان مل يكن 

عنـوان  ال ل املصداق اجلزئي لذلكاآليات فات واملالبسات واملقارنات االتفاقية يف نتكان يكون وجه التقريع هو امل:  عاالحتمال الراب
  .هو هو أي ال حلرمة الطبيعي مبا، الكذب مبا هو هو

  . األخصال يكون دليال على  األعمان : وإذا احتمل ذلك كله فنقول
   اآلياتتطبيق االحتماالت على 

  : اآلياتعلى  األربعةاالحتماالت  وميكن تطبيق
كما هـو  ، احلاصلة هلذا املصداقبسبب الطريقية واملقدمية هو  وإمنا موضوعية له ال )٦(التحرمي املصداقيان : فقد يقال، املقدميةاما 

افقني هد إِنَّ الْمنإِذَا جاَءك الْمنافقُونَ قَالُوا نشهد إِنك لَرسولُ اللَّه واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّه يش (: قال تعاىل، الرابعة اآليةاحلال يف 
قد يكون ال حلرمة كلي هذا العنوان بقول على التحرمي للكذب  فان داللتها، ة قوم خاصنيعن حال )٧(اآلية هي اخبارهذه فان  )لَكَاذبونَ

لـذي   كـذم مقدمية  هو اآليةفيكون وجه التقريع يف ، )٨(بل يكفي كونه حمتمالً واردمطلق بل لكون كذم مقدمياً وهذا االحتمال 
                                                             

 فان بناء العقالء والدليل العقلي مها دليل ليب  )٣(
 ).حصر االرتكاز فيما استتبع املفسدة أو التشكيك يف عمومه(وستأيت املناقشة ان شاء اهللا تعاىل يف ذلك  )٤(
 ضح أكثر وهذا اإلشكال حيتاج إىل بعض الدقة وسنطبقه على بعض اآليات فيت )٥(
 .أي حترمي هذا املصداق )٦(
)٧( وإنشاء بوجه. 
 .إذا جاء االحتمال بطل االستدالل: إذ )٨(
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   .ال لذاتيته احملرم ذاتاً قدمةامل
عـن   إخبارهمكذبوا يف الشهادتني ويف  فام )اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن سبِيلِ اللَّه(يشهد هلذا االحتمال اآلية الالحقة رمبا و

 عن سبيل اهللا باإلسالم طريقية للصدم تكون شهادوعليه فس، وأوالدهم؛ وذلك كي يصدوا عن سبيل اهللامعتقدهم كي حتفظ دماؤهم 
  فتأمل .الكربى الكلية املدعاةإحالة اآلية على على تام عه فال دليل وم ويكون التحرمي والتقريع لذلك،

   املالبسات واملكتنفات: االحتمال االخر 
، احملتفة بـه للمكتنفات ا للجزئي نظرا التحرمي صغرويهي ال العنوان اخلاص أي ان يكون التحرمي  واما املالبسات فانه قد يكون وجه

 إحالة عن املصداق أو الصنفهذا النهي يكون  أن أو سينماءات البلد فانه كما حيتملل البنه ال تدخل هذه السينما األب قالو ان : فمثالً
ينمائية ودار األفالم السن إذ قد تكوالتحرمي للمالبسات كذلك حيتمل أن يكون ، مطلقاية هي ان دخول السينما هو حرام على كربى كل

فال يدل حترمي الصنف على حرمـة  ، اليت تعرض األفالمولكن املشكلة هي يف االختالط مثال او نوع ، فيها إشكالالسينما مبا هي هي ال 
  .الكلي

 فيها إذ قد يكونكلي االشتراك ال يدل على حرمة  قد يف مراثونات السباحة مثال فان ذلك ال تشترك: وكذلك لو قال املوىل لعبده 
  .تستغرق ساعاتسباقات السباحة طويلة مثال فان بعض  )٩(النهي بسبب املقارنات كفوت الصالة

   ال حلرمته يكون التقريع هو لقبح الكلي أن: اآلخراالحتمال 
قد و، كلية هي حرمة الكذب كاشفا عن كربىالتقريع والذم قد يكون فان  )...فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين صدقُوا(اآلية في واما قبح الكلي ف

يدل ذلك فهل  )فليعلمن اهللا الذين حسدوا منهم من غريهم(قال  آخر لو ان اهللا تعاىل او أي موىلف ،دون حرمتهالكلي  قبحبسبب يكون 
 غرىالصاصل انه قد تكون أيضاً واحلقبيح  فان مثل هذا التعبري ينسجم مع ما هوكال : واجلواب ؟حرام -ما مل يظهر  -احلسد على ان 

   .وللكالم تتمة، القبح ال احلرمة هي ةاجلزئية مبنية على كربى كلية ارتكازي
 وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين

 

                                                             
 .أو كاالختالط أو ما أشبه )٩(


