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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
اليت تتضمن مـادة   اآلياتباستقراء شبه تام بان ووذكرنا  ،الشريفة على حرمة مطلق الكذب باآلياتكان البحث حول االستدالل 

هذا ، املطلقةواحدة تامة الداللة على احلرمة  آية ولوظاهراً  فيها ال توجد ،قريبات أية – ٨٠ – ٧٠وبتصريفاا املختلفة وضمن  )الكذب(
  . مضى ما

   )زعم(مبادة  اآليات: جديدة بآياتاالستدالل 
قيل انه أكثـر مـا   والزعم بتصريفاا،  آية ١٥ إىلعديدة لعلها تصل  آياتوهي ، )زعم(مادة املتضمنة اآلياتى ونضيف إىل ما مض

يستعمل فيما يكون باطالً أو فيه ارتياب وقيل انه يكون حقاً وباطالً وقيل انه كناية عن الكذب وهو ظاهر بعض الروايات ولعل األظهر 
  على املراد؟  اآلياتفهل تدل هذه  عم منه ومن النفي فتأملانه يرتبط بشك السامع يف صدق املقالة أو األ

  السابقة بعضها او كلها  اإلشكاالتذكرناه من  ما أيضا على االستداللانه يرد : واجلواب
  ) واجتنِبوا قَولَ الزورِ ( بآيةاالستدالل 

فَاجتنِبوا الرجس من اَألوثَان واجتنِبوا ( :قوله تعاىل وهيتامة الداللة على حرمة الكذب بقول مطلق  إاقد يقال  أخرية آيةوبقيت 
   )قَولَ الزورِ

يدل على حرمة الكذب  أيضا )الكتاب(وان ، أن نلتزم بداللة هذه اآلية على املرادومعه ميكن  ،وقول الزور هو الكذب، اآلية مطلقةو
  بقول مطلق 

  : )ورقول الز(لـالشيخ الطوسي والطربسي تفسري 
امللهية  األقوالانه يدخل فيه الغناء وسائر  أصحابناوروى ، يعين الكذب )واجتنِبوا قَولَ الزورِ( ( :الشيخ الطوسي فيقول يف تبيانه أما

ومـادام   ،...)شركنيوقيل انه تلبية امل، يعين الكذب )واجتنِبوا قَولَ الزورِ(صاحب جممع البيان الشيخ الطربسي فيقول  وأما )بغري احلق
هذا هو وجه ، الكذب أنواعتامة على املراد فتثبت احلرمة املطلقة جلميع  اآليةقول الزور معناه الكذب فتكون داللة  إنكذلك وهو  األمر

   باآليةاالستدالل 
  معان متعددة  لهقول الزور : )١(باآليةعلى االستدالل  إشكال
متعددة معاين بحرين وغريه يذكر لقول الزور يني جند ان صاحب جممع العة كتب اللغوجاوهو انه عند مر إشكالذكر  ويرد على ما

 )واجتنِبوا قَولَ الزورِ (فلعل قوله تعاىل : ومعه، )شهادة الباطل: اىل ان يقول الزور... الكذب والباطل والبهتان: الزور(: حيث يقول -
  . اجتنبوا شهادة الباطل وهكذاأو  طلأو البا اجتنبوا البهتان والكذب العظيم يراد به

  . ذكرههذا م، امليلالزور مجع أزور من الزور أي : وقال كذلك
أي  )والذين ال يشهدون الزور( آيةحيث فسرت  باهللا هو الشرك الزور ان مع البحرين منهامل يذكرها صاحب جم أخرىعان وهناك م

إذ لضـالل  كتـب ا  مضى من تفصيل يف مبحث حفظ ما إىلالم فيه بل حنيلكم وهذا املبحث لن نطيل الك ،)٢(مال يشركون باهللا العظي
مبـا   مع حتويرها –عناوينها  اآلن عن التساؤالت هاهنا وحنن ذاكرون بإذن اهللا تعاىلوافية  مباحث عديدة تعطي إجابات طرحنا هنالك

  .ملزيد الفائدة – يالئم املقام
  : إمجاال اآليةذه  يف االستداللحتقيق احلال 

                                                             
  العناوين الرئيسة فقط فإننا قد بينا ذلك سابقا بالتفصيل يف مبحث حفظ كتب الضالل فراجع  وهذا اإلشكال واألخذ والرد سنقتصر فيه على )١(
 .مما الظاهر انه تفسري باملصداق )٢(
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  االحتماالت يف قول الزور: أوالً
  قول الزور موضوع حقيقة للكذب فقط  -١

فتكون ، مث بعد ذلك استعمل يف غريه من املعاين املتكثرة بعالقة مصححة، بان قول الزور ظاهر يف الكذب وانه موضوع له: قد يقال
 اوذلك الن الكلمة املتجوز ؛ على املرادستكون دالة  اآليةفان ليه وع...) و الغناء والشرك باهللا والباطلأي (، هذه املعاين معان جمازية له

  .ما مل تقم قرينة على اخلالف ناها احلقيقي وهو الكذبفإا تبقى على معهلا  ين ثانيثبت وضع تعيمل إن 
  قول الزور موضوع للجامع  -٢

   :احتماالنوقد يقال بان قول الزور موضوع للجامع وهذا فيه 
الن الكذب ؛ تام باآليةاالستدالل  إنوعلى هذا فقد يقال ، )١(لباطلجلامع الذي وضع له قول الزور هو ايكون ا أن: الولاالحتمال ا

 )٢(وال يوجد قسيم ثالث يف املقام حا ليس حبق قطعااالن الكذب مز؛ حا هو من الباطل؟ الظاهر انه كذلكاولكن هل الكذب مز، باطل
من الباطل وان كانت  فااوكذلك احلال يف القصص املخترعة ، ان يكون حقا او باطال إماالشيء  إن يرىالعرف  ولو بنظر العرف فان

باطل  فانهذا احلال يف الكذب على الزوجة كو، هي هي وحبد ذاا واهلادفية عنوان عرضي مزاحم القصص مبا هذه الكالم يف فانهادفة 
   )٣(أيضا

   باآليةنت موضوعة للجامع وهو الباطل لتم االستدالل قد يقال ان كلمة قول الزور لو كا :إذن
ل لصح االستدالكذلك  األمرلو كان ، )٤(معجم مقاييس اللغة ظاهركما هو  ،يلقول الزور موضوع جلامع امل أن هو: االحتمال الثاين

، احلـق اجلادة أو عن الواقع أو عـن  ن اجتنبوا القول املائل بكم ع :)اجتنبوا قول الزور(يكون معىن إذ على حرمة الكذب مطلقا  باآلية
   )٥(والكذب سواء كان مزاحا او غريه هو من ذلك

  انه مشترك لفظي -٣
فال  )٦()اجتنبوا(قد يقال انه يصح االستدالل به على املراد وذلك بربكة  أيضاوهنا ، قول الزور مشترك لفظيهو ان : الثالث الحتمال
املعـاين  التردد يف ان أي يف مراد املوىل بسبب  ملعاين عديدة فانه سنتحيرنحو االشتراك اللفظي قول الزور موضوع ب إنقلنا  يتوهم انه لو

بل انه كذلك حىت على ، من معىن صحيح أكثراستعمال املشترك يف  إنهو املنصور  الرأيإن : قد اجبنا عن ذلك سابقا وقلناو ،هو املراد
كان كل  إذا وأما ،)٧(من معىن حمال ولكن اذا كان كل معىن منها هو متام املراد أكثران املانع يقول ان استعمال اللفظ يف فمنع  رأي من

 الكل فيـدل علـى   يستعمل يف إنسانفان لفظ  أجزائهكما يف داللة الكل على  إشكالاملتعددة بعض املراد فال  احلقيقيةمن هذه املعاين 
  .، وكما يف داللة الكلي على أصنافه وأفرادهبعض املراد ال متامه كل منهاالرجل وكالعني واليد و أجزائه
  ومنها الكذب فيدل على املطلوب  )٨(عاينالشتراك اللفظي فانه سيشمل كل امللو التزمنا با: إذن

  عي؟ وضومو طريقي ا )اجتنبوا قول الزور(هل  :ثانياً
هذا احتمـال وبـه يـتم    ، هو هو قول الزور مبا وقد تعلق بعنوانويه عن ذلك موضوعي  )رِاجتنِبوا قَولَ الزو(ه تعاىل قول هل ان

                                                             
  فراجع املعاين السابقة يف حبثنا املاضي  )١(
 .إذ احلق والباطل ضدان ال ثالث هلما فتأمل )٢(
  تثناء إال لو دلت رواية صحيحة السند واملنت على االس )٣(
 .وبينا ان الزوراء تسمى زوراء بسبب ميالن قبلتها وكذا القوس يسمى بالزوراء لتقوسه )٤(
 .فانه مائل عن املطاقة للواقع )٥(
 حبسب مبنانا وعلى بعض املباين بل على الكل ظاهرا  )٦(
 ايل فحاله اإلمكان وحنن ال نرى ان االستعمال هو إفناء للفظ يف املعىن بل هو على حنو اإلشارة وبالت )٧(
 .ولذلك تفصيل يطلب من حمله. وال بنحو داللة الكل على أجزائه بل بنحو ثالث هو داللة املشري إىل ما يشري إليه أصنافهال بنحو داللة الكلي على  )٨(
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 وعلىالغري  إغراءنظراً للمفسدة املترتبة ومقدمي وطريقي  )واجتنِبوا قَولَ الزورِ(النهي يف  إنوهو  آخرولكن هناك احتمال  ،داللتساال
القصص املخترعة اهلادفـة الـيت ال    يشملوال مفسدة فيه وكذلك ال  إغراءال  مماغريه الكذب مزحا او اآلية هذا االحتمال فال تشمل 

  .أيضامفسدة فيها 
خالف  فااوالنواهي هو النفسية واملوضوعية ال الغريية واملقدمية  األوامريف  األصل أن –وقد حققناه يف حمله  –سابقا ولكن مضى 

   واألصلالقاعدة 
  ؟ )بوااجتن(هو متعلق  ما :ثالثاً

إجيـاد  اجتنبـوا  (فيكون املعىن  اإلجيادهل هو ؟ )اجتنبوا(هو متعلق  وان قول الزور هو الكذب ولكن ما بناء على التسليم بالصغرى 
أخرى الكذب من الغري فان الناقل تارة ينفي الكذب وتارة  ينقلفان البعض  )اجتنبوا نقل الكذب(و هو النقل؟ فيكون املعىن أ ،)الكذب

  ،به  يوهم
  فهو اجتنبوا مساع قول الزور فهل استماع الكذب حرام او ال ؟  اآلخراملعىن  وأما 

هذه مخسة احتمـاالت  ،الترويج ومعناه اجتنبوا ترويج قول الزور  واآلخر )اجتنبوا حفظ قول الزور(فيكون املعىن  )احلفظ( واآلخر
متعلّق  )اجتنب(ان مثل فعل  املامقاين لعلماء يف ذلك حيث استظهرا آراءاحلديث يف البحث املاضي عنها وذكرنا بعض  أسهبناوحنن قد 

ذكره كذلك  آخروهناك وجه ، ستكون مقصودة وبامجعهاهذه املعاين  بكل ما أمكن لو مل يكن ظاهراً أي أحد األفعال هو متعلقه فان
  العالمة الشهيدي فالحظ 

  ؟ ام اسم املصدر  هو املصدر اآليةهي عنه يف نهل امل :رابعاً
   )١(هل هو املصدر ام اسم املصدر؟، من قول الزور اآليةهو املنهي عنه يف  ما

هي ) قول الزور(اإلضافة يف  هل: تعبري العالمة الشهيدي وهو، وهنا نشري إىل والفرق بينهما كبري من حيث الثمرة الفقهية اخلارجية
املصدر ملفعوله  إضافةهو ان يكون من قبيل  اآلخرواالحتمال ، الهذا احتم املوصوف للصفة؟ أي اجتنبوا القول الزوري إضافةمن باب 

  .)تقولوا زورا أناجتنبوا (فيكون املعىن 
  هي الثمرة والنتيجة ؟  ولكن ما

   :واجلواب
د الشك عنف: ومعه، )تقولوا أن(املصدر ملفعوله فيكون متعلق اجتنبوا هو الفعل  إضافةمن قبيل ان اإلضافة انه لو قلنا بان الظاهر هو 

فـان  أي مصداق لـه  الكذب املزاحي حمقق لقول الزور  أنفلو شككنا ، )٢(الرباءةرى ا سيكونو ال أ انه قول زوريف مورد ومصداق 
  حرمتهعلى  اآليةيقتضي العدم فال تدل  األصل

النتيجـة  هي عنه  هيناملأي ، رصفته فسيكون من قبيل اسم املصداملوصوف ل إضافةمن قبيل هو اجتنبوا قول الزور  إنلو قلنا  وأما 
فهل امتثلنا االجتناب الكذب املزاحي لو ارتكبناه  أنلو شككنا يف املقام يف وهنا ، واهليئة احلاصلة فيكون املقام من قبيل العنوان واحملصل

وهنـاك  ، ذب وما أشبهفالبد من ترك هذا الك: ومعه، ألنه شك يف العنوان واحملصل لالحتياط ىفان الشك سيكون جمر؟ عن قول الزور
  فراجع وتدبر  ).حفظ كتب الضالل(يف مباحث  بيناه تبتين على ما أخرىوث حب

  وللكالم تتمة .فتدبر ظاهرا على التحرمي بقول مطلق تامةاآلية الكرمية هذه داللة  إن: والنتيجة
 وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين

 
                                                             

 من مباحث صرفية وغريها ) مبادئ االستنباط(وهنا جند أمهية االجتهاد يف  )١(
  . شرط او مقدمة فاألصل بالرباءة، وكذا لو شككنا يف مصداقية املصداقفكلما شككنا يف جزء او  )٢(


