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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
احملقق االيرواين والسـيد   أنذكرنا و، دليل الثاين وهو العقلووصلنا اىل ال، على حرمة الكذب بقول مطلق األدلةكان البحث حول 

 مقدميتـه جلهة  إمنابل ، على االستدالل بالعقل وانه ال حيكم بالقبح او احلرمة للكذب بعنوانه أشكلوا وآخرينالتربيزي  الشيخاخلوئي و
هـو  لحاظ وامنا ال، هو هو للقبح او التحرمي مباللمفسدة واليت هي مالك حكم العقل باحلرمة فال تكون هناك موضوعية لعنوان الكذب 

هي أربعة، العلل اليت توجب احلكم باحلرمة او الوجوب عقال  بأن األعالمواجبنا عن كالم هؤالء ، املؤدية اىل املفسدة املقدميةو الطريقية
  .وقد سبق كل ذلك  ،او املصلحةة وواحدة منها املفسد

   احلسن والقبح التدبر يف معىنمقتضى : الثاين اإلشكال
  : الثالثة فنقول فيه  األعالماجلواب الثاين على كالم  وأما
العقـل   ألن البحث هو انهاتني الكلمتني؛  علىاملدار كل املدار فان حنلل وندقق ونتدبر يف معىن كلمة احلسن والقبح  أنينبغي انه 

  ، حيكم باحلرمة مطلقاالشارع  يثبت انوبقاعدة املالزمة  )١(يدرك قبح الكذب او حيكم بذلك
يف هدايـة املسترشـدين    واألصفهاينصاحب الفصول  أمثالمن  األصوليني أعاظمناوله تقد  -حبث احلسن والقبح  -وهذا البحث 

  )٢(وآخرين
  اهلامة اإلضافاتونذكر موجز الكالم هنا مع ذكر بعض 

  : للحسن والقبح معان
  :الكذبالصدق وحسن وقبح قبيل يكون  أيىت نعرف من للحسن والقبح البد من ذكرها ح معاين عديدةوتوجد 

   ينافرهاالئم النفس او ما ي: املعىن االول
كاملنظر اجلميل ، ذا املعىن يالئم النفس او ينافرها فان كل ما يالئم النفس فهو حسن سن والقبح هو مااحلفاملراد من  األولاملعىن  أما

  ،بالقاذورات  يءكما يف الزقاق املل، تنفر النفس منه فهو قبيح  ذلك ما ويف قبال، ومتيل اليه فان النفس تنسجم معه
سيأيت ان شاء  للنفس والصدق حسنا أي مالئما للنفس؟ منافرافهل الكذب والصدق من هذا القبيل فيكون الكذب قبيحا أي : وهنا 
  اهللا تعاىل 
  مالئمة اجلسم أو الروح أو العقل: ثالثة أقسام إضافة

 من معاين احلسن والقبح هو مالءمة الـنفس و  أنفقد ذكروا ، أقساموان شئت فقل ثالثة  أخرىثالثة معاين  األول ونضيف للمعىن
هـو  ، ومعىن ثالثاً وذ قد ال يالئم الشيء النفس لكنه يالئم اجلسد او العكسإ، مالءمة اجلسد ومنافرتهوهو  ثانياًونضيف معىن ، منافرا

  ،)٣(و مالئمة الروحه ومعىن رابعاً، مالئمة العقل
البارد فقد ثبـت  ) بالدوش(تسال ومثال ذلك االغ، )٤(الروح او العقل قد تكون للنفس او اجلسد او ان املالئمة او املنافرة: واحلاصل

                                                             
 .أو يدرك أو حيكم حبرمته )١(
هـ وهم جمموعـة مـن   ١٢٣١هـ وصاحب القوانني تويف  ١٢٨١نصاري تويف هـ والشيخ األ ١٢٥٠هـ وصاحب الفصول تويف  ١٢٤٨وصاحب هداية املسترشدين تويف  )٢(

 األصوليني األعاظم وقد كتبوا كتباً مهمة جدا يف األصول، لألسف أمهل البعض منها 
فة اشراقية وهذا حبـث اشـرنا اليـه يف كتـاب     هل ان الروح حتل يف البدن، أو ان النفس تضاف اىل البدن بإضا: فان هذه أربعة أشياء أي النفس، الروح، اجلسد والعقل، وهنا )٣(

  كما ان العالمة السي حبثه بعض البحث يف حباره، وكذلك آخرون  )الضوابط الكلية لضمان اإلصابة يف األحكام العقلية(
  وهذه أقسام أربعة ميكن ان نعتربها نوعاً واحداً ذا أقسام واملهم هو اإلشارة للواقع  )٤(
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من املاء  يتخوفونلكن بعض الناس ولعل الغالب من الناحية النفسية ، علميا انه نافع للجسد وحمفز ومنشط خلاليا املخ واحلافظة والذكاء
  . للنفس منافرمالئم للجسد ولكنه  )الدوش البارد( فهذا، البارد خاصة يف فصل الشتاء

ن ذلك قد ال يالئـم  كوغريها ول األحاجيمن  اإلنسانوقد يكون الشيء مالئما للعقل كما يف الرياضات العقلية مما يتحدى ذكاء 
  .ريهقها ويرهق البدن كذلكفالنفس 

بيل؟الكذب من أي ق: وحينئذ  
  صلحة واملفسدة موافقة امل: املعىن الثاين 

 أولئـك  التشويش على ذهـن الذي سبب  وهذا املعىن هو، املعىن الثاين من معاين احلسن والقبح فهو موافقة املصلحة واملفسدة وأما
واحلال انـه توجـد   ملفسدة فقط املصلحة واموافقة ان احلسن والقبح عقال مالكه  إذ كأم بنوا علىنقدهم للدليل العقلي  يف األعالم

  .سبق بعضها وسنذكر جمموعة أخرى، أكثرلعلها تبلغ عشرة او  أخرى مالكات ومعان
  .فهو حسن وإال فهو قبيح  )٥(اقعيةفق املصلحة الواو كل مافان يف املعىن الثاين انه واملهم 

  :ثالثة أقسام للمصلحة واملفسدة 
، هذا قسـم ف،تكون املوافقة للمصلحة الشخصية  فتارة، أقسامصلحة هي كذلك على ثالثة ان موافقة املوال بد هنا من اإلشارة إىل 

يضاد مصـلحة  مما يكون ما يوافق املصلحة الشخصية فيتخالفان ومها قد ، وهذا قسم ثان، تكون املوافقة للمصلحة النوعية أخرىوتارة 
  ،اتمع وبالعكس 

ن تكون مقيسة جلماعة او عشرية او كأ ،إليهااملفسدة منسوبة اىل جهة خاصة ومقيسة  يوافق املصلحة او القسم الثالث فهو ما وأما
  ،وقد تتخالف معهما األولينيقد تتوافق مع املصلحتني  األخريةوهذه ، سلطنة او غري ذلك

  ثالثة للمصلحة واملفسدة  أقسامفهذه 
  املوافقة للغرض : املعىن الثالث

ان ف ؛املصلحة ولكن هذا تكلف إىلالغرض  إرجاعالبعض حاول  وقد، املعىن الثالث للحسن والقبح فهو موافقة الغرض وخمالفته وأما
  ،)٦(بل هي من وجه او العموم املطلق على تفصيل يف حمله، التساوي حىت يكون ذلكهي النسبة بينهما ليست 
هو ضار له كالطفل املـريض   مبا اإلنسانكثريا ما يتعلق غرض إذ ، مفسدةوان كان فيه  اإلنسانيكون مرمى بصر  والغرض هو ما

 ،ريده فهو حسـن ملا يلغرضه ون املاء البارد موافق افنظر الطفل وجهة الذي يشتهي املاء البارد او احللو واحلال انه يضر حباله ولكن من 
  .)٧(قعيةال تتوافق مع املصاحل الوا أغراضهمة الناس ذلك وان موكذلك جند يف عا
  الكمال والنقص : املعىن الرابع 

  : ومها  – كما أشار إليه البعض –قسمني  إىلينقسم  بدورهاملعىن الرابع للحسن والقبح فهو الكمال والنقص وهذا  وأما
كامـل  فالشـجاع   ،أشبه كما يف الشجاعة واجلنب والبخل والكرم وما نيخالقيقص األتارة يراد بالكمال والنقص الكمال والن -أ

   .وهكذا أخالقياواجلبان بعكسه أي ناقص  أخالقيا
كما يف من له ملكة االجتهاد ، واملعرب عنه بالقوة والفعل فما بالفعل فهو كامل وما بالقوة فناقص: الكمال والنقص التكوينيان -ب
وكذلك ، يف ملكة العدالة قوة وفعالال احلكذلك و، كعامة الناس فهو ناقصبالقوة من كانت له ملكة االجتهاد  أما، كاملفانه بالفعل 

                                                             
 .ة ملسمياا الثبوتيةفان األمساء موضوع )٥(
 .يرتبط ذلك بتعريف كل من الغرض واملصلحة وقد أشرنا هنا إىل إحدى التعريفات )٦(
  فان الغرض وان وافق املصلحة املتومهة لكنه ال يوافق املصلحة الثبوتية الواقعية  )٧(
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  ،يف الشجرة والبذرة فالشجرة شجرة بالفعل وفيها كمال من هذه اجلهة والنواة شجرة بالقوة وهي ناقصة من هذه اجلهة 
  ؟ فهل الصدق والكذب من هذا القبيل، هذا هو املعىن الرابع للكمال والنقص بقسميه

  ) االقتضاء وعدمه( انبغاء الفعل او الترك: املعىن اخلامس 
  عرب عنه البعض بانبغاء الفعل او الترك فما ينبغي فعله فحسن وما ينبغي تركه فقبيح  املعىن اخلامس فهو ما وأما

  انبغاء االتصاف أو الوجود: إضافة
، أشـبه لكذب وما تعلق هو الفعل ومن مقولة الفعل كالصدق واانبغاء الفعل فامل فام ذكروا )صافانبغاء االت( :ونضيف اىل ذلك

كما  ،ال من مقولة الفعلفهو من مقولة الكيف الكيفية النفسانية أي االتصاف ب من االنبغاء وهو انبغاء االتصاف آخرولكن لدينا قسم 
  عدمه قبيح به االتصاف فما ينبغي وعليه ، نفسانية ن اهللا تعاىل واخلوف حالة وكيفيةاخلوف مبيف طالب العلم فانه ينبغي ان يتصف 

متعلق االنبغاء هو اجلوهر فان فهو انبغاء الوجود والعدم وهنا  -ونشري اليه اشارة ومل يذكره القوم  -من االنبغاء  اآلخرالقسم  وأما
الوجود عليها وهذا هو االنبغاء  إفاضةان املاهيات تطلب بلسان حاهلا  منقيل  ويوضحه ما، لة الفعل او االتصافوونفس الشيء ال مق

  .الذايت
  .وعدمهواقتضاء الوجود وعدمه االقتضاء للفعل او الترك وكذلك اقتضاء االتصاف : )٨(فنقول بآخر رب بتعبرين نعوحن

ان اهللا تعاىل يلبس املعدومات لباس الوجود فهو حسن أي من احلسن ان خيلـق اهللا تعـاىل املخلوقـات     فكمااما اقتضاء الوجود 
هذا هو املعىن اخلامس للحسن والقبح على ، أيضاً ضاء الوجود هو مالك احلسنود عليها فاقتإفاضة الوجوجودها و بلسان حاهلا القتضائها
  وللكالم تتمة  .ال جمال له اآلنتفصيل 

 وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين

                                                             
  . ان يفيض الوجود، فألنه اقتضى كان مبتغى -برمحته كرمه  –فكان ينبغي على اهللا  واالنبغاء هو يف رتبة متأخرة عن االقتضاء فهناك اقتضاء ذايت للماهيات للوجود )٨(


