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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

جمموعة مـن   أنوذكرنا  ،األربعة باألدلة ،بقول مطلقبه الشيخ على حرمة الكذب كان الكالم حول االستدالل الذي استدل 
 وإمنا، قل ال حيكم بقبح الكذب بقول مطلقأشكلوا على ذلك بان العالتربيزي  الشيخمنهم احملقق االيرواين والسيد اخلوئي و األعالم

يزي مرة اخرى ربعبارة الشيخ التونذكر ، و وعدمهاة يدور مدار املفسد فاألمروعليه ، حيكم بذلك لو استتبع الكذب مفسدة ال غري
   مبا خطر بالبال مث نناقش ذلك ،كالم السيد اخلوئيو

العقل فال استقالل له بقبح مطلق الكذب حىت مع عدم ترتب فساد عليه من تلف عـرض او   وأما": يزيربفقد قال الشيخ الت 
  ، انتهى" حرمتهعن ليكون حكمه به كاشفا بقاعدة املالزمة  من املفاسدمال او غريه 

وية يوكيف حيكم العقل بقبح اإلخبار باألخبار الكاذبة اليت ال تترتب عليها مفسدة دن" السيد اخلوئي يف مصباحه فقد قال وأما
   .انتهى )١("أخرويةاو 

  : الثالثة األعالمعلى كالم  أخرى أجوبة
 أنميكن  إشكاالتهناك عدة  أن وأنواعه ومعانيه نيلقد اتضح مما بيناه من حتليل معىن احلسن والقبح والتحسني والتقبيح العقلي

  .الثالثة كالمهم وهي كلما مل تكن هناك مفسدة فال قبح للكذب األعالمترد على الكربى الكلية اليت بىن عليها 
  الكذب منافر للنفس والروح والعقل: األولاجلواب 

وهنا ، )٢(م النفس فهو حسن وإال فقبيحءما ال فكل، للنفساملنافرة واملالئمة  -كما سبق  – من معاين احلسن والقبح إن: أوالً
 ينفس شـريرة : )٣(على قسمني هلا وجهان أو هي فان النفس، الطيبةهو هو منافر للنفس الزكية والروح  الكذب مباجند ان طبيع 

 -ينسجم معها الصدق ووكذب ال ينافرهاهي هي  مبا وهذهتقية ونفس زكية ، والفجور تألف الكذب واخليانة والرذائلوهي اليت 
  ، وتنسجم معه –وبقية الفضائل 

ويف قبال ذلك هناك سنخية بني الكذب والـنفس   ،ناك سنخية بني الصدق وبني النفس الزكية والروح والعقله: آخروبتعبري 
 - آخرون أيضاكما فسره  -املنافرة ولو فسرنا القبح واحلسن مبعىن املالئمة و، املنافرة موجودة يف الطرفني فاملالئمة و، الشقية الردية

إذ النفس الزكية تنفر من الكذب مبا هو هو حىت مـع  ، املفسدةمع انه ال قبح للكذب إال من الثالثة  األعالمقول عندئذ فال يصح 
  .قطع النظر عن حلاظ املفسدة

  :رواية مؤيدة
الكاذب  ال يكذب(: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عظم األروايات عديدة تنبه ملا ذكرناه فقد جاء عن النيب وجود  )٤(ويؤيد ذلك

ة فلباسها العزة النفس العزيز وأما، السنخية بني الكذب وبني مهانة وهوان نفس الكاذب فاا تدل على وجود )إال من مهانة نفسه
وىل تدخل املولو ، أهموان عن ومن الواضح ان مدار البحث العنوان األويل للكذب ال يف صورة مزامحة، الكذب تقتحموالصدق فال 

  )٥(يف بعض الصور فان ذلك كاشف عن وجود مزاحم أهموجوز الكذب 
                                                             

  ونترك عبارة االيرواين إىل ما بعد الن فيها املزيد من اإلشكاالت  )١(
 .وقد أضفنا املالئمة واملنافرة للعقل والروح واجلسد أيضاً )٢(
  )وقَد خاب من دساها* قَد أَفْلَح من زكَّاها * قْواها فَأَلْهمها فُجورها وت* ونفْسٍ وما سواها (: قال تعاىل )٣(
 . إذ البحث عقلي وعليه فان الرواية ليست دليال بل هي مؤيد ومرشد وبتعبري آخر منبه )٤(
 أو مانع عن تأثري الكذب يف القبح فتأمل  )٥(
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وكذلك الكذب استهزاءا بالغري يف مقـام السـخرية   ، فانه بال شك منافر للنفس الزكية مبا هي هي، الكذب يف الوعد فمثالً

  ، شقيةقبيح ومنافر للنفس التقية ومالئم للنفس الشريرة ال فانهواالستهزاء 
  .ذُكر مورد نقض على مالعله للنفس الزكية و تهمن املعلوم منافرليس  ،الكذب مزاحا: ان قلت

كذبـه  ان املتكلم القرينة على  منافر للنفس الزكية والروح فانه تارة يقيم قبيح الكذب مزاحا من دون قرينة بل الظاهر ان: قلنا
 فان هذا منافران هذا الكالم صدق  مومهاً إياهيكذب الشخص مزاحا مع الغري  ىأخرولكن تارة ، )١(الكالم عن ذلك وسيأيت مزاح

وكذا احلال بالقصـص  ، ميزح معهكان  بأنهه مث بعد ذلك خيرب، )٢(ن يقول له مثال ان فالنا ماتللذوق السليم والنفس الزكية كأ
مزامحة ال بد ان يالحظ األهـم منـهما   ادفة فهذه جهة نعم لو كانت ه، عبثية بقول مطلق ال فائدة فيها باملرة إذا كانتاملخترعة 

  .حسب اختالف الوارد
  .أهمخرج مبزاحم  هي هي منافرة للنفس التقية إال ما ان طبيعة الكذب مبا: واملتحصل

  غرض املوىل  خيالف الكذب قبيح النه: اجلواب الثاين
 وية للحسن وخمالفته مسـاوية فان موافقة الغرض هي مسا، املوىلعدم موافقة غرض وهو  آخران للقبح معىن كما سبق : ثانياً
  ، ايضاللقبح 

، لهبل هو خمالف ، وىلموافق لغرض امل ه غريطبيعي -لو جرد من العناوين الثانوية  –ان الكذب  أيضاانه قد يقال : وهنا نقول
  .فيما ال ينبغي ان يقع فيه ع املكلفن وقوعلى دينه والتحفظ ع ةاحلائط من اغراضهالبد من معرفة غرض املوىل فنقول ان معه فو

  روايتان منبهتان
اتقـوا الكـذب   : يقول لولده )عليه السالم(كان علي بن احلسني ": الق )عليه السالم(جعفر  أيبعن مما يشهد لذلك ما ورد 

  ، "على الكبري أالصغري منه والكبري يف كل جد وهزل فان الرجل اذا كذب يف الصغري اجتر
لو تعود على الكـذب   اإلنسانان ؛ فوحظ غرض املوىل وهو احليطة فال بد من ترك الكذب الصغري والكذب مزاحالو ل: اذن

  ، واحدة اإلنسانيةن الطبيعة أيضا المازحا فانه سيكذب جادا 
الكاذب  نصادق على شفا منجاة وكرامة أال واال إن أال": )عليه السالم(اإلمام الصادق عن  أخرىرواية  كما ترشد إىل ذلك

   غرض املوىل ان ال يكون املكلف على شفا اهللكة بان حيتاطو، "هلكةعلى شفا ردى و 
حتفظا على دينـه،   )٣(كونه معصيةحيتمل  عما وجوب االحتياط أييرتبط بكربى وجوب االحتياط  ىغرهذا البحث صلكن 

سيكون علـى   فالتحرمي نيمسلك االخباري الفقيه ارتأىفلو  االخباريون إليهذهب  على ماالتحرميية االحتياط واجب يف الشبهات و
بواجب يف الشبهات التحرمييـة   سمن ان االحتياط حسن ولي األصولينيوذهب اىل مسلك  ذلك ولكنه لو مل يرتض، لديه القاعدة

ه ظـاهر الـروايتني أو   وهو اما املقدمية كما لعل األوليستطيع ان يلتزم مبا التزم به على املسلك  آخرفلعل له وجها ، بعد الفحص
  .وسيأيت -االلتزام بانه من باب العنوان واحملصل فتأمل 

  هو هو نقص  مباقبيح النه الكذب : اجلواب الثالث
  .يف قباله الصدق فهو كمالووالطبيعي يتمصدق مبصاديقه كلها ، ه النقصهو هو طبيعي الكذب مبا إن: ثالثاً

  شاهد من الروايات

                                                             
 .حيث انفكت اإلرادة اجلدية عن اإلرادة االستعمالية )١(
 .سواء أورث فيه االضطراب والقلق أو ال بان زرقه معلومة كاذبة فقط فانه منافر للنفس الزكية )٢(
  .من غري دليل ،إذ مفروض البحث احتمال كون الكذب مازحاً أو يف القصص املخترعة معصية  )٣(
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والكذب فانه ال يصـلح إال   وإياكمعليكم بالصدق ": قال )عليه السالم(الرضا  اإلمامهي رواية عن لذلك  اونضيف هنا مؤيد

  ، "ألهله
وال خيفى ، الكمال والعلو أهل فإمالصدق  ذلك أهليف قبال و، النقص أهلاهل الكذب هم املتسافلون من  وظاهر الرواية ا ن

وهـو   اآلخـر لتفسري املعـىن  هي مناسبة عبري عن هذا املعىن وهو النقص كذلك مناسبة للتكما هي  "ال يصلح"يف املقام ان كلمة 
  .الصالحية والذاتية إذ قد يستظهر منها االقتضاء الذايت للقبح 

  الكذب مما يتطلب بذاته تركه: اجلواب الرابع
   االقتضاء الذايت للترك ان الكذب بذاته مما ينبغي تركه وفيه: رابعاً

يك بالصدق فانه مبارك عل": )صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن الرسول األكرمما وكذلك ، رواية السابقةالومما يرشد إىل ذلك 
، "أسوء من الكذب ال سوأة": أيضاوعنه ، "جد وال هزل ال يصلح من الكذب": )عليه السالم(ؤمنني امل أمريوعن ، "موالكذب شؤ

  وللكالم تتمة  ،أيضالنقص تدل على ا كما ااهو االقتضاء الذايت كلها وظاهرها 
 وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين


