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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
 األنصـاري ا يف ذلك احملقق االيرواين على احتجاج الشـيخ  السيد اخلوئي والشيخ التربيزي وسبقهم به أشكلث حول ما كان البح

ـ وقد اجبنا عن ذلك ، عليهإال لو ترتبت املفسدة  بقبح الكذبالعقل ال حيكم  إنقالوا فقد ، بالعقل على حرمة الكذب بقول مطلق  أنب
كان ناشئا من عـدم   لعل حصرهمو، متعددة أخرىهنالك مالكات  وإمنا، مالك احلسن والقبح ليس هو فقط ترتب املصلحة واملفسدة

  .على مبحث الكذببتطبيقها  مخسة من هذه املناشئوقد ذكرنا ، األخرى املالكاتو إىل تلك املناشئالتفام 
  تباين العقالء على احلسن او القبح : السادس وجهال

ما تبانوا ون فهو حس حسنهعلى  العقالء ، فان ما تباىنهو تباين العقالء على ذلكفاملنشأ السادس من مناشيء احلسن او القبح  وأما
   .)١(فهو قبيح على قبحه

 -بكذب سخرية ال -، وذلك كـ أ)٢(األقسامكل  قبح بل على، من الكذب أقسامال شك ان العقالء بنوا على قبح : بيان ذلك
إال  ،جيدونـه قبيحـا   ان العقالءف األهلوكذلك احلال يف الكذب مع  -ج، يرون ذلك قبيحا فإم، )٣(مع عدم القرينةوالكذب مزاحا 
بناء على متاميتـها  أجاز املوىل قد  على انني و قد مسعوا الروايات نيمن املتد ألماو وهذا خارج عن مفروض البحث  ملصلحة راجحة

  ، قبحهعلى ء هو بناء العقال أنسنجد ف – )٤(وبدون مكتنفات –ه يوكالمنا انه لو خلي الكذب وطبيع آخرن هذا كالم كول سنداً وداللة
 األدلـة من هو وتعاىل  خلف وعد اهللا قبح من اظهر مصاديقه هوو، فانه يقبحونه اشد تقبيح )٥(الوعدخلف  بناؤهم يفوكذلك  -د

النبـوات عنـد    إلثبـات  األهمإذ لو مل نقل بذلك للزم ان يسقط الدليل ؛ قبح خلف الوعد بقول مطلقعلى املتكلمون  االيت يستدل 
 )٧(خيلف وعـده  أنجلاز هللا تعاىل  )٦(مل يكن خلف الوعد قبيحا عدم الوثوق بوعد اهللا تبارك وتعاىل ووعيده فانه لوأيضا للزم املتشرعة و

  لحسن والقبح لهذا هو الوجه السادس ، )٨(الناراملؤمن اجلنة والكافر  بإدخال
  تباين العرف العام وكذا اخلاص على احلسن والقبح : الوجه السابع

ويف صغرى املقام جند ان العرف يقبحـون الكـذب   ، حسن شيء او قبحه علىفهو تباىن العرف العام او اخلاص  نشأ السابعامل وأما
ـ  أخرىومن جهة  ،هذا من جهة، -إال لو علموا انه كان يف حالة استثنائية من حرج او ضيق او غريه  -ويكرهون الكاذب بطبعه  ان ف

ان البعض فبصورة كبرية  مع كونه متسافال ومتدنيا خلقيا إال -العرف أفرادوهو فرد من  –لصفة يعرف ذه ا أنالكاذب بنفسه ال حيب 
شديدا عن مسار الفطرة السليمة والطبيعة  اوليس هذا إال احنراف اآلخرين أمام ويتفاخر به تتحول عندهم املعصية والرذيلة اىل عمل يتجمل

وينفر من ان ، ان كذببالكذب  بطبعه يكره ان يعرف إنسانكل  إنواملهم  ،)الشيطَانُ أَعمالَهم وزين لَهم(: قال تعاىل لإلنسان األولية
وذهاب مسعته وصـيته   على الكاذبفقدان اعتماد الناس  :، كما يكشف عن تباين العرف على قبح الكذبيشتهر بني الناس ذه الصفة

                                                             
  . إذن اهللا تعاىلوال خيفى إننا يف مقام تنقيح الصغرى، وأما الكربى وهي كل ما حكم به العقل او العقالء حكم به الشرع فسنشري هلا الحقا ب )١(
 فتأمل. فتأمل خلروج مثل الكذب مع نصب القرينة )٢(
 .بان كان موهماً انه صدق )٣(
  . وجتويز املوىل على فرضه كاشف عن مصلحة أقوى مزامحة أو ما أشبه) ٤(
 .أي الكذب يف الوعد ويلحق به خلف الوعد )٥(
 .ولو مل يكن الكذب يف الوعد قبيحاً )٦(
  .تعاىل عن ذلك –وهو حمل الكالم  –يكذب يف وعده ووعيده وجلاز له أن  )٧(
  كذلك احلال يف أقسام الكذب األخرى فانه حىت يف القصص املخترعة فان القبح ثابت لوال اجلهة الراجحة كما سبق فالحظ  )٨(
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  .ووزنه االجتماعي والعريف
  شاهد بالعيان وثابت بالوجدان املوهذا هو  ،أقسامهبكل  قبيحاً الكذبيرى العرف  :إذن

  احلسن والقبح الشرعي : الوجه الثامن
، من الروايات الكثرية ذلك جمموعة وتؤكدقبح الكذب ل )١(الشرع يرشدفان ، قبحه الشرع القبيح هو ما وهو انالوجه الثامن  وأما

إِنَّ الْكَـذب   -وهذه صغرى  –لَا أَنْ يعد أَحدكُم صبِيه ثُم لَا يفي لَه ": حيث يقول )معليه السال(املؤمنني  أمريمنها خرب احلارث عن 
وما يزالُ  والْفُجور يهدي إِلَى النارِ وما يزالُ أَحدكُم يكْذب حتى يقَالَ كَذَب وفَجر -وهذه مبرتلة العلة للحكم  –يهدي إِلَى الْفُجورِ 

  . احلكم وعلتهذكر  قد )عليه السالم(اإلمام  فإن" أَحدكُم يكْذب حتى لَا يبقَى موضع إِبرة صدق فَيسمى عند اللَّه كَذَّاباً
  :معنيان للفجور

 ريويف كتب اللغة تفس )٢()ال يلدوا إِالَّ فَاجِراً كَفَّاراً(: فهو امليل عن احلق كما يف قوله تعاىل األولاملعىن  أما: نيمبعنيوقد فسر الفجور 
:  أي وال خيفى ان هذا التفسري، البذاءة والفحش يف القول و البهت عند اخلصومةفهو  اآلخراملعىن  وأما، املائل عن احلق الفاجر بريتفس

  .ق امليل عن احل أي األولوالظاهر ان معىن الفجور هو ، الثاين هو تفسري باملصداق
  او كشفا  إياه إما إنشاءقبيح بتقبيح الشارع  بكذال :إذن

  عدم تطابق العوامل : الوجه التاسع
الدكتوراه ( –بالنسب او ادعاء الشهادة العلمية  اإلحلاقكما يف مسألة ، ابق العامل الالحق رتبة بسابقهعدم تط: من مناشيء القبح ناف
  .، والكذب كذلكهذا هو منشأ القبحي مل يطابق عامل الوجود العيين فظان عامل الوجود اللف هنا املشكلةف، ) مثال

  :التربيزي يف صغرى البحث والشيخمناقشة كالم السيد اخلوئي 
وكيف حيكم العقل ": فان السيد اخلوئي قال ،كالم العلمني فانه سيظهر وجه مناقشةللحسن او القبح  الثمانيةوبعد اتضاح الوجوه 

  ، " أخرويةوية او يالكاذبة اليت ال تترتب عليها مفسدة دن باألخبار اإلخباربقبح 
للتحسني  أخرىوذلك لوجود جهات مثانية  ومنشؤه، فال يصح نفي القبح مع انتفاء املفسدةانه اتضح وجه حكم العقل : وهنا نقول 

املنـافرة   كاملالئمـة و  أخرىتوجد وجوه  وإمنا ءهاكي ينفيه النتفا ،املفسدةبوجه القبح ال ينحصر  ان: واحلاصل، )٣(والتقبيح العقلني
 وكـذلك عـدم تطـابق العـوامل    ، ال فالقبحوه فهو قبيح وا خالف تباين العقالء او العرف او الشرع عليه فما وكذلك ما، )٤(للنفس
  ،)٥(وغريها

علـى  الثمانية وجوه ل ذوالاألوهذا هو اجلواب ، بل عشرة وحصرها يف احدها ليس بصحيح، ان مناشيء القبح تسعة: واملتحصل
   .)قدس سره(كالمه 

واما العقل فال استقالل له بقبح مطلق الكذب حىت مع عدم ترتب فساد عليه (ومنه يظهر وجه مناقشة ما ذكره الشيخ التربيزي من 
  .او غريها كانبغاء الترواملنافرة او اكالنقص  وذلك لوجود مناشئ أخرى للقبح) من تلف عرض أو مال أو غريه من املفاسد

  املكاسب احملرمة  منالتحليل السابق واستثماره يف مواضع خمتلفة  سيالية: مهمة إضافة
                                                             

 .ليةعلى ما فصلناه يف األوامر املولوية واالرشادية يف املستقالت العق –ويؤكد أو يعمل مولويته  )١(
  ).ل الفجور وهي الكبرية اليت يستحق ا الذمعن فَوالفاجر م(قال الطوسي يف التبيان  )٢(
  والبعض اآلخر قد أضفناه  -كاملنافرة واملالئمة  –وبعضها مما ذكروه  –وهو ما تباين عليه العقالء  –فان بعضها قد بىن عليه املشهور  )٣(
املالئمـة واملنـافرة للقـوة     ٤٣٩ص ٤، وقد أضفنا املنافرة للعقل والروح واجلسد أيضاً، وقد ذكر السيد الروحاين يف املنتقى جأو للطبع لنفساملعروف على األلسن هو املنافرة ل )٤(

  والكل على مقتضى القاعدة، العاقلة
  واالقتضاء الذايت  بل بعض هذه املناشئ هي  اسبق رتبة من املصلحة واملفسدة كما هو احلال يف الكمال والنقص االنبغاء )٥(
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  :مهمة جدا وهي  إضافةو قبل ان نكمل نضيف 
الذي عرضناه وبيناه من تعدد مناشئ هذا البحث  أن فتأكد لدينايف بقية مسائل املكاسب احملرمة  األنصاريتتبعنا كلمات الشيخ  إننا 

فان االسـتدالل الـذي ذكرنـاه    ، )١(ولذا ينبغي ان يركز عليه من هذه اجلهة، هو حبث سيال ومهم وحيوي وتعدادها حلسن والقبحا
  : والنقاش ميكن ان يستثمر يف موارد عدة منها  واإليرادات

  مشتركة مع مسألتنا يف املكاسب احملرمة مسائل كثرية
  )النجش(

اليت العشرة  باملعاينالعقل حكم يستعرض  وهنا ينبغي انومنها العقل  األربعة باألدلة حرمته قد يستدل علىوهذه مسألة مهمة حيث 
  ).واضرار )٢(ويدل على قبحه العقل ألنه غش وتلبيس(قال الشيخ . ذكرناها للقبح

  :بيع هياكل العبادة
ترتبـت   للمفسدة لو إمابالقبح يف بيعها  ولكن ميكن ان يستدل حبكم العقل، مل يستدل على حرمة ذلك بالعقل األنصاريالشيخ ان 

  ، وغري ذلك مما ذكرناه الالانبغاءالنقص او لسائر مناشئ القبح كوإما 
  :الدراهم املغشوشةبيع 

ملـا ذكـره يف    العقل حيكم بقبح بيع الدراهم املغشوشةفان ، الكذببه واسع كبالعقل وجمال االستدالل  الشيخ عليها مل يستدلو
  .وغريه) النجش(

  ، وغريها التطفيفو تدليس املاشطةمسألة جمال االستدالل واسع يف ايضا و
  :حفظ كتب الضالل 

  ..." ويدل عليه مضافا اىل حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد : "استدل بالعقل ولكن بوجه خاص حيث قالقد الشيخ وهنا جند 
  .مناشيء خمتلفة لذلك القبح وقد ذكرنا ،األخصاستدل على احلرمة بالقبح العقلي وهنا جند انه 

  : الغيبة
   )حرام باألدلة األربعة(قال الشيخ 

كدليل على احلرمة، مع ان مقتضى  العقل يستند إىلفانه مل  الغشوكذلك مسألة  ،فانه مل يستدل بالعقل الوالية من قبل احلاكم اجلائر
   القاعدة كان ذلك

 غريها سواء قبلنـا ورة يف كتاب املكاسب و كافة احملرمات الشرعية املذكيف وجارفان البحث الذي فتحناه هو حبث سيال  :وعليه
  وللكالم تتمة كربى املالزمة او رفضناها 

 وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين

                                                             
  .وذلك لوجود عناوين خمتلفة يف كتاب املكاسب احملرمة ميكن تطبيق ما ذكرناه من تفصيل يف حكم العقل القبح عليها  )١(
  اخل.. وجه قبح الغش والتلبيس، إذا كان قسيماً لالضرار، هو املناشئ األخرى اليت ذكرناها كالال انبغاء والنقص وال تطابق العوامل )٢(


