
 )١٤( هـ الدرس١٤٣٤ذي القعدة  ٢٢األحد ............................ )حرمة الكذب( املكاسب احملرمة
  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

استشكلوا علـى   األعالمل وان عدد من الزال البحث حول استدالل الشيخ على حرمة الكذب بقول مطلق بالعق
وقد اجبنا ان مناشئ القبح ال تنحصـر  ، غري بت املفسدة عليه الو ترتل حصرا فيما الكذببقبح ذلك بان العقل حيكم 

  . بل هي عشرة فال يدل نفي املفسدة على نفي حكم العقل بالقبح على الكذب، باملفسدة
   األحوالب حبال من عدم انفكاك املفسدة عن الكذ: الوجه الثاين

  :هوفالثالثة  األعالمعلى  اإلشكالالوجه الثاين يف  وأما
يف ظاهر كالمهم كالسيد اخلوئي والشيخ التربيزي بان الكذب أو ام ذكروا يف صريح كالمهم كاحملقق االيرواين  

و مفهوم ذلـك   –منطوقا  –ة ترتبت املفسد أذاوعليه بنوا حبثهم وان العقل حيكم حبرمة الكذب ، قد ينفك عن املفسدة
انه ال يوجد : هو على املفهوم فنقولهنا  الصغروي وإشكالنا، ترتب املفسدة فالعقل ال حيكم بقبح الكذبإذا مل تهو انه 

  : وذلك ان املفسدة الزمة للكذب من وجوه عديدة؛ )١(األحوالذب عن املفسدة حبال من مورد ينفك فيه الك
  : على الكذب احملرم ؤة للتجردعم علة )٢(ذب املزاحيالك إن-أ

ولكن ، العريف الظاهرالزمه عليه قرينة ومل تتصور فيه مفسدة يف  أقيمتالكذب حىت لو كان مزاحا او غريه وقد  إن
منها ان هذا الكذب املزاحي علة و، األوىلرتبة على الكذب مطلقا غري سنخ املفسدة فاسد متنقول ان هناك لوازم من امل

معسلَّعلى الكذب املُ للجرأةة دان الكذب يف الصغري او املزاح او القصص املخترعة او غري ذلك  آخروبتعبري ، هم حرمت
  األخري مسلم احلرمة وهذا ، فيقتحمه ذي املفسدةمعه على الكذب  اإلنسانهو مما يعتاد 

  بسبب ذلك االعتياد  ،وقبحه من قلبهتذهب هيبته د مناعته اجتاه احملرم من الكذب ويفق اإلنسان أن: وبعبارة أخرى
   أيضاعلى الكذب  اآلخرينجلرأة  طريقالكذب املزاحي  -ب

 فسدة من هذه اجلهة إال انـه سـيجرئ  ترتفع املمما قد يقال بانه  اآلخران هذا الكذب وان كان مع علم الطرف 
املعهودة املبحـوث   األوىلاملفسدة وان مل تكن  األخرىالكذب تلزمه املفسدة  :إذن. على الكذب –النوع  – اآلخرين

  :ومما يوضح ذلك عنها
أي جعلـه  مالـه   أمن علىولكن لو كان املسروق منه ممن ينتفع بالسرقة كمن ، السرقة حمرمة وال شك يف ذلك ان

 )مظلمة(بـبذلك  حيظى كمناو ، -على تفصيل يترك حملله  -فانه سيحصل على تعويض قد يكون له انفع  مؤمنا عليه،
رف ان املفسدة املعهودة وهي تضرر املسروق منه قد ارتفعت صفهل جتوز السرقة ل وهنا، أفضلل األموال بشكر عليه تد

الكالم ال ننفرد حنـن فقـط   وهذا ، )٣(طولياً مترتبة فاع هذه املفسدة ليس مبانع من ثبوت مفسدة أخرى؟ كال فان ارت
يؤيد كالمه ذلك برواية عـن   األنصاريوالشيخ  ضا يف عدة مسائل،بقوله، بل جند أن الشيخ األنصاري قد بىن عليه أي

                                                             
  . يف اإلشكال األول قلنا انه حىت لو كان هناك انفكاك فان القبح ثابت لتعدد املناشيء له، وهنا نقول بعدم االنفكاك بني الكذب واملفسدة )١(
  .كسائر ما يقال انه ال مفسدة فيه ،مثالً )٢(
 .كما سبق من تعويد النفس على السرقة وجترءة اآلخرين عليها وهكذا )٣(



 )١٤( هـ الدرس١٤٣٤ذي القعدة  ٢٢األحد ............................ )حرمة الكذب( املكاسب احملرمة
ويلٌ للَّذي يحدثُ فَيكْذب ليضحك بِه الْقَوم ويلٌ لَه " :ذر حيث يقول أليب يف نصيحته )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب 

لٌ لَهيان الشـارع  ووجهه ، انتهى، )يف املفسدة إيقاعاغالبا  املضحكة ال يترتب عليها األكاذيبفان (: فيقول الشيخ "و
أنواع سائر كالتسبيب القتحام  أخرىن توجد مفاسد كال تترتب ول أالطبيعي الكذب مع  الالزمةحرمها الن املفسدة 

   فتأمل. باملباشرة وإن مل يكنبالواسطة  للمفسدة رد منشأوعليه سيكون املو، -احملرم  – الكذب
  : مؤيدة أخرىرواية 

و ": )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فعن الرسول ، على املراد أقوىمل ينقلها الشيخ وهي يف داللتها  أخرىونذكر رواية 
و ه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فانه قد يكون وجه كالم النيب ، "اجتنِبوا الْكَذب وإِنْ رأَيتم فيه النجاةَ فَإِنَّ فيه الْهلَكَةَ

بالواسطة وان  هي اليت تترتباليت اهللكة فاملراد بالنجاة ال جتتمع مع اهللكة  أنوذلك  ونظائرمها تينك اجلهتني املذكورتني
  )١(فتأمل. ومل تكن مفسدة وهلكة يف الكذب نفسه ذب هو النجاة باملباشرةكيترتب على ال كان ما

  . باملباشرة او بالواسطة إمااملفسدة على الكذب  الثالثة بدوام ترتب األعالمانه يستشكل على : واملتحصل
   الكذب املقدمي املوصل فقط تترتب على املفسدة :اإلشكالعلى  إشكال

  :بـ األعالمعلى  إشكالذكرناه من  ما ولكن لنا ان نشكل على
يس كل كذب انه لف، اخص من املدعى فالدليلمقدمة موصلة  إمنا حيرم لكونهذكرناه  حىت مع متامية ماان الكذب 

املزاحـي مـثالً   فقط لو كان الكذب  وإمنا املوجبة الكليةعلى حنو  فاملفسدة ال تترتبوعليه ، إال بنحو االقتضاء موصال
  .موصالً للكذب ذي املفسدة

   )٢(نسبة الكذب له تعاىل مسلّمة لقبححرمة الكذب عقال  :آخر أشكال
  :م وهومني يف حبثهنستفيده من كلمات املتكل إشكال آخروهنا 

ان قبح الكـذب   لكن الظاهر، عليهاملفسدة ترتبت  إذا مباان السيد اخلوئي واحملقق االيرواين يقيدون حرمة الكذب  
ومما يدل على ، الكذب حرام وقبيح مطلقا حىت لو مل تكن مفسدة يف البني إنإذ ؛ وحرمته غري مرنني بترتب املفسدة 

 )٣(باجلنة ووعيده لنا بالنار، وان فرض انه مل تترتب مفسدة على هذا الكذبذلك قبح الكذب على اهللا تعاىل يف وعده 
  . فتدبر )٤( تعاىل يف وعده ووعيدهاهللا إىلور السابق من جواز نسبة الكذب هذا احلكم العقلي للزم احملذلو رفعنا يدنا عن و

  لصدق والكذب بني ااحملقق االيرواين ومساواته 
  انتهى  "كل شيء حىت الصدقحيرم  –أي ترتب املفسدة  –وذا العنوان ": قال –كرنا يرواين كما ذالشيخ اال إنمث 

فال فرق بينهما مبا مها  فسدةللقبح هو امل بدعوى ان املالك الوحيدبني الصدق والكذب  الشيخ االيرواين ساوى: إذن
  .مها

                                                             
 .إذ املستظهر ان الرواية هي يف مقام التشديد واحلث على االحتياط وعدم االقتحام يف الكذب مبجرد تصور النجاة فيه بل ال بد من التثبت )١(
  .أي حىت بدون حمذور ترتب املفسدة )٢(
النقياد إذ إمنا ينتفي االرتداع واالنقياد وحمركية الثـواب والعقـاب إذا   بان مل نعلم به وبكونه كذبا، إذ ان مل نعلم فال يترتب حينئذ حمذور عدم االرتداع وعدم ا )٣(

  .علم باما كذب
 أي ثبوتا حىت لو مل يعلم املكلف ذلك  )٤(
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حسناً وقبحاً  تلفانمها عنوانان خم افان الصدق والكذب مب؛ هذا الكالم خالف الوجدان والضرورة  إن: وهنا نقول

 آخـر وهذا دليل  ،مها مها حسنة واخليانة قبيحة مبا فاألمانة، واألمانةكما هو احلال يف اخليانة ، لدى الضمري والوجدان
  وللكالم تتمة ، فتدبر أحيانا وقد قارنهمنفصل عنه  ألمر وليس قبحهه القبح أن طبع الكذب وذاتيعلى 

 د واله الطاهرينصلى اهللا على حممو
  


