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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
جيري  ؛ ألنههذا البحث هو حبث سيال وهام أنوذكرنا ، لكان الكالم حول االستدالل على حرمة الكذب بقول مطلق بدليل العق

 وكـربى  صغرىهذا البحث  وحتليل، يف بيع هياكل العبادة ويف تدليس املاشطة ويف النجش وغريه من املسائل الكثرية – وإجياباسلبا  –
ال لو ترتبت املفسدة عليه واجبنا بح الكذب اا بان العقل ال حيكم بقاستشكلو األعالمبعض  أنوبينا كذلك ، شىت من الفقه أبوابنافع يف 
انه ال انفكـاك بـني   فهو  اآلخراجلواب  وأما، مناشيء حكم العقل بالقبح عشرة احدها ما يترتب عليه املفسدة إنهو : األول: جبوابني

وهل تترتب قبيح او ال؟  الكذب إنوكما هو واضح فان البحث كله يف صغرى هل ، باملباشرة او بالواسطة إما، الكذب وترتب املفسدة
كربى االستدالل وهي هل كل قبـيح   إىلننتقل بعد ذلك  فإننا عقالً مطلقاً ذلك وان الكذب قبيح أثبتناولو عليه مفسدة مطلقا أو ال؟ 

  هي قاعدة املالزمة  و عقال حرام شرعا؟
  : العالمة احللي والسيد الوالدكالم 

  للسيد الوالد واألخرىللعالمة احللي  إحدامها كربى البحث نذكر عبارتني إىلننتقل  أنوقبل 
 ألنهاثر سوء  له وان مل يكن –بقبح الكذب بقول مطلق  أي –العقل فهو مستقل بقبحه  وأما": )١(السيد الوالد فقد قال يف الفقه أما

صغرى البحث  السيد الوالد يف عبارته وقد ذكر، انتهى" ولذا ال يريد الكاذب ان يظهر ذلك وباملالزمة يتم املطلوب )٢(احنراف عن الواقع
  .املالزمة وهي قبح الكذب وكربى

  حسن الصدق ضروري ونظري: العالمة
ن الصدق النافع وقبح الكذب احلكم باحلسن والقبح قد يكون ضروريا كحس" :)٤(األصوليف مبادئ  )٣(قالالعالمة احللي فقد  وأما

اسـتتباعه  ض عليه ران الصدق بلحاظ ذاته حسن وان ع :اجته إىل االستدالل مبثلنظراً حل اي "ونظريا كحسن الصدق الضار )٥(الضار
حت للتزاحم مع بقاء احلسن الذايت لكنه يكون مقهوراً ومغلوباً جنعم ان زادت املضرة ر ،)٦(هو عليه مان الذايت ال ينقلب ع للمضرة فان

  فتدبر. باملضرة العارضة، ال انه يزول من جوهر الذات
  هو عليه  كذلك قبحه ذايت وال ينقلب عما فانه" وقبح الكذب النافع" :مث يقول

ومسعيا كحسن صوم شهر رمضان وقبح صـوم  ": مث يقول، الضروري والنظريبشقيه العقلي  األولفان العالمة ذكر القسم : وعليه
بلحاظ ) مسعياً(، واملراد من عيد وقبحهاحلكم باحلسن والقبح قد يكون مسعيا كما يف صوم شهر رمضان وحسنه وصوم ال إن: أي" العيد

ي حفتدبر. سن وقبح ذايتعام االثبات، أما يف عامل الثبوت فهما كالصدق والكذب ذَو  
  :العالمة أدلة

  : األولالربهان  
ي ذكره وهذا الذ، "النا نعلم بالضرورة حسن الصدق وقبح الكذب مع تساويهما يف املنافع: قدمه فيقول مث يستدل العالمة على ما

                                                             
 .٢٨الفقه املكاسب احملرمة ص )١(
  .عربنا عنه وطورناه من اجلهة العاشرة من مناشيء القبح وهي عدم تطابق العوامل فالحظوهذا ما  )٢(
 .وعباراته ههنا على اختصارها حافلة جداً باملطالب )٣(
 .٨٦مبادئ األصول ص )٤(
)٥( بحه من البديهياتسنه وقُوكالمها ح 
 . وقد عربنا عنه باالقتضاء الذايت كما عربوا باالنبغاء )٦(
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ل ردا مسبقا على كالم احملقق االيرواين الذي ذكرناه وناقشناهشكِّالعالمة ي.  
، لو صـدقت  )١(أن حتصل على منافع معينةخيار  :خياران أمامكلو طرحنا هذه القضية على الوجدان وهي لو كان  إننا: بيان ذلك

مع تساوي املنافع فيهما الصدق وينفر عن الكذب  إىلطبع مييل فان العقل والنفس وال، نفس تلك املنافع لو كذبت حتصل على وآخر أن
لكـل   )٢(سن ذايتاحلُ ان علىهذا هو الربهان االول  للصدق نظراً لذاتية حسنه وضرورته،وما ذلك اال للميل الفطري والنفسي والعقلي 

  .منهما
  : الربهان الثاين

  " للفرق بني الصادق والكاذب يف مدعي النبوة و"
  : توضيحه

أو سجاح يف دعواه كمسليمة  ووجد كاذب ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(األكرم النبوة كالرسول  دعوىيف  وجد هناك صادقلو 
، جيري تعاىل املعجزة على يد الصادق كربهان التصاله بالسماء أنن سمن احلَ أنوجل جند بالوجدان  شأن الباري عزمبالحظة فانه ، مثال

  ، وما ذلك إال لصدق هذا وكذب ذاك ،ها على يد الكاذبجيري أنكذلك  القبيحومن 
 األنبياءهو برهان على صدق  اإلعجاز أنوذلك  وهو يف حمله، والعالمة قد علل به منشئ كل الشرائع ،نسالصدق حبد ذاته ح: إذن

من احلسن قطعا ان جيريهـا علـى يـد    جيري املعجزة على يد الكاذب و أنانه من القبيح قطعا على الباري  واننا جند وجداناًيف نبوم 
  ، الصادق وما ذلك اال لصدق هذا وكذب ذاك

  )٣(ح ذاتااتا وان يكون الكذب غري قبيذ نٍسح ان يكون الصدق غري –واحلال هذه  –فانه ال يعقل : وعليه
  : الربهان الثالث

  ."ووعيده وللوثوق بوعده تعاىل": سابقا حيث يقول العالمة إليهوهذا الربهان قد اشرنا 
 ترتب املفسدة للزم ان ال نثق بوعد اهللا وبلحاظقبحه لوجوه واعتبارات  وإمنا، لو قلنا بان الكذب ليس بقبيح ذاتا إننا: توضيح كالمه

  والتايل باطل فاملقدم مثله ، باجلنة وثواا لو اطعناه وبالنار وعقوبتها لو عصيناه
  .واالعتباراتلكذب بذاته قبيح ال بلحاظ الوجوه ا أنهذه تتمة موجزة للبحث الصغروي يف تنقيح 

  قاعدة املالزمة: كربى االستدالل
  :نقولالكذب قبيح بذاته والصدق حسن بذاته ومبا هو هو  أنبالصغرى وهي  التسليماىل كربى االستدالل فانه وبعد  أالنوننتقل 

، األمرينبني هذين  عالقة إثبات وجود البد منوعليه ف، آخر شيء باحلرمة استكشاف حكم الشارعوحكم العقل بالقبح شيء ان 
   )كلما حكم به العقل حكم به الشرع(وهي  ،وهذه العالقة ثابتة بقاعدة املالزمة

  : فيها األصوليني وآراءقاعدة املالزمة 
متامية قاعدة  إىلبوا ذه األصولينيمن  مجاعة إن: جملدات كتابه املعروف ما مضمونه إحدىيف و األصولينيبعض متأخري  وقد ذكر

بقاعـدة   األصوليني يقـول مشهور  إنيف كتابه يقول  آخر جملدمث يف ، األنصاريللشيخ  األنظارعن مطارح  والظاهر انه ينقلهاملالزمة 
  .)٤(املالزمة

                                                             
 .لغ حمدد من املال أو وظيفة مثالًكمب )١(
 .املقصود كوما مبا مها مها كذلك )٢(
 وهذا برهان مجيل وقوي ومتقن من العالمة  )٣(
وقال يف احللقة ...) األمر به شرعاًوقد ادعى مجاعة من األصوليني املالزمة بني حسن الفعل عقالً و): (املالزمة بني احلسن والقبح(قال يف دروس يف علم األصول احللقة الثانية حتت عنوان  )٤(

 ).واملشهور بني علمائنا املالزمة بني احلكم العملي العقلي واحلكم الشرعي): (املالزمة بني حكم العقل وحكم الشارع(الثالثة يف 
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ـ فانه ؛ ولكن هذا الكالم ليس بدقيق  )١(ع عليـه ليست املالزمة دعوى مجاعة من االصوليني بل وال مشهورهم بل هي أمر شبه جمم
   )٢(مطارح األنظارتابه كيف  األنصاريذكره الشيخ  ماهو وذلك 

 الشرع وهذا احلكم هو مفاد قولنا كل ما ان احلق كما عليه احملققون ثبوت املالزمة الواقعية بني حكم العقل و( :قالففي الد الثاين 
  ، )حكم به العقل حكم به الشرع

حسن الشيء على وجـه  أدرك  إذابقطع العقل اخلايل عن شوائب الوهم خبالفه فان العقل ": )٣٤٠يف صفحة (مث بعد ذلك يذكر  
 )٣(قبح الشيء كذلك أدرك إذاوكذلك ، فكيف مبن هو خالقهم شاعرِ حكيمٍ من كل عاقلٍ أدركيستحق فاعله الثواب وجزاء اخلري فقد 

  "نار على منار فإا اإلنكاريقبل  املالزمة بني حكم العقل وحكم الشرع ذا املعىن مما ال إنولعمري 
نقال  بأقسامه اإلمجاع ،ومما يعد من الوجوه الدالة على ثبوت املالزمة الواقعية بني حكمي العقل والشرع": ٣٧١يقول يف صفحة  مث

  ويذكر وجوه ذلك" وحتصيال مركبا وبسيطا
نـام ال يكـاد   وموارد مثرام وحترير عنوا تدالالماسوباجلملة فمن تدبر يف مطاوي كلمام ويف جماري ": ٣٧٢مث يقول صفحة 
  ،"اإلدراكزمة بعد تسليم صغرى يرتاب يف ثبوت املال

مل يالحظ تتمة كـالم الشـيخ يف    األصويل ملَولعل ذلك العقاعدة املالزمة ثابت او يكاد يكون كذلك  اإلمجاع على فان: وعليه
  .املطارح

  وال مالزمة بينها وبني احلرمةعددة للقبح هناك مناشئ مت: على كربى البحث إشكال
  :على قاعدة املالزمة فاننا نقول  ذكر من اإلمجاع ولكن ومع ما

  : حيث نقول الرأي املنصور إىل سيوصلنافان ذلك  بأقسامه اإلمجاع معقد املالزمة وكذلك معىن مفردات قاعدة انه ينبغي ان حنلل
رأي يف ) به(ما هو مرجع الضمري يف فه العقل حكم به الشرع حكم ب زمة وهي كل مايف قاعدة املالحتديد مرجع الضمري  منال بد 

  .كما سيأيت ،)٤(–وهنا التأمل  –اإلمجاع؟ هور او املش
تباىن عليه  كما ان منشأه هو، واملشهور حمط نظر امعنيلعل هذا هو مورد  ن االقتضاء الذايت او االنبغاء والقبح قد يكو منشأمث ان 

ان ال يعلـم  تأمالً وال مالزمة ظاهراً، كمـا انـه   فان فيها  األخرىالقبح  مناشىء وأما ،لعله حمط نظرهم ثان للقبح ء وهذا منشأالعقال
 )وبأي معىن من املعاين العشـرة (يرتأون املالزمة بني القبح مطلقا  إم فال يصح ان نقول ،بل مل يطرحوها باملرة، املشهور قد بنوا عليها

 .بل ال بد من حترير حمل كالمهم ومعقد إمجاعهملشرع بالوجوب وبني حكم ا
وللكالم ، على تفصيل سيأيت ان شاء اهللا ،على كالم املستدلني على حرمة الكذب حبكم العقل بقبحه األوىلهذه هي املالحظة : إذن

  تتمة 
 وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين

                                                             
  يستثىن من ذلك صاحب الفصول فقد أنكر املالزمة وسنذكر ذلك فيما بعد  )١(
 .٣٣٥ص ٢مطارح االنظار ج )٢(
 دينا إشكال على كالم الشيخ واستدالله ولكن كالمنا االن يف نقل كالمه ورأيه مث نقله لإلمجاع ول )٣(
  ال واقعياً، فتدبر، وحىت كالم الشيخ يف مطارح األنظار فيه اضطراباً ظاهرياً بدوياً )٤(


