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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني، وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 الثمرة: قاعدة المالزمة الظاهرية محكومة باألدلة ال حاكمة

 األوليذذة األيلذةحا مذذة علذى  (ال ضذرر)و (ال حذر )وثذذ   إنو ت ذى ال اعذدة  أنقذد ك رنذا سذذاب ا  فإننذذار تتمذة وذوة ة ويقي ذذة ملذا و ذى ونذك 
حرةيذذة ارتفعذذ  بذذال  (2)األخذذر الواةبذذا   أضذذ   إكا، و ذذكل  (1)انتفذذى وةوبذذه او انتفذذى ةذذوا   االصذذوم حرةيذذ أصذذب  إكافانذذه  ،وهذذكا واضذذ 

 ،–لو قبلنا هبا  –بايئ االستنباط و ئربساحر  وارتفع   كل  
النذذايف  باألصذذ انذذه لذذو الت ونذذا بكذذالم صذذاحي الفصذذول حيذذب احبذذ  املال وذذة بذذني حكمذذي الع ذذ  وال ذذر   –وهنذذا وذذولن ال ذذاهد  -ولكذذن 

وطلذ  املبذذايئ  أنلذ  اجلذار  فنتذا  ك األصذ قلنذا ان قاعذدة املال وذة تذتم ب  ذة  فذإكا، الكذكب او حلسذن الصذدث وذثالل ذب  لوةذوي ةهذة و ا ذة 
 .(3)مثرة وهمة ةدا وهكا فارث  بري ةداً وهي، االةتهايية اىل حمكوويتها هبا األيلةون حا ميتها على  فستتنّ ل واألصول

 :ونوض  كل  مبثال
علذذى مذاً يكذون حا  فذان يليذذ  ال حذر ، وويسذر فذاألور سذه  - مذا هذو  ذذكل    –)ال حذر ( حابذذ  بالذدلي  االةتهذاي   إن: لذو قلنذا إننذا 
فذان الع ذ  عنذدوا يالحذر احلذر  فيذدر   –و مثذال تطبي ذي  – (4)ا ظاهريذةكونذقلنذا بب اعذدة املال وذة و  ولكن لو حبتذ  )الحذر (، األولية األيلة

ذذمث ي ذذ  هذذ  هنذا  ةهذذة ح   هحسذن رفعذذ تت ذذمن احلرةيذذة )فذذان االلاعذذة   م و اب ذوذذ اح   حسذذن   أ  ي ذذ  يف وةذذوي   ؟يف وضذذا احلذذر  وةعلذه ن  س 
وعلذى  ذ  حذال  ( ذ  هذك  اجلهذا   علذى أتذى املكلذهب هبذكا العمذ  احلرةذي حلصذ ، فلذو (5)وفيها و يد الثوابهلا جماهدة يناً وتروي اً للنفس و متر 

هك  اجلهذا  امل ذكو ة وامل ا ذة  فان ، ما ك رنا وبينا كل   –صاحي الفصول  وهنا وولن  الم - لو شككنا يف وةوي هك  اجلها  احملّسنة
 . باألصتنفى 

جلهذا  احلسذن واملصذذا   احملذر ة األيلذةتكون حمكووذة بالالقذا  سذ فإنذاهبذك  الطري ذذة  أحبتذ لذو وب يذة املبذايئ  احلذر ان قاعذدة  وهنذا ن ذول:
سذذيكون  -وهذذو يليذذ  اةتهذذاي   -يليذذ  الصذذوم  إلذذالثالن  وكلذذ  ؛حا مذذة عليهذذاوال تكذذون ، الصذذوم أيلذذة الالقذذا    بال هذذان األ ، وكلذذ 

ذذويثبذذ  ان هذذكا احلذذر  املوةذذوي ح   –يف ال اعذذدة املوضذذو   وهذذو -احلذذر   ون  ذذا حلذذال وحسذذنه و ذذدم علذذى قذذب  ةعلذذه، ولذذكا أوةذذي ال ذذار   ن  س 
 الصوم وطل اً.

ولكذن  فارينا نفيها باألصذ ، وةوي ةهة حسن يف وضا وت ريا احلر  او القاعدة املال وة الظاهرية قد شككنا يف يف  إننا: أخرىوبعبارة 
  مذذذا انذذذه،  ال ذذذار  تابعذذذة للمصذذذا  واملفاسذذذد يف وتعل ا ذذذا أحكذذذام يف الصذذذوم فذذذانيك ذذذهب عذذذن احلسذذذن الثبذذذو   (6)م وبال هذذذان ا  يليذذذ  الصذذذو 
 )أ  حىت احلرةي ونه( يلي  الصوم حسنه ب ول وطل  إلالثون يستك هب 

حسذن فيكذون الذدلي   إال انه حر ان حرةيا وان   وانه انه ون اجياب الصوم ب ول وطل  يستك هب ان الصوم حمبوب ووراي: بعبارة أخر 
 .بنفيه ال    إةرائه  وكانونافيا  األص االةتهاي  ون  ا ملوضو  

 (7)فتدبر( ال  ) األص يرفا ووضو   بإلالقهالدلي  االةتهاي  : إكن
                                                           

 رأيني على ال (1)
 إال يف وا وضا وشر  ووضا احلر   اجلهاي. (2)
 فالحر وتدبر فلع  هكا الب ب ليس مبطروث قبال هبك  الطري ة  (3)
 وهكا حسي وبىن صاحي الفصول  (4)
 حيب ان )خري األعمال ا  ها(  (5)
 حيب اوةي الصوم   هب عن حسنه الثبو ، وكل  انت ال ون املعلول إىل العلة  (6)
 قد يوري على وا ك رنا  انه يور  ولكن هكا ا شكال وندفا لد  الدقة والتأو  إك  (7)
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يليذ  الع ذ  فذذال يذدل علذذى  وأوذذا، اةتنبذذوا قذول الذ ور()واحذذدة وهذي  آيذةان الذذدلي  علذى حروذذة الكذكب ب ذول وطلذذ  هذو : والنتيجـة النااييـة
 ،يف اجلملة  احلروة إال
 ال صص املخرتعة  أو حروةالككب ها ال  حبروةفال يعلم حكم الع    وعليه:

 الكذب مزاحا او هزال: المسالة الثانية
 ون املستثنيا  ي عدّ قي   ب و احا او ه ال فانه على واكوهي الك، املدعىوهي ووري ون وواري االستثناء أخر  وننتخي وسألة 

 (1)رم الككب يف و ام امل اح او ال ؟حي وووري الب ب هو: ه 
 :  في المسألة األقوال

 :  أربعةي است راء ناقص هي املسألة وحبسيف  - احملتمال او  -واألقوال 
 حرمة الكذب الازلي مطلقا: األولالرأي 

وان  ذان ال ذيخ يف ل )وحيتمذ  ريذري بعيذد حروتذه لعمذوم وذا ت ذدم...( قا يف وكاسبه مل يستبعد حروة الككب اهل يل وطل ا األنصار ال يخ 
 إك قال: )فال يبعد انه ريري حمرم(.بداية حبثه قد است رب احللية 

 جواز الكذب هزال مطلقا: الرأي الثاني
ك ذذر  ال ذذيخ  قبذذال وذذاهذذو يف  الذذرأ  وهذذكا، احمل ذذ  االيذذروا  يف حاشذذيته علذذى املكاسذذي وذذن ةذذوا  الكذذكب هذذ ال وطل ذذا إليذذهكهذذي  وهذذو وذذا 

   (2)األنصار  .
 التفصيل بين الكذب إخبارا وإنشاء: الرأي الثالث

هذا ال فهذو  ا خبذارأ  يف و ذام  وإخباريذا ان هذ ال   إكابان الككب ( إمجاال)التفصي  وقالوا  ارتأواحيب  آخرين و وهو رأ  السيد اخلوئي 
 تعاىل.وسيأ  تفصي  كل  ان شاء اهلل    ون ةهة أخر لكنه فصّ  ،فليس حبرام إن ائيا ان ه ال   إكا وأواحرام 

 تفصيل آخر للسيد الوالد: الرابع الرأي
: قذالفانذه ، ك ذر  السذيد اخلذوئي حيذب مل ي بذ  بتفصذيله ريذري وذا آخذراليذه السذيد الوالذد حيذب رأ  تفصذيال  كهي هو واوأوا الرأ  الرابا ف 

 ، تفصي  كل  ان شاء اهلل تعاىل  كل  وسيأ فهو حرام  إن ائيااو  إخبارياان الككب سواء  ان ه ليا 
 للوصول اىل املنصور واملستظهر  اآلراءنة بني ا     رأ  ووناق ته واملو   أيلةالبد ون والحظة : وعليه

 حرمة الكذب الازلي مطلقا   :الرأي االول أدلة
وحيتمذ  ): حيذب ي ذول، الروايذا هذو  وذة الكذكب ب ذول وطلذ علذى عذدم اسذتبعاي حر  األنصذار فذان يليذ  ال ذيخ  األولالذرأ  بأيلة  ونبدأ 

والظذذاهر ان هذذكا هذذو وذذا ارت ذذا  نظذذراً السذذتدالله علذذى احلروذذة باألخبذذار  .انتهذذى (3)(األخذذريينوذذا ت ذذدم خصوصذذا اخلذذ ين  ريذذري بعيذذد حروتذذه لعمذذوم
 يون ريها. فتأو 

 :  (1)والروايات هي
   (5)مرسلة سيف بن عميرة: األولىالرواية 
اتَـُّقـوا الككذـَذبذ الصَّـَريرذ ): لولذد  )عليذه السذالم(ابذن احلسذني  قال  ان ي ول علذي )عليه السالم( ةعفر الباقر أيبهب بن عمرية عن فعن سي

                                                           

 ن  بط  ضرريام بينما هو ضعيهب وةبان وهككاوهك  وسألة شديدة االبتالء فان الناس بأصنافهم ولب ا م حىت بعض املتدينني يتما حون فيما بينهم  كبا  ان ي ول احدهم لالخر وا حا أ (1)
 .231- 232يروا  صقيد يف  الوه  ما سيأ  لكن عبارته )ال إشكال يف ةوا  الككب يف و ام امل اح السيما وا قيام ال رينة على امل اح( حاشية املكاسي لال ان  ان يوةد (2)
 ط إمساعيليان. 141ص 1املكاسي   (3)
 ال اجلهتني  ما سيأ .واست ك  عليها السيد اخلوئي بان سندها ريري تام وياللتها  كل ، فالبد ون حبب   (4)
   تي األص اب إكا اعتمدوا عليها فهي حجة عند  ال يخ يبين على حجية املراسي  يرائيا ورةاليا ولكا ال جند  يب ب يف  تبه املختلفة عن األسانيد  ما هو واض  فان أية رواية ووةوية يف (5)
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َبيـَر أذ مذـا عذ  تـذـرذى عذلذـى الككذ َبيرذ َفي ُكلِّ َجـد  وذهذـزكلف فـذَّاَّ الرَُّجـلذ َإذذا كذـذذبذ َفـي الصَّـَريَر اجك ـتُ َمنكُه وذالككذ )صـلى اهلل عليـه وآلـه مك أذاَّ رذُسـولذ اللَّـَه َلمك
تُبذُه ا وسلم( َذُب حذتَّى يذكك يقا  وذمذا يـذزذاُل الكعذبكُد يذكك تُبذُه اللَُّه َصدِّ ابا  قذالذ مذا يـذزذاُل الكعذبكُد يذصكُدُق حذتَّى يذكك     (1)(للَُّه كذذَّ

 خير الحارث األعور الرواية الثاني:
الذ يذصكُلُح َمنذ الككذَذَب َجـد  وذالذ هذـزكلو وذالذ أذاك يذَعـدذ أذحذـدُُكمك صذـَبيَُّه ثُـمَّ الذ يذَفـيذ لـذُه ): قذال )عليه السالم(علي  واما  عن األعورعن احلارث  

ـَدي َإلـذى النَّـارَ  َدي َإلذى الكُفُجوَر وذالكُفُجـورذ يـذاك ـَذُب حذتَّـى  ،َإاَّ الككذَذبذ يـذاك ـَذُب وذمذـا يـذـزذاُل أذحذـدُُكمك يذكك يـُقذـالذ كذـذذبذ وذفذجذـرذ وذمذـا يـذـزذاُل أذحذـدُُكمك يذكك
ابا ( قو فـذُيسذمَّى َعنكدذ اللََّه كذذَّ َضعذ َإبـكرذةف َصدك قذى مذوك حذتَّى الذ يـذبـك

(2). 
 مث ك ر ال يخ روايتني اخريني مها:

 رواية الخصال: الرواية الثالثة
اجلنذة وبيذ  يف ريذاجل اجلنذة  اجلنذة وبيذ  يف وسذ  أعلذى عيم بي  يف  ا)ان: سلم()صلى اهلل عليه وآله و عن اخلصال بسند  عن رسول اهلل 

 .( الككب وان  ان ها ال ... وملن تر  ،(3)املراء ولو  ان حم املن تر  
 : الرواية الرابعة

 ،حىت يرت  الككب ه له وةد  "  ا ميان" ال جيد الرة  لعم : )عليه السالم(املؤونني  أوريقال  
 األول.الرأ   لةأيهك  هي 

 : الرأي الثاني أدلة
وانصذرا   ،السذريةب: يسذتدل علذى كلذ  قد فانه الككب يف و ام اهل ل ةائ  وطل ا"": أ  الثا  وهو للم    االيروا  حيب ي وللر ا وأوا
 وللكالم تتمة  .ان هكا ليس بككب ووضوعا: و كل  (4)األيلة

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

 .252ص 12، وسائ  ال يعة  333ص 2الكايف   (1)
 .114باب  251ص 11، وحبار األنوار  252ص 12  وسائ  ال يعة (2)
 اجلدل املكووم هو الك  ال ي صد به إظهار احل  وإح اقه وإبطال البال  وإمنا جمري إظهار الف يلة الكاتية واالنا  (3)
 على فرجل الدخول ووضوعاً يف الككب. (4)


