
 (14) هـ الدرس2141ذي الحجة  12األحد ........................................ (حرمة الكذب) المكاسب المحرمة

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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 .  ؟خر يف املقام اهناك تفصيالان  أم ب مزاحا وهزال هل هو حرام او ال ؟الكذ أنكان البحث حول 

الساايد  وأمااا، ويف قبالااه اساا ظهر ااقااو االيااروام اقااوا  مطلقااا، كالمااه ي يساا بعد حرمااة الكااذب املزاحااي مطلقااا  آخاارأن الشااييف يف ذكرنااا 
 بنحوين خم لفني. ال فصيل إىلالوالد فقد ذهبا السيد اخلوئي و 

 ءاإلخبار واإلنشا علىالمدار : تفصيل السيد الخوئي
فلااي  ماان نصااي قرينااة عليااه  إذا كااان إنشااا  وأمااا، فهااو حماارم إخباااراكااان ماان الكااذب املزاحااي  ذكاارا الساايد اخلااوئي هااو انااه مااا مااا وإمجااال

   واإلخبار اإلنشا السيد اخلوئي فصل مابني مقام  إن، أي (1)لي  بكذب ألنه ؛مبحرم
او الااذي لااي  مبطااابو، طااابو للواقاان املقااول الاخلاا  هااو عبااارة عاان  إنفاا؛ اإلنشااا مقساام الصاادل والكااذب هااو اخلاا  ال  إن: توضاي  كالمااهو 

 ، ال فكذبفان طابقه فصدل وا، اشفا ومرآة عنهالقول كلوحظ ان هناك واقعا مرئيا و  هفقد لوحظ في
حقيقاة الصادل عان  أجناي (2)الاداعيو ، كاذبذكار ماا ال يطاابو الواقان وان كاان مزاحاا  فاان ، ال يغا  مان واقان الكاذب شاي اان الداعي  مث
   ،اإلخبار و هذا يف اخل ، والكذب
ي  اإلنشااا فااان  ؛حبسااي الساايد اخلااوئي وعلااى كااال ال قااديرين ال فاارل  االع بااار املاا ر او  ،شااهوراملعلااى  (3)لالع بااار إجيااا فهااو  اإلنشااا  وأمااا

كماا يف ) وج ا    الواقان أو يا  او الاذي يوجاد ها اإلنشاا نفا   إنبال ، هناك واقعا خارجياا حاي يطابقاه القاول االنشاائي او ال أنيالحظ فيه 
 .والقبول د بنف  قوهلما من اإلجيابأ وتوجر لطرفني تنشر العلقة بني ا أن بل؛ بإخبارنفسي ... قبلت( فان هذا لي  

 منا . اإلضافاتذكرا السيد اخلوئي من بعض  هذا هو توضي  ملا، اإلنشا  ال معىن فيه للصدل والكذب: وعليه
 وعدمه المدار هو على ذكر القرينة :الوالد  تفصيل السيد

 :  ما مضمونه"حنو آخر من ال فصيل حيث يقول  إىلوذهي  هذا ال فصيل السيد الوالد فانه قد رفض وأما
 نشا ا  وان كان إقرينة فهو حرام اللو ي ينصي و  ،(4)على املزاح فهو لي  مبحرم ةالقريننصي امل كلم  فلو واإلنشا  اإلخبار" ال فرل بني 

  فهو حرام.بدون قرينة إذا كان  إنشا او  إخباراالكذب املزاحي سوا  كان : وعليه
 وجهان في المقام: التفصيل األخير توجيه

 :  يذكرا ل وجيه كالم السيد الوالد أنميكن  (5)ويوجد وجهان
 : التدبر في تعريف الكذباألولالوجه 
ساا فا  ماان تعريااب الكااذب وهااو عاادم مطابقااة القااول ( تم صاالة علااى انااه ماازاح لااي  حباارامعنااد قيااام قرينااة  كاإلنشااا  اإلخبااار إنان  عااو) )

القارائن املوضاحة والدالاة علاى املاارا   مان اح فات واك نفات باه مبااقيال  بال املارا  هاو عماو  ماا، هاو هاو القاول مباا لاي واملارا  مان القاول ، للواقان
 ، اقدي
ووجااه ، ( فاحلااال كااذل  بااأمرك)  يااد قااائم : آخااراو قااال ، ( هااو قرينااة  اخلااة يف القااول اآلنفااان قيااد )  اآلن يااد نااائم : فلااو قااال احاادهم 

 كما هو واض ،العبارتني ب كة القرينة   يفاملعىن م غ  

                                                           

 اي انه سالبة بان فا  املوضو  (1)
 سوا  كان جدا أو هزال بال فرل بينهما (2)
 فانه يوجد رأيان وقوالن يف اإلنشا  ولكن الن يجة يف املقام واحدة (3)
  إما موضوعا ألنه لي  بكذب او حكما وسيأيت تفصيل ذل  ان شا  اهلل (4)
 كما خطر ببالنا، وسيأيت ما ذكرا من الوجه. (5)
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 (1)من كل مك نفاته من القرائن القولاخل  هي حقيقة : اذن
 وإمنااااملاازاح  لفااظفااان املالحااظ لااي  فقاا  ؛ للواقاانمبطااابو انااه لااي  فااال يصاادل عليااه  ماازاحكالمااه   أناملاا كلم قرينااة علااى  أقاااملااو  وحين ااذ :
وبلحاظها: ي يطلو اللفظ مبا هو مرآة عاكساة للواقان ليقاال اناه أادل أو كاذب بال أطلقاه وأرا  باه املارآة  ائادا  املازاح ال املرئاي  أيضااملك نفات 
 (2)ف دبر ا  على املزاح وإن كان خ    عدم أدل الكذب موضوعاهذا هو الوجه يف، والعاكسية

   الكذب في االنشاء لداللته االلتزامية :الوجه الثاني
 : فهوال فصيل ذل  واما الوجه الثام يف كالم السيد الوالد يف ر ا 

 األخاا ةوهااذا ، الداللااة االل زاميااة منااه وذلاا  بلحااا ؛ فساايكون كااذبا مزاحااي ي تاَاارر  بااه املرآتيااةلااو ي تقاام قرينااة فيااه علااى انااه  اإلنشااا  إن
 .(3)بارإخ

   اسثناءان من التعميم
 –أااورتني ماان ذلاا  إال انااه يساا ث  ، وان كااان ياار) ان الكااذب املزاحااي ماان القرينااة جااائز مطلقااا فانااه آخااريااذكر الساايد الوالااد تفصاايال مث 
 : –سلبا  واألخر) إجيابا إحدامها

 !)صلى اهلل عليه وآله وسلم(الهزل من النبي : األولىالصورة 
فااان الكاذب ماان هاا ال  ، أشابهونضاايب او مرجان ال قليااد او مااا  )عليااه الساالم( اإلمااام او )أاالى اهلل علياه وآلااه وسالم( اهلازل ماان مثال النااي
، وان لاذا فهاو حمارم، املا كلم القريناة يف ذلا  أقااموعليه فان الوالد يسا ث  مان عماوم اقاوا  هاذا الصاورة وان ، مقامهمهزال هو مما ال ي ناسي و 

 .ذيّله با)ف أمل(
   اللطيفة والنكتة :ورة الثانيةالص
 )أالى اهلل علياه وآلاه وسالم( وميثل لذل  مباا أانعه الناي، فانه يع  ا جائزا –او نك ة  –ة االس ثنا  الثام فهو ما يعّد يف العرف لطيف وأما

)أالى للناي  )علياه الساالم(املا منني  أما ماا ذكارا ، ف(4)ومزاحهماا مان بعضاهما الابعض )عليه السالم(علي  ال مر من أكلهباحلا ثة املعروفة من 
 (5)ما ذكرا الني له لي  بكذب عرفا وكذا اهلل عليه وآله وسلم(

 .  (6)كما ذكر السيد الوالد أمثلة أخر)  هو لي  حبرامف أشبهالكذب مزاحا ان كان من مصا يو اللطيفة او النك ة او ما : إذن
 :  مقدمات تمهيدية مهمة

 :  (7)ملنصورالرأي اكي ي ض  وجه النقاش فيها مث ن بىن ال بد من متهيد عدة مقدمات  ، يف مسأل نا األربعة ألقوالاانه بعد اس عراض : مث
 : المزاح والهزل واالستهزاءالعناوين في المسالة ثالثة: األولىالنقطة 

ن فاان هاذي، زاح واهلازلباني املا –وجادت  حبساي ماا – األعاالمقاد حصال يف كاالم  اان هنااك خلطا: وهاي طرحهااوهذا النقطة ي جند من 
بدقاااة الباااد مااان ال فكيااا  باااني هاااذا  موضاااو  املساااألةولبياااان ، ث وهاااو االسااا هزا  والسااا ريةيوجاااد اىل جنبهماااا عناااوان ثالااا كمااااخم لفاااان   انوانااانع

 .واس دالهلمل حديثهم يف مسا هو اخلل  بني عنوان املزاح واهلزل (الفقه)و (مصباح الفقاهة)ظاهر عبارة  فان، العناوين الثالث
                                                           

 لفظية او غ ها  (1)
 وسنناقش ذل  الحقا  (2)
 فان اإلنشا  بلحا   الل ه املطابقية ال ميكن وأفه بالصدل او الكذب امنا ذل  بلحا  االل زامية منه  (3)
ياأكالن ال مار وكاان أما  املا منني اااول ان يالطاب الناي ويداعباه فعنادما يأكال ال مار يأخاذ الناو) بيادا وين ظار حلظاة حاي يل فات  كانا)علياه الساالم(وعلي  )ألى اهلل عليه وآله وسلم(وذل  ان الني  (4)

)عليه أو إال القليل منه، وهنا الطب ام  امل منني  بينما يف قبال اإلمام ي يبو شي  )ألى اهلل عليه وآله وسلم(النىب ص اىل جهة ما فيضن النواة أمامه حي اج من الكث  من النو) إمام الني األعظم 
 : ان اقائن اكثر هو من أكل ال مر بنواته!!)ألى اهلل عليه وآله وسلم(الني بالكناية عن انه رمبا أكل كث ا ! فقال الني  السالم(

 فان الني قد ذكر ك ) كلية وهذا بلحا  لطاف ها تنطبو على املور  (5)
 ذكرا من مثال كدليل أحي  او ال؟ سيأيتلكن هل ما  (6)
 وكل مقدمة ونقطة جتيي عن  ليل أو رأي من اآلرا  امل قدمة أو ت كدا أو تضيب أمرا  جديدا . (7)
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 االس هزا  والس رية، اهلزل، املزاح: يف املقام ثالثة وهي العناوين املوجو ة إن: توضي  ذل 
 .جلي ينرر اآلخر عن  هذا العنوانوذل  واض  ففرل االس هزا  فهو عنوان ي ضمن ال حق   أما  

 : الفرق بين المزاح والهزل
 : الفرل بني املزاح واهلزل فهو وأما
  على ما يقال يف مقام العبثية واللغوية يطلو اإمناهلزل  إن

اانر  أنذكرناااا انااه يصاا   علااى مااا وممااا يشااهد ماان قااد مااا ح فالنااا  أاادر منااه املاازاح أو بأنااه )أاالى اهلل عليااه وآلااه وساالم( األكاارمالنااي  بر ص 
 فالنا .  لر او هار  بانه أدر منه اهلزلولكن ال يص  ان نصفه ، أأحابه

 . منلي املكإ خال السرور على ق ا  عقالئي ا  املزاح فان له غرض وأما، معىن العبثية والالغرضية بقول مطلوان اهلزل يس بطن  واحلاأل:
  مدار الصدق والكذب الواقع ال االعتقاد: النقطة الثانية

املطابقااة  انونضاايب  للواقان، ال االع قااا  الصاادل هااو مطابقاة القااولمادار  أنناار)  إنناايف ضامن كالمنااا وهااي  إليهاااوهاذا النقطااة قاد اشاارنا 
 القول من قرائن بقد اح ب واقرتن  بلحا  ماتكون  أنالبد 

 القسيم الثالث للصدق والكذب: النقطة الثالثة
 او ال؟  للصا ل والكاذب اثالث ا  هل ان هناك قسيم: وهذا النقطة هي نقطة مهمة وهي

أي  هاال يوجااد قساام آخاار؟فخلاا  إمااا ان يكااون كاذبااا او أااا ل ا إنعناادما نقااول  فإننااا، هاال ان القضااية منفصاالة حقيقيااة: أخــر بــارة وبع
 ؟(1)ال أا ل وال كاذب أخباريوجد 

بال هنااك شاو ثالاث وهاو فيماا لاو انفكات ، مبانعاة خلاو والقضاية ليسات مبنفصالة حقيقاة تالعالقة باني الصادل والكاذب ليسا إنالظاهر: 
نصاافه بالصاادل او  أنال يصاا   أو عنااد متثيلااه ماااقملااة  إعرابااهيم فااان خاا ا عنااد مقااام ال علاايف  كمااا يف املعلاام،  اقديااة عاان االساا عمالية اإلرا ة
 اإلعاراب  املعلام عناد اإن حلا والسار يف ذلا : ،ي يكان قائماا  باالواقن  ولكان  يادا  ، كمثال على اقملة األمسياة   يد قائم: كما لو قال ،الكذب

 وللكالم ت مة.، قنلوال وإخبارا عنه مرآتي هانه يلحظ ال ، مبا هو هوهو اللفظ 
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

 

                                                           

 املقرر. وسيأيت حتقيو ذل  -ولعل العبارة األ ل هو انه يوجد قسيم ثالث لل   واإلنشا ؟  (1)


