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 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
اا الأقااو  أربعااة وذكر ااا؟ ذب مزاحااا وا ااه حماارم او الكااكاااا احلااديل حااول ال يف ذكاار مسااائ   اآلاو شاار  ، دقاادماذ لااذل مبد ا يف املسااةلة ومه 

 :  العنوااهذا 
 فهو حرام  اإليذاءاو  اإلغراءالكذب مزاحا او هزال لو تضمن او استلزم : األولىالمسألة 

او يساا لزمه فهااو  اإليااذا ن او كاااا ي  اام يساا لزمهاو  باجلهاا  اإلغاارا لااو كاااا ي  اامن  (1)هاازال الكااذب مزاحااا او إافهااي  األوىلاملسااةلة  أمااا
 فااا الكاذب، ن صال  وياوهر املساةلة املبحوواة واا كااا الباد مان  رحاهعاوهذه مسةلة واضحة ولكن الكالم هنا يف عنواا خااريي ، (2)حرام

 حبد ذاته يائزالكذب املزاحي  فهو حرام واا قلنا اا اإليذا لو ت من  املزاحي
مطلدقاا  أو يف خصاوم ماا لاو حارام باجلها  فا اه  إغارا ا يكاوااملازاح الاذي  وكاذل ، هاذا أوال، حارام واملؤذي للغري املزاح الثدقي  املزعج: إذا

الثااا   فيشاا ي ال اااير عاملااا  بعكااك ذلاا  عاماادا   معينااة سااوت ترتفاا لب اااعة األسااعار  إا آخااركااةا يدقااول تاااير ل اااير ،  أوياا  ال اارر و اابهه
وعلاى أي فااا هاذا الكاذب لاو صااغه بصايغة  (3)للثاا  باجلها  األولمان  إغارا اا يعاد فاا هذبعد ذل  بدقوة  األسعارب اعة كثرية مث تنخفض 
 مزاٍح فاا حكمه ما ذكر.

 اللطيفة ، السخرية، الهزل، المزاحالعناوين أربعة : سألة الثانيةالم
 : وهي أربعةاوين لدينا يف املدقام عن: فندقول اآلاواىل بعض عناوينها و كملها  إليهاقد ا ر ا و املسةلة الثا ية  وأما

 رابعها اللطيفة  و، السخرية او االس هزا ، اهلزل، املزاح
 صاوماخلعماوم و ال إماا هاي النسابة باني املازاح واهلازل ااوهناا  دقاول ، (4)املسا ظهر واملارا  إىلوالبد من ال فكي  بينها يف البحل حىت  صا  

ماا ة افا اا اهلازل وهاو العبال املطلا  عان  اماا، فهاي العماوم واخلصاوم املطلا  دقب  هبذا االس ظهار  و لو مل، من ويه وهو املس ظهر يف املدقام
 (5)السرور لدقل  املؤمن إل خالكاملزاح   عدقالئية ومنفعةكوا له غاية تاملزاح قد  فااواضحة فاملزاح 
محادي اهلل ويااري منااه ذيااال كااذي  ألبساايه وا": زوياتااه ووباا واسااعا مث قااال هلااا إلحااد  أهااد  )صاالى اهلل عليااه وآلاه وساالم(الناا   إا: فماثال 

   (6)مزاح وليك هبزل فهذا، "العروس
 واإل ااارةهااو أعاام ماان الدقااول  املدقااامالبحاال يف و  -فهااو كمااا يف ال مثاايالذ اهلزليااة ماان الدقااول او الفعاا   وأمااا مااا ة افاا اا اهلاازل عاان املاازاح 

وهااذه ، باا  يشاامالا الويااو  الك اا  واال اااري وغريهااا ،طوالك ابااة والفعاا  وغااري ذلاا  فاااا الصاادا والكااذب ال ا صاااا بااالويو  اللفظااي فدقاا
هاذه هاي ماا ة ، لياة ال يدقاال هلاا لثيلياة مزاحياةال مثيلياة اهلز و  - وهاي يف قباال الوياو  العيايالويو اذ االوباتية يصادا عليهاا الصادا والكاذب 

   أخر عديدة  بةمثلةاالف اا من يهة اهلزل وميكن تصوير ذل  
 هو املزاح واألعمهو اا النسبة بني املزاح واهلزل هي من ويه وإال فعموم وخصوم مطل   اا املس ظهر: والخالصة

 تحديد مصب المنع في الروايات: ة وفائدة التفكيكثمر 

                                                           

 (َوَما ُهَو بِاْلَهْزلِ )واهلزل بسكوا الزاي ور  يف الدقراا الكرمي  (1)
 مطلدقا أو يف اجلملة (2)
 والدقاعدة املعروفة املغرور يري  على من غره (3)
 رورة ال فكي  وسنذكر ويه ض (4)
 هذه مندقصة. إذوقد سب  اا الن  ميازح وهذه ف يلة ولكنه ال يهزل  (5)
 وقد يعد  لطيفة وهو أ وا من املزاح فالرواية باح مالني (6)
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فكاااا  األ صاااريالشااي   وأمااا، األعااالمالااذي حصاا  للاابعض ماان  فعااا  للخلااط وتظهاار فائاادة وااارة ال فكياا  بااني العناااوين السااابدقة وذلاا   
املوياو  فيهاا  وا  هاواهلازل  عناواا أالوياد ا الا   دقلهاا الشاي  يف املكاسا  لاو رايعناا الروايااذ  فإ ناا، ذلا  اخللاط يدق  يفاملدقام ومل  قيدقا يف 

 قد تدقيد يف حبثه هبذه الكلمة األ صاريولذا فالشي   ،املزاح
فااا  – آخاراح ماال او اخام مطلدقاا علاى اح ماال  وهذا  ساب ه ما  املازاح مان وياه علاى –اا اهلزل حرام  ب ل  الرواياذ لو وبت: وعليه

 الا  الروايااذ ومان،  الاة علاى حرماة اهلازلالا  ذكرهاا الشاي  يف املكاسا  الروايااذ  وهذا كلاه بناا  علاى الدقاول بااا، زاحامل إىلاحلرمة ال تسري 
لولاده ) اتدقاوا الكاذب  )عليه الساالم(احلسني  " كاا يدقول علي بن: )عليه السالم(يعفر  أيبتذكر كلمة ) اهلزل ( مرسلة سيف بن عمرية عن 

 ، (يد  وهزلك  الصغري منه والكبري يف  
 " ال يصلح من الكذب يد وهزل " : )عليه السالم(عن علي  األعورار  وأما الرواية الثا ية فهي عن عن احل

اجلناة ...... ملان تار   أعلاىزعايم بيات يف  أ اا: ل" قاا: )صالى اهلل علياه وآلاه وسالم(الرواية الثالثة فهي عن اخلصال بسنده عن رساول  وأما
ومعاه لاو وب ات هاذه الروايااذ ( اهلازل الرواياذ ت حد  حول عناواا)  هذهجند اا وهنا ، واا كاا حمدقا وملن تر  الكذب واا كاا هازال " أملرا 

 أكثاارعلااى العناواا الاذي ذكاار يف الرواياة ال  فعندئااذ سيدق صار ال حارمي ،حممولااة علاى الكراهاة مل تكان ومان يهااة أخار ، اع باارا وساندا ماان يهاة
 .املزاح إىلحيل ال مناط قطعي ل ندقيحه ل سري احلرمة 

ل اا رواياة ادقا عام ميكان اا ي، يف بااب اخار  اخا  وهو اها ة املؤمن وعلياه فاالكالم آخر أمرالسخرية فاا مناط حترمية هو  إىلبالنسبة  وأما
 لوقاتلرواياة فيهاا كاالم يا   هاذه الكان ويا  لاه ويا  لاه " ، للاذي داد  فيكاذب لي اح  الدقاوم " ويا : أي ا وهيذر تنطب  على املزاح  أيب

 . ف ةم اخر
 كالم صاحب التبيان ومجمع البيان 

  : س شهد بكالم الشي  الطوسي يف تبيا ه وتبعه الشي  الطربسي يف جمم  البياا حيل يدقول فإ ناوكي  ؤكد الفرا بني اهلزل واملزاح 
 عن السخف( ا  هى  هت اهلزل ال دقطاعاجلد  خال)

املازاح فلايك كا  ماا كااا مزاحاا فهاو  وأماا، اىل ما قلنااه مان ا اه عبثاي وال غاياة لاه إضافةهذا  ،اهلزل السخف مفهوم أخذ يففاا ظاهره ا ه 
   )عليه السالم( اإلماممن الن  او  األخريسخيف خبالفه يف اهلزل فاا ك  هزل سخيف ولذا ال يصدر 

 للمزاح والهزل و..تطبيقية  أمثلة
 وقب  اا  دخ  يف املسةلة الثالثة  ذكر بعض ال طبيدقاذ تنويعا للبحل وتطبيدقا للكربياذ على صغرياهتا 

  :مثلة تطبيقيةا
  األول:المثال 

رأ  مجاال علياه  وآلاه وسالم( )صالى اهلل علياهحيال ا اه  )صلى اهلل عليه وآلاه وسالم(عن الن   ما  دقله يف حبار األ وارفهو  األولاملثال  أما 
 مباازاح كمااا ا ااه ماان الواضااح ا ااه لاايك هااو لطيفااة ولاايك هااذا )صاالى اهلل عليااه وآلااه وساالم(والظاااهر اا كااالم الناا   (لشااي اهلريسااة: حنطااة فدقااال

ب يف اللطيفاة ياائز ذشعري على البعري وقال لشي اهلريسة فه  هاذا الكااللو رأ   خم  دقول وهنا ، إذ ال يصدراا منه الب ة بسخرية او هزل
  ؟او ال

  :المثال الثاني
ووبا واساعا وقاد تادلت  أهداهازوياته عندما  إلحد قال  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(الن   إاوهي  الرواية السابدقةاملثال الثا  فهي  وآما 

قصاريا مث مازحهاا وقاال  الزوي اه ووبا أعطاىلاو  ومو ن الشاهد اا الشخم، اهلل ويري منه ذيال كذي  العروس "لبسيه وامحدي أ رافه" ابعض 
  ؟فه  يعد ذل  حراما او ال )صلى اهلل عليه وآله وسلم(  نما قاله ال



 (32) هـ الدرس4121ذي الحجة  32الثالثاء ................................... (حرمة الكذب) المكاسب المحرمة

 

  :المثال الثالث
 إ ياا رسااول اهلل : فدقااال صاهي  –فااا ال مار يااؤذي صااح  الرماد  –! ؟رماادة أتةكاا  ال مار وعينا : رأ  النا  صاهيبا يةكا  لاارا فدقاال لاه

 "   وتش كي عيي من هذا اجلا   ام غه من هذا اجلا 
  ؟الكذب فه  هذا حرام وهذا وإا كاا مزاحا  ولكن ملزومه أو الزمه ،ي ر والداللة االل زامية لكالمه اا ال مر ال 

يار ك حراماا وذلا   ظارا ل دقر يعلاى مسال  الدقاائلني بااا الكاذب املزاحاي لا تصالح  لايال فإهناامع اربا هذه الرواية لاو كااا ساندها صاحيحا و و 
مباا قصاد اللفا   وإمناام مان كالماه ز مل يدقصاد الاال اصاهيبباا  –يف املدقاب   –قد ارج  وا أولب خريج  )صلى اهلل عليه وآله وسلم( األعظمالن  

 هو هو  وا الزمه أي املرآة ال املرئي هبا.
  :المثال الرابع

هنااه ب ماار ويلااك حبااذا  رسااول اهلل يةكاا  ال ماار فدقااال الرسااول ور  )صاالى اهلل عليااه وآلااه وساالم(ابااا هرياارة قااد ساارا  عاا  رسااول اهلل  هااو ا ا
ما  قطا  النظار عان حرماة  -  ؟فها  هاذا الكاالم حارام او ال،  عا  رساول اهلل آكا فدقاال ؟ هريارة ماا تةكا  أبااياا : )صالى اهلل علياه وآلاه وسالم(
 .- )صلى اهلل عليه وآله وسلم(السرقة وحرمة إيذا  الرسول 

 المثال الخامس: 
 إخباارا ي  امن إ شاا وهاذا  –خاذوها : بيات عائشاة يف يومهاا فدقاال  عيمااا إىلا ا اها مناه وياا  هباا فعكة عس   إعرايباا م  رأ   عيم

 إيلياا هاؤال  ر وهاا : دقاالفالبااب  يا ا  ىلا اإلعارايبلاه ومار   عيمااا وبدقاي  أهاداهاا ه  –ظاهرا  –ف وهم الن   –منه اا عكة العس  مل  له 
ملاااذا فعلاات قااال لنعيماااا و لااه الااثمن  از و فعلاام رسااول اهلل ذلاا  فاا - حياال تااوهم االعاارايب اا صاااح  الاادار ساايدف  الااثمن -مل حت اار قيم هااا 

 (1))صلى اهلل عليه وآله وسلم(ف ح  رسول اهلل ، رأيت رسول اهلل د  العس  ورأيت االعرايب معه العكة: ؟ فدقال؟ ذل 
احاد  اريف الكاالم وهاي اا الكاذب علاى  األ لاةمان  كادلي تصالح   فإهناا (2)السانن  لاةبةبدقاعدة ال ساامح  أوولو صحت هذه الرواية سندا 

   .(3)يف اال شائياذ يائز
 الكذب والصدق يطلق على الزم االنشاء: ةالمسألة الثالث

لاو كااا اال شاائي  البحال السااب  مان كاوا الكاذب ياو الكاذب بلحااال الزماه في ار  فا اه ال  ا  يف ا االا الصاداا  اخباار لاو اسا لزم  اإل شا  إا
  ؟ه  هو يائز او الفمزاحا 

 ، السيد اخلوئي ما فص له خبالت اإلخبارا جيري يف مك  بلحاال الزمه اإل شا وقد ذكر ا اا الوالد قد قال اا الكذب جيري يف 
اضاح الا مصا  ووياه ذلا  و  يريااا الكاذب يف اإل شاا  هباذا الوياهمان  ذه  إىل ذلا اا الشي  كا ف الغطا  يف  رح الدقواعد  كما

اخلاارب يكااوا لااه حكمااة الزمااه  إذا كاااا واإل شااا ، الداللااة االل زاميااةوتااارة يف الداللااة املطابدقيااة  الكااذب والصاادا هااو اخلاارب وهااو تااارة يكااوا يف
 بلحاظه.

  :وعبارة كا ف الغطا  
ولاي كمادح املاذموم وذم املمادوح   ةاالفاا املنبئ عنه م  قصد  اإل شا واا كاا من صفاذ اخلرب جيري حكمه يف  - الكذب أي -) وهو 

 ( ا  هى املكاره وتريي غري امل وق  وإجياب غري املوي  و دب غري النا ب ووعد غري العازم إىل غري ذل  مما يلزمه االغرا  باجله 
 حمارم ب بنفساه عناواا مدقابحالكاذإذ باجلها  ( فا اه ال حاياة الياه  اإلغارا كالمه وهو ) مما يلزمه   آخرعلى ما ذكره من قيد يف  ا تةم ولدين

                                                           

 .292-294م 12راي  هذه الرواياذ وغريها يف البحار ج (1)
 ف ةم . (2)
 على كالم م ى بع ه وسيةيت بع ه اآلخر. (3)
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 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين     وللكالم ت مة . آخرباجله  عنواا  واإلغرا 


