
 (62) الدرسهـ 9341محرم الحرام  91السبت ......................................... (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
، أربعااةيف املقااام  واألقااوالاحملاا مال   أاال ؟ وذكرنااا  أوحاارام  هااه هااو، الساانب هاا ال إىلووصاالنا ، كاااا الب اال حااول الساانب وهساا  نيا ه
وقاد ، و فصايلني ااا للسايد اياوئي والسايد الوالاد، وجتاوي  هطلا  كماا لعلاه  ااهر احملقا  االيارواي، فبني حترمي هطلا  كماا هاو لعلاه  ااهر ال اي 
 .  هضى فيما سب  بعض احلديل عن ذلك

 (الكذب هازلا ) في األربعة واألقوالالمحتمالت  أدلة
االسا ه ا  فياه  نقاين هان  إاحيال قلناا  بينهااساب  الفار  قاد و ، اهلا ل واملا او واالسا ه ا : وهاي ثالثاةالعناوين يف املقاام  ننكر أوال أاوهنا 

املاا او  واهااا، ئيااة فيااهالعب ياة حياال ال ةايااة عقال أخاان  وإمنااامل ي خاان يف عنوانااه ه ااك الغاا   إذاهلاا ل فهااو اقااه ه وناة  وأهااا، الغا  وه ااك لسراه ااه
فااا املا او بساب الرواياا  هاو باني  ادوو ، ال يسوا ذلك وقدالسرور يف قلب الغ   إدخالكقد يسوا له ةرض عقالئي  هو على قسمني: فف

 .  العناوين ال الثة كلها فالب ل يدور حولوعلى كه حال  ،وهنهوم
 قاد ذكار بعضاهم، اهل لخاصاة باعاادة فهاي  األعالمبني  بلهورد  ليت وقعتا يف هساسبه وهي األنصاريالروايا  اليت ذكرها ال ي   وأها
 .  هن الفصه وال ميي  بني العناوين ال الث امل بورةيف هقام الب ل ولسن البد ، هن ة  متيي  بينهماأحياناً امل او 

 تحريم الكذب الهزلي بقول مطلق  الحتمال األول: وهوأدلة 
 :  هنكورة أدلةلسنب بقول هطل  فاا املس ند يف ذلك عدة وهو حرهة ا األولالقول  وأها

 (9)(اْجَتِنُبوا قـَْوَل الزُّورِ ): ه تعالىقول: الدليل األول
 ور ساوا  أكااا اادا أو ها ال أو ه احاا او سا رية ال فار  الاقاول ل عرفااً  هصادا ب هاو نالسافااا  ،(اْجَتِنبُـوا قـَـْوَل الـزُّورِ ): ه  عااىللو وهو ق

هاانا  أرسااطو أنااتكمااا فاايمن يقااول  اهااه )،  قااول رور فهااو باحااه وحاارامانااه يع الصااناعي علااى الساانب اهلاا   احلمااه ال ااايصااد  بو ، بينهمااا
   .ابن سينا رهانه( أنت): يقول له أاأو ، (2)  كاا ه احا او ه ال او اس ه ا اال هاا( فاا هنا كنب سوا

 اطالقات الروايات: الدليل الثاني
قااد ذكرنااا هاانا الروايااا  و ، ااادا كاااا او هاا ال ومشوهلااا للساانب وايااا الر  اساا ناداً إىل إحااال  احلرهااة املطلقااةال ااي  يف هساساابه  مل يساا بعد

 فقط. (3)نق بس هوحن ال اهدسابقا وهنا س
 : والروايات هي

ااد   كاه  لسبا  يفالصغ  هنه وا كاا يقول علي بن احلسني لولدا " ا قوا السنب: عن سيف بني عم ة عن الباقر ع قال: الرواية الولى
   .يدل على واوب االا ناب األهروهنا الرواية  اهرة يف ال  رمي بقول هطل  فاا ، (4)"وه ل

 .  أيضاوهنا هطلقة ،" ال يصلح هن السنب اد وال ه ل " : قال )عليه السالم(امل هنني  أه  اإلهامعن : الرواية الثانية
 ت يف ريااضيف وساط ا ناة وبيا أعلاى ا ناة وبياتبيات يف  أناا رعايم: قاال لياه وآلاه وسالم()صالى اهلل عاألكارم ل و سعن الر : الرواية الثالثة

 .  وملن  رك السنب ولو كاا هارال "،ا نة ملن  رك املرا  ولو كاا حمقا 
                                                           

 وهنا الدليه مل يطرو وحنن ننكرا ف أهه. (1)
 ئن. فاا السالم قد يسوا يف هقام ال نقين واالس ه ا  او الس رية وقد يسوا يف هقام اهل ل او امل او،  ا يس ف بالقرا (2)
 و واد روايا  أخرى ورد  عادة يف ةرر احلسم ولسن النهي فيها  ن يهي او إرشادي  اهرا ولعله سن   إليها الحقا (3)
 وسند هنا الروايا  سيأيت الحقا وإمنا كالهنا يف الداللة اآلا  (4)



 (62) الدرسهـ 9341محرم الحرام  91السبت ......................................... (حرمة الكذب) المكاسب المحرمة

 

 حىت يرتك السنب ه له وادا "  اإلمياا" ال جيد راه حعم  :الرواية الرابعة
 :  األدلةمناقشة 

 :  اا يناقش هن عدة واوا ورة ميسنكن امل الروايا لسن االس دالل بو 
 مصّب التحريم هو الكذب ونسبته مع الهزل هي من وجه : األولالوجه 

 ،الساانب ولاايس اهلاا لهااو وهصااب ه  اارمي حمااور ال  أاال اادبر فيهااا يقودنااا اىل اا : يف هناق ااة هاان اساا دل راانا الروايااا  فهااو األولالواااه  أهااا
كانب ها ل او    ب قاد يساوا،فااا السانعلاى اسا دالل ال اي   اإلشاسالوهان هناا ي ضاح وااه ، هن وااه ة بينهما هي العموم وايصوصوالنسب
، وقاد يساوا ال هانا وال ذاك، صادقايساوا  وإمنااد ال يساوا كانلك قااا اهلا ل قاد يساوا كانبا و فا أخارىوهان اهاة ، هنا هن اهة، اد  كنب 

عناادها يهاا ل  اإلنسااااوذلااك الا  –صااور نأي املر وهااو الاا –هلمااا ثالاال  ناللاانيسااب  اا العالقااة بااني الساانب والصااد  هااي عالقااة الضاادين  قاادو 
 ه االنيونانكر ، ال هانا وال ذاك أخارىو اارة ، يسوا كاذبا يف ه له أخرىو ارة  هطابقاً للواقعصادقا  –وكنا الس رية وامل او  –قد يسوا ه له ف

فااا  بركاا  هضا سةن يقاوم اهل لياة ل ا  أو األصوا  أو األقاوال احلركا  -: أ(ليس بصد  وال كنباهل ل الني ) ل وضيح القسم ال الل
 ال ا ن ملاو  سلاوهاي هاا عاادة ابا ال  وهاي هاورد  أقاوىصاورة  وهنااك -ب، من حركا اه احلساياة بااملرةمل يض   إذهنا ه ل ولسنه ليس بسنب 

 : بسالم ه   ة  قاصد ملعناا فهنا يواد شقاا وصور اا
 )وانه هازل( ذلكى القرينة عل يقيمأن  -أ

 القرينة على ذلك  يقيم أل -ب
 الكذب الهزلي مع القرينة ليس بكذب إل مجازاا 

 اً إال خبا   -هاا  لظار    –وملا حضر مل جياد فيهاا  هأدبةش صا اىل  اكمن دع  وذلك بسنب فانه ليس انه هارلة على القرين  سلم وأقامفلو 
القرينااة  أقااام ألنااه؛ ال :؟ وا ااوابعرفاااً كاانباً هاانا  او فهااه يع اا  املااالحفااة و كنااوع هاان املهرة  هاانا املائاادة العااا إىل فضااه : املضاايف لااه قااال ،اً وهل اا

 (1)لسنه ليس بسنباقع خمالفا للو مبا هو هو واا كاا  جتريد اللفظ عن هدلوله احلقيقي، فهنا اي املقاهية او احلالية على 
ا اه فيقاال هانا وحم ف   فااا ايا  والقاول يالحاظ هاع قرائناه، ا اهقاع ولسان هاع هس نفب  للواهطااا اي  هو القول املطاب  او الال وحتقي  ذلك

 (2)، فلو لوحظ هعها فليس بساذبال انه يالحظ بدوا القرينة، بل اظ اجملموع صاد  وذاك كاذب
سا  ه  فإهناالاو كانات ه صالة والقريناة ، او ثانويا للواقاع والسانب بعسساه أوليااا الصد  هو هطابقة  اهر السالم  هورا : أخرىوبعبارة 
ا ديااة  اإلرادةيف بُعااد ساا  ه بااالظهور ال ااانوي للسااالم  فإهنااالااو كاناات القرينااة هنفصاالة  وأهااا، وسااينعقد لااه  هااور ثااانوي للسااالم األو بااالظهور 

أقاام القريناة املقاهياة ه قاد يال انا نقيصاا هناه او ه احاا او ها ال ف  هن يقاول ل ا ن هانا فيلساو  ال هااا ونابغ اه وعليه: فاا دوا االس عمالية
 لامفال اانوي لسالهاه  األو  للساالم حيال مل ينعقاد أو انعقاد وأعارض عناه، فلايس هادار الصاد  والسانب إذا واهاا الظهاور لنلك فااا الظهاور

 (3)مل يطابقه أيضاً به قد يقال أُ  خيالف الواقع
 (4)اهل ل هع قيام القرينة كنبا ال يسوااا  –وهو هادة االفرتا   –يف هورد كالهنا وعلى أية حال فانه يسفي 

جناد لادى ال ادبر وباالراوع اىل  عرياف وساو  يف هاورد االفارتا  هناا الوصفاا ي عارض لدينا  (السنب اهل  )عندها نقول : آخروبتعبير 

                                                           

 رض عدم هطابق ه للواقع.فكما ليس بصد  ألا ال (1)
 ل أو امل او وليس إخباراً باملرة. وسيأيت حتقيقهوقد يعله ذلك بانه إن ا  لله   (2)
عان اناه ااهاه أو اإلخباار عان اا املائادة ه واضاعة، فااا حااب  فصاد  وإال يف األه لة السابقة يف املا  ف أهه إذ هفاد الظهور ال انوي هو اإلخبار عن عسس الظهور األو  اي اإلخبار  (3)

 ظهور األو  واها الظهور ال انوي فاا عليه: ليس هنا السنب اهل  ، كنباً إال جماراً فال   مله اإلحالقا .فسنب ف دبر، وعلى أي فمادة االفرتا  هي ال
 وإا مل نقه بواود القسيم ال الل: ها ليس بصد  وال كنب. (4)
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 أقيمااتض عنااه وحياال املعاار  األو عليااه ذلااك بل اااظ الظهااور  أحلاا  وإمناااجمااار فهااو هاا ل ولاايس بساانب  (1)الساانب عليااه إحااال الساانب اا 
 ال كنب كونه ه اًل فالقرينة على خالفه ثبت الظهور ال انوي والني هو  

 اك هع إقاهة القرينة خارج هوضوعاً عن السنب.وب عب  آخر: السنب هن
ه مبااا ذكاار هاان وعليااه فااال يساا دل علااى حترمياا، (2)لقاااطحرهااة الساانب اهلاا   ه إلثبااا علااى الروايااا  املاانكورة  االساا نادال ميساان : والخالصــة

 وللسالم   مة  .الروايا  ذلك اا حمورها هو السنب دوا اهل ل
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

 

                                                           

 وهنا هو هورد السالم. –اي يف خصوص ها لو أقام قرينة  (1)
 أي حىت وإا أقام قرينة اهل ل. (2)


