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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
كان حول ان   فان البحث سابقا فال بد من التدبر والتأمل فيه: ب النتيجة متامايتميز بالدقة ولعله على ضوئه ستنقل البحث اآليت

حرماة حاا اهلازل الفاقاد للقصاد إ  دقال مدلولاه ماا ام يساتبعد  مل األنصاار  ذكرناا ان الياي و ؟ الكذب اهلزيل هل هو حمرم او جائز
ا ان هذا االستدالل قد يناقش فيه مان عادة وقلن، شاملة للكذب اهلزيل مطلقاو عوى اهنا اعتما ا على االطالقات  غري مطابل للواقع

   .ووصلنا ا  الوجه الثالث، وكذا الوجه الثاين األولوقد مضى الوجه ، وجوه
 .بيرط إذا أقام القرينة االنصراف كوجه من الوجوه اليت تدل على جواز الكذب اهلزيل استند إ ان اليي   كما سبل
االنصاراف   عاوى فاان؛ علياه آخارلوجه  رتيباللتقدم لجيعل ذلك وجها رابعا وذلك  أنمن الناحية الفنية  واألفضل األحرىولكن 

الوجاه الاذ   وأماا ،احلرماة منصارفة عناه أ لاة ماع  عاوى انصدق الكذب على الكذب هزال من الناحية املوضاوعية تستبطن اإلذعان ب
ا بال يطلال علياه ذلاك مان فهاو لايك كاذبناه إنياا  ألبااررو  املوضاوعي للكاذب اهلازيل عان الكاذب  القاولينبغي ان يكون ثالثا فهو 

 . احلكم والدليلمدى مشول وكما هو واضح فان نقاش رتبة املوضوع مقدم على رتبة احملمول و ، باب التجوز
 بداعي الهزل لبعض المعاني  واقع او منشئالالهازل على نوعين اما مخبر عن الوجه الثالث: 

و وذلااك   (1)ه الساايد ارااوئي يف مصااباا الفقاهااةذكاار  فهااو مااا األنصااار علااى كااالم اليااي   اإلشااكالالوجااه الثالااث ماان وجااوه  وأمااا
وبتوضايح  –ليك بكذب حيث يقاول ألنه؛ ليك حراما – أنواعهببعض  –كدليل على رّ  اطالقات اليي  واثبات ان الكذب اهلزيل 

 :  – على كالمه من جهة أخرى منا إضافةمع  من جهة لكالمه وإجياز
املخارب تاارة  ارب فاان  ،ولكن بداعي اهلزل وهاذا كاذب وحارام )مبا ال يطابقه( تارة يكون خمربا عن الواقع فانه على نوعني اهلازل إن

فاان الادواعي لتلال ولكان ارارب هاو هاو فلاو   أشابهالتحذير او اهلزل واملزاا والسخرية او ما وأخرى بداعي عن الواقع بداعي التهديد 
  . هذا هو النوع األول (2)تيمله واأل لةاهلزل فهو كاذب  كذب املتكلم باررب بداعي

مان  اإلنياا باداعي اهلازل وهناا ال يصاح ان نقاول اناه كاذب الن  بعاض املعااين املاتكلم أنياأماا لاو  فهاوالثاين من اهلزل  النوع وأما
 آلخارومثالاه ان يقاول شاخ  ، مبحارموحيث مل يكن كذباً فال تيمله أ لته فلايك ال حيتمل الصدق والكذب  واإلجيا  اإلجيا مقولة 
مناا وسايأيت النقاااش  وإضاافةهاذا خالصاة كااالم السايد اراوئي ماع توضاايحات  فاناه إنياا  ولاايك اخبااراً  منااه نبناه بطال( سااخرا أنا )

  .حول اليطر الثاين لكالمه
 :الكذب املسوق للهزل على قسمني إن: )فهي عبارته وأما
 أحادان  ارب إخبااره مطابقاا للواقاع كاأيكاون  أنن الواقاع لكان باداعي املازاا واهلازل مان  ون فانه قد يكاون اهلاازل بكذباه خماربا عا 

وهاذا ال شابه يف  ، فيضاحك مناه الناا  األثاربقدوم مسافر له او حدوث حا ث او وصاول حاجاة ليغامل املخاطاب بقولاه فريتاب علياه 
 .(3)رجه عن واقعه وحقيقته دواعي ال ختالف الامن الكذب فانه عبارة عن اررب غري املوافل للواقع و  كونه

                                                           

 395 -395/ ص  33مصباا الفقاهة / مج  (1)
 وكالمه حا اآلن على القاعدة وال نقاش فيه  (2)
لادواعي خمرجااً للخارب عان واقعاه وحقيقتاه الن الداعي خار  عن حقيقة اإلنيا  واإلخبار بل هو من العلل املعدة هلما وهو الباعث هلما وليك مبقوم  اخلي فيهما حا يكاون اخاتالف ا (3)

 خرب تارة ولتنيا تارة اخرىواحلاصل: ان الداعي قد يبعثك لت
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مان غاري ان يقصاد احلكاياة  بعاض املعااين باداعي اهلازل احملاض إنيا وقد يكون الكالم بنفسه مصداقا للهزل حبيث يقصد املتكلم 
ه باداعي ومثاله ان ينيئ املتكلم وصفا لواحد مان حضاار سلسا، اإلنيا وال يستند ا   اعي اخر من  واعي  إخباراعن واقع ليكون 

 انتهى (البطل على انبان والذكي على االبله والعامل على اناهل كإطالقاهلزل  
  مالت ثالثتأ التعليق على كالم السيد الخوئي :
 : وتعليقا على كالم السيد اروئي نقول

فهاو  ،مساتهزئا باهباان بطل( وهو ج أن للثاين ) األولفانه عندما يقول اليخ  ، (4)جيداً  اهنا موطن تأمالت ثالث فتدبران ه
ألناه ال حكاياة  -أ  لنسابته إلياه  – ذكر السيد اروئي بعض املعاين بداعي اهلزل وعليه فال سال الهتامه بالكذب ي  حبسب مايني

  وهنا نتأمل، يف املقام
 وال إنشاء للمعنى ،هناك حكايتان متعاكستان -2
 أوال:
بنحاو  هاو حكاياة عكاك الواقاع أ  حكايتاه ناوع ولكان حاك  فهو ( بطل او ذكي أن ): لهموجو ة فانه عندما يقول احلكاية  إن

أ   – ذكيبالسا   أنا يقاول  أنيريد  آخر فان مرجع كالمه لدى التحليل هو انهوبتعبري  مع حكاية الواقع أيضاً كو  مقلوب ومع
اللطافااة يف التعبااري ناشاا ة ماان جملمااوع، باال هااذا اهااو جااوهر الكااالم  فااان -أ  ظاااهراً اسااتهزا اً بااك  – انااك ذكااي أقااولولكاان  -واقعاااً 

  .خالل قلب احلكاية
 ن فيه معاكك متضم   وإخبار إخبارلدينا :  فإذن

ـْوِم اْلِييواموـةِ ) :يف قولاه تعاا ما جنده يف القران الكار  وقد يكون ذلك نظري  فقاال قاد اختلفاوا يف ذلاك  املفسارينفاان  (ال أُْقِسـُم بِيـو
قسام  ذلاك مبنزلاة القسام والاالان  وال لغاو وقاد يقاال:ال زياا ة يف القاران  ألناهوهاذا الارأ  لايك مبنصاور لغاو  أوبان )ال( زائدة  البعض
ر  ال اقسام لكان املاو  آخاروبقاول ، باه ولكناه تلاويحوبتعبري اخر: هاو لايك بقسام  ،يف روعة بيانية –ظاهرا  –مجع بني النقيضني فكأنه

 فتأمل (3)يستحل ان يقسم به
 ول: وفي موردنا ني

االستعمالية هي  مفا  اندية فان واإلرا ةاالستعمالية  اإلرا ةالتفكيك بني  يف أمثال تلك الكلمات، تكمن يفالروعة وانمال  إن
  فهما حكايتان يف مرتبتني. جبان( أن اندية )لكن مفا  بطل( و  أن )

وهباذا اللحااي يصادق  كوناه بطاالً  ن  بطل الظهور األويلأوالظهور الثانو  قد اختلفا ففي عبارة  األويل: ان الظهور آخروبتعبري 
الساخرية واالساتهزا   الدالاة علاى اناه يف مقاامبقريناة املقاام  وباالحتفاافاندياة  واإلرا ةولكن بلحاي الظهاور الثاانو   ،عليه انه كذب

  (6)ان  جبان: فانه ليك بكذب حيث املرا  هو ان  لس  ببطل أ  
 .فتنبه كل اللطل يف ذلكواللطل   ،وعليه فقد تعاكك الظهوران

                                                           

قسام ال  افاع حلرمتاه مان هاذا الوجاه فلو ثب  كالم السيد اروئي فهو إشكال قو  على مدعى اليي  االنصار  من مشول يف االطالقات ولكن لو مت ما ناذكره مان تاأمالت فاان هاذا ال (4)
 فال بد من التما  وجه آخر.

 وهذه احتماالت خمتلفة وهناك أقوال أخرى. (3)
 وفرض الكالم يف مور  كونه جباناً حقاً. (6)



 (211) الدرسهـ 2341محرم الحرام  12االثنين ............................. (حرمة الكذب) المكاسب المحرمة

هاذا ، االساتعمالية  اإلرا ةيتضامن احلكاياة حبساب  إخباارهاو  وإمناا، لايك بتاام ما ا عاه السيد اروئي من كوناه انياا اوعليه فان 
  (5)على كالم السيد اروئي األولهو التأمل 
 :اإلنشاء إيجاد الهزل، ال إيجاد المعنى بداعي الهزل -1
 بزيد(؟  ج ينو) (هو الفرق بني )جا  زيد مايعتمد على متهيد مقدمة وهي:  (5)لوجههذا اوتوضيح 

 للطلب. وإجيا  إنيا الثاين فهو  وأما، تيةآبة املر إخبار وحكاية لوحظ  فيه انن األول إناملعروف هو 
  وإخبارواحد  إجيا يوجد  اإلخبارويف  اجيا انيوجد  اإلنيا هو انه يف  األمروحقيقة  ،ليك بدقيلهو معروف ان ما ولكن نقول 

  توضيح ذلك:
 وقاد نوجاد ،تصاورا والنسابة   واحملماول   املوضاوع  الساامع: عان اراار  نوجاد يف ذهان  اإلخباارهباذا  فإننااعندما نقاول )جاا  زياد(  إننا
فيه د يوج   ولفظ )جا  زيد( الذهنوعامل ، ن: عامل ارار  واللفظ حيكي عنهاملوبتعبري آخر يوجد لدينا عا، لديهايضا بالنسبة  اإلذعان
 بالنسبة. واإلذعانوقد يوجد كذلك التصديل  وأركان القضيةاملعىن تصّور 

 وللكالم تتمة : إذن ههنا إخبار وإجيا  معاً. ان اوجد يف ذهنك شي ا أر تحبكاييت عن ارار   آخروبتعبري 
 صلى اهلل على محمد واله الطاهرينو 

 

                                                           

 وسيأيت يف الدر  القا م مزيد دقيل لذلك. (5)
 وهذا حبث جديد أيضاً فتدبر.  (5)


