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

 قوة إال باهلل العلي العظيم
ان  األحكااميف موضوعات  األصل إنلك يعتمد على تنقيح الكربى الكلية وهي ذكرنا ان ذ ؟ ولقدرم او الكان البحث حول الكذب هزال وهل انه حم

  .األصلموضوعا للحكم مبا هي منسوبة لفاعلها فان ذلك خالف  دون ان تكون، موضوعا للحكم وانه متام املوضوع بذاتهوبعنواهنا  تكون مبا هي هي
متامياة االساتدالل باه عادم  وأثبتنااوناقشانا  ، للمصاا  واملفاساد يف املتعلقاات األحكاامياة وهاو تبع األولوذكرناا الادليل ، ثاال  بأدلةواستدللنا على ذلك 

  .مناقشة الدليل الثاين اآلننذكر و  ،على املدعى
 إال بعد ثبوتها برتبة متقدمة  او الثانوية   األولية أحكام العناوينحديث الرفع ال يرفع : مناقشة الدليل الثاني

عنااوين التساعة فقا  رفاع  يفياد، واحلاديث (1)ال رفاع إال بعاد الوضاع دقاة وعرفااالرفاع و مفاد  هو  اند ذكرنا حديث الرفع واستدللنا بالدليل الثاين فق وأما
 باق  (2)حكمهفاهلزل فليس منها ولذا فهو ليس مبرفوع  وأما ،املذكورة فيه

وقد فصلنا ذلاك ساابقا  ونظائر ال يتغري حكمه باهلزل ف ،ين التسعة فق واحلاصل ان حديث الرفع يفيد ان الكذب إمنا يتغري حكمه بطرو إحدى العناو 
  .فالحظ

 : (3)بأمرينحديث الرفع ال يتكفل  ألنوذلك ؛ غري تام بأنهعلى هذا الدليل  در  ولكن ي  : رّد ذلك
 : األول األمر

  األولية.العناوين  أحكامحديث الرفع ال يتكفل بنفسه بيان  إن 
 :الثاني األمر

  تطارأ علاى اسنساان أخارىنااوين ثانوياة ن هناا  عاحلاديث فاا املاذكورة يفعة غاري التسا األخارىعنااوين الثانوياة ال أحكاامبياان  أيضااحلديث ال يتكفل ان ا 
هلاا أحكامهاا  الغضا  والضا ر والكسال وغريهاا فاان وكاذلك، اهلازل كحالاة ثانوياةعلياه  طارأيد ّ إال اناه يكون يف مقاام ا ا أن اسنسانيف  األصل إنف، كاهلزل

أو  أو اسكاارا عليااه حالااة االضااطرار  أويل ولكاان قااد تطاارأكعنااوان   ان يكااون حااراو اتاااراو  اسنسااان يف األصاال إنثبوتاااو وهااي غااري العناااوين التسااعة الاا  يقااال فيهااا 
 .. اخلتكليف ما ال يطيقهقد يكون يف معرض أشبه او انه وما  اس اء

يكاون يف ملاذكورة فقا  وفقا  وس غاس غريهاا حا  وحاديث الرفاع اخاتا بالتساعة ا، ليست بقليلاة بال هاي كثارية -ة غري التسع –وهذ  العناوين الثانوية 
عنااوين  أحكاام حديث الرفع يف غري التسعة هو حيادي من هذ  ا هاة وسااكت عان إن: أي، مبا هي هي الثانوية األحكاممن  األخريات أحكام مقام نفي
  يف حد ذاهتا. األخرى األحكام

وضاوع مولذا بداياة الباد مان تنقايح  او ثانوي ويف مرتبة متقدمة وقبلية أويليرفع احلكم الثابت يف مرحلة سابقة بعنوان  إمناحديث الرفع  : إنأدقوبتعبري 
ماا حكام لتنقايح  الرفاع يثفاال غكان ان يتمساك  ادوعلياه لريفعه لو اضطر إليه أو أكر  عليه أو شابه ذلاك حديث الرفع  يأيتمث بعد ذلك  (4)اهلزل وحكمه
 ورافع له. هو وارد عليه

فهاو  اناه مشامول هلاافلاو قلناا  ؟أم ال يشمل الكاذب هازال الكذب املأخوذ موضوعاو للحرمة يف الروايات إنهل  وتطبيق ذلك على املقام: ان السؤال هو
واناه هال تلتاه أدلاة  ابتاداءولكناه ال يشا ا حكام املوضاوع ، معلياه فلايس  ارا أكرهاتمث بعد ذلك ياأيت دور حاديث الرفاع فيقاول الكاذب هازال لاو ، حرام

 التسعة.العناوين طرو احدى رفع بربكة الح  يرت  بعد ذلك  ،الكذب ليكون حراماو أو ال فال يكون
 . فتدبر (5)االستدالل  ديث الرفع دوري بل ان 

                                                           

 والرفع يف قبال الدفع وهو املنع من أصل حدو  الشيء. (1)
 وهو احلرمة. (2)
 واحد هذا ا وابني يذكر عادة ولكن اآلخر ليس مبذكور  (3)
 وانه احلرمة فرضاو. (4)
 إذ رفع احلكم فرع ثبوته فكيف يكون مثبتاو له؟ (5)
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 ال في االحكام الشخصية في االحكام النوعية إنما هو ي ا هي هموضوعات بملل األحكام بناء العقالء على جعل: رّد الدليل الثالث
والنحاال  امللاال بناااءاسااتناداو إو مبااا هااي هااي ال بلحااا  نساابتها او فاعلهااا او غااري   عناوينهاااان موضااوعات االحكااام )الاادليل الثالااث علااى القاعاادة  وأمااا

كماا هاو احلاال يف ،  بقياد أمار كالقصاد وااللتفااتال  باذاهتاعات و علاى املوضا األحكااميف هكذا قوانني يصبون  أهنموالعقالء يف كل قوم ومكان وزمان حيث 
فلاو اااء احادهم وباة طساة طواباق ، قاانون عاام فاناه أربعاةزيادة طواباق البنااء العماودي علاى عدم  وضعوا قانونكما لو مثال   قانون تنظيم البناء داخل املدن

  ،عليه غرامة خبرقه القانون س لتذا القانون هبدم بنائه ولعله فانه ملزم وفق ه بإلتفات أو قصد أو ال بعلم او بدونه
  (هذا هو الدليل الثالث، والشارع سيدهم يف ذلك ا هي هيمبعات و ضعلى املو  األحكامالعقالء يثبتون : إذن

 : (5)وهناك جوابان عن ذلك
علااى فيهااا  األحكااام بابتب  باحلكومااة وبعامااة الشااع  فتعتربهااا كمااا ذكاار ماان انصااالاا  تاار  األحكاااموالنحاال تفاارق بااني تلااك  األماام إن: األولالجــواب 

سابق مان ماا و  ،قصاورا وا اهال حا  الغاال  والسااهي األحكاامفتلزم هذ   يف ثبوت احلكم عن دخالة القصد وااللتفاتوجتريدها موضوعاهتا مبا هي وتعريتها 
 وغريها  وهندسة املدن يف الضرائ  واملكوس والكمار النوعية كما  األحكامفانه كان يف  األمثلة واألحكام

القضااايا املتعلقااة بولااذا  ااد يف ا اااكم  مطلقاااو أو يف ا ملااة قااد اخااذ فيهااا وااللتفااات املرتبطااة بالعالقااات الش صااية فااان القصااد باألحكاااممااا يتعلااق  وأمااا
، أيضااو  العقاالء عنادان العقاود تتباع القصاود فااملعاامالت كاذلك يف  واألمار فيفهومالكاو ألصل احلكم أو لدراته أو لت مدخلية  ذاربون القصد الش صية يعت

ثابتاا كاذلك يف ا ناياات فاان احادهم لاو  األمرو د هذا ،ال يرتبون االثر عليه  فيه فاهنماو كان غالطا  أو اسيقاع س يقصد العقداحرز انه فان الش ا لو 
فاهنم ال حيكمون بالقصاص عاادة بال قاصدا  ملتفتاو أوولكنه لو س يكن ، ويقابل مبثله عندهم  قه ص ثابتوكان قاصدا لذلك فالقصا آخرش صا ضرب 

 الشؤون والقضايا الش صية ثبوت األحكام يف يرون للقصد مدخلية يف ألهنموذلك  غاية األمر بغرامة ما وهي أخف من القصاص قطعاو؛
هاذا الناوع ال يف الكاذب علاى اهلل ورساوله او علاى الشاع   فاان كالمناا يف كما هاو واضاحو ، يةمن الشؤون الش ص فانهوهو الكذب صغرى املقام وأما 

ان بنااء العقاالء يف عادم منوطياة األحكاام بااللتفاات والقصاد لايس يف ماا : واملتحصال يف ردناا، هذا مما ال شك فياهو ، (2)والنوع فان ذلك حرام وان كان هزال
 ال النوعي من الكذب حول الش صي كالم يف املقام يدوروال ،يتعلق بدائرة العالقات الش صية

ا ماك  قياداو لثباوت احلكام فصلنا وقلناا ان املوضاوعات لتلاف بعضاها عان بعاذ يف اخاذ القصاد إنناذ إ؛ او نفس ا واب السابق ويعود: الجواب الثاني
ماا علام  يف و  ،الوضاعية األحكااميف  األمار علاى عكاسل املعاامالت كاذلك وحا أو الغال  أو الغافل ت  على القاصد دون اهلازليت  األثرفان  (العبادات)يف 

 فيهاوتبقى املواطن املشكوكة و مورد حديثنا ، كراهة وقوعه يف اخلارج
 المرجع في عالم اإلثبات لسان األدلة

يف عاااس تأساايس : أي ،تكلم يف عاااس الثبااوتناانااا ك  إنناااحيااث ، اسثباااتعاااس  ماان عاااس الثبااوت إوظاااهرا فانااه البااد ماان االنتقااال  اوماا دام مااا ذكرنااا  تاماا
 حولسيكون ف اآلنالكالم  وأما، (3)بلحا  االنتساب ال عليها مبا هي هيحتمل  فان األصل كوهناوضوعاهتا معلى  األحكام وانه كلما محلت األويل األصل
والفارق واضاح باني ( الكاذب حارام)تاارة أخارى يكاون بلساان و ( ال تكاذب)تاارة يكاون بلساان  اسهلايومفاد ومصا  الرواياة فاان اخلطااب لسان الدليل  حول

بلحااا  االنتساااب  واملوضااوع احلرمااة قااد صاابت علااى العنااوانعليااه فو  لفاعلااه هظاااهر يف انتساااب والفعاالفعاال انصاا  ّ علااى فيااه هنااي  األوللسااان فااان الاللسااانني 
  والتفاته له )إذا األصل يف األفعال القصدية(. للفاعل

 وللكالم تتمة  .مبا هو هو وس تؤخذ النسبةفيه على املوضوع قد صبت احلرمة  –الكذب  - اهر ان املصدريف الثاين فالظ وأما
 صلى اهلل على محمد واله الطاهرينو 

                                                           

 وا واب األول اديد واما الثاين فهو إرااع ملا ذكرنا  سابقا (1)
  على اهلل أو عامة الناسحس  املستظهر، بناء على انصراف الكذب عن اهلزل للسرية أو غريها كما ذه  إليه الشيخ فانه ال انصراف للكذب )وحرمته( عن الكذب هزالو  (2)
 أو رفذ هذا األصل. (3)


