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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
مدخليللة  يفيللد وانلله هللل اللسللا   يهللا ،واألدلللة اإلثبللا عللا   إىل ،حرمللة البللطب مطلقللا او خصللو  مللا مللا  عللن  للد منلله حتقيلل وصلللنا يف 

 أملر وانله ظاهر يف ا  حرملة البلطب قلد انصلبى عللى البلطب هلا هلو هلو لساهنااو ؟ القصد وااللتفا  وبعض خصوصيا  الفاعل يف التحرمي
  .أشبهزاحا او ما يغة مثال للمعلم او ما  هزال او ميقع خار ا باملرة وا  ما  بصا  ال  رعمنبر يريد الشا

 وعالم اإلثباتالعود الى رواية الشيخ 
)عليلله البللاقر  اإلمللام روايللة عللنالشلليل  نقلللحيلل   ،مللا رمللرش الشلليل مللن الروايللا  أخللر البللد مللن التطللر  مللرة  اإلثبللا عللا   إىلويف الر للوع 

   (1)((ْزٍل فَِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا َكَذَب ِفي الصَِّغيِر اْجتَـَرى َعَلى اْلَكِبيرِ اتَـُّقوا اْلَكِذَب الصَِّغيَر ِمْنُه َواْلَكِبيَر ِفي ُكلِّ ِجدٍّ َوهَ )): السالم(
 وجهان القتصارها على تعليل التعميم األولفائدة وتوضيح للرواية : 
للي   انله لروايلة يبلدويف هنايلة ا )عليله السلالم( اإلملامتعليلل ،  لا  عنله واإل ابلةالالحل   اإلشلباليف  ملدخليتلهونطمر بداية توضيحا للروايلة 

ملن  األولولبلن تعليلله يف ريلل الروايلة اقتصلر عللى  ،عن البطب الصغري والببري مث هنلى يف املقطلع الثلان علن  لدش وهزلله هنى انه قد ؛ بشامل
 ؟الو ه الثان للتعميمعلة و  يطمر  (2)و هي التعميم

 نا احتمالني: هه ا   وجواب ذلك:
 : االحتمال االول

ملن  مملا انلهوهلطا ملن  نلو  البيلا  والبال لة   ،لبونله الممله يفهلم عر لا ملن البلالم الثلان اىل ملاأوملل و له التعمليم  )عليه السالم( اإلمام إ 
تلقللي مللي يسللتنب  بنفسله التعليللل الثللان مللن خللالل  هملله واحلبمللة  يلله اسللتثارة ملبلة التفبللري يف امل ،و للوش االعزلام  يلله بللل مللن  آالقللر  أسلالي 
وهللطا  ،انلله ارا مللطب يف االلزل ا للجلأ علللى ا للدمنلله يفهللم  ((فَــِإنَّ الرَُّجــَل ِإَذا َكــَذَب ِفــي الصَّــِغيِر اْجتَـــَرى َعَلــى اْلَكِبيــرِ  )) قوللله:  لاألو للتعليللل 
 لطيف.عريف بال ي و ه 

  االحتمال الثاني:
 للا  البللطب هللزال قللد يعللد   ؛ عر للا األولمللن مصللادي   هللو  هللو ا  الثللان أد ا للد وااللزل لألمللر الثللان وامللا االحتمللال الثللان يف تللرل التعليللل

 األولالثلان ملن مصلادي  وملع ا   (3)امبالنسبة له، ويظهر رلك مع احتلاد مملموهن مطبا صغريا يف قبال البطب  دا والطد قد يعد مطبا مبريا
 او  ري رلك  ألفا او  أمهيةا رد بالطمر إما ملزيد  إال انه

  امعه البطب الصغري والتعليل شامل له بشمول  ا  اازل مصدا  من: والمتحصل
  د ببركة )اتقوا(قيَّ إشكال: إطالق )الكذب( يُ 

در وا( واملصل)اتقلتعلل  بله البلطب مصلدر   يف )اتقلوا( -واللطد  لوهرش النهلي  - لألملرقا  عل املصدر متعل   )عليه السالم( اإلمام إ  سب 
)على اخلتال  أنلواع القصلد  النهي مطلقا شامال لبل املواردساب للفاعل وعليه سيبو  يدل على احلدث  ق  و ق    تؤخط  يه  نبة االنت

 .من  د وهزل ومتثيل و ري رلك(
ال  األملر املعامسلة  لا ململة )اتقلوا( قبلهلا وهلطش الا داللتهلا   ورد انله  ،البلطب من االستناد إىل إطال ولبن قد يستشبل على ما رمر 

ى إليله أ لاد حرملة خصلو  البلطب املقصلود امللتف ل اآلخلرالتفلا  الطلر   ،مبل اال عال  ،األمرهطا أخط يف  حي  إر :  ،يو ه لغري امللتفى
                                                           

 .252  12، وسائل الشيعة ج333  2البايف ج (1)
 َفِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا َكَذَب ِفي الصَِّغيِر اْجتـََرى َعَلى اْلَكِبيرِ  أد قوله  (2)
  ا  مفسدة البطب هزاًل هي يف خمالفته للواقع اما مفسدة البطب  داً  هي إضا ة لطلك يف خداعه وتدليسه على اآلخر. (3)
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   ال مطلقه.
مللو  املطاطلل    )أدخللط رلللك ولبللن النهللي املتقللدم عليلله قللد ا (1)ونوعلله اآلخللرالطللر   قصللد ا    يؤخللط  يللهو ا  املصللدر والخالصــة : 

وقصللدش و للود )اتقللوا( ومعلله تبللو  شطصللية الفاعللل ، بو للود املصللدرنظللراً لص مللن تعملليم البللطب سللنتطل  إننللاوبنللا ا علللى رلللك  (  يللهملتفتللا
 .و ري القاصدالطفل او الغال  او الساهي يو ه االمر اىل  احلبم إر المدخلية يف  والتفاته را 

 هبطا التحليل والنهي اخلطاب دائرة خار ة عنمل هطش الصور وعليه ستبو   
 :اإلشكالرّد 

 :   إشبالعدة و وش لرد ما رمر من وتو د  
 : البد من التفريق بين النهي والمنهي عنه األولالوجه 

 –أملرا  للدينا  انله يف املنهلي عنله  أيملااختلارش  عللى ال يلدل با  أخطش  يله )اتقوا(األمر بلخط يف قد ا (2)أ  االلتفا رمر من  وميبن رد  ما
البلال  ولبللن املنهلي عنله قللد اإلرادة  ردنعللم ا  النهلي ينبغلي ا  يو لله للملتفلى  ،آخلرشلي    للالنهي شلي  واملنهلي عنلله خمتلفلا  -أد مطلبلا  
 وخصوصه، وال يسرد هطا لطال. ولي  يف )اتقوا( وعمومه البطب(ومالمنا يف املقام يف املنهي عنه )أد ، يبو  اعم

يللدل علللى التفبيللك  يف القيللود، نللطمر شللاهداً املنهللي عنلله ا  الللبعض قللد يتصللور الللتالمم بللني النهللي و  للمللا رمرنللاش  وممللا يلل هن: أكثــرتوضــيح 
(  انله ال تنلايف يف البلني بلني الصلدر واللطيل (3)للك ا  البلطب حلرام مطلقلا أقلولمللا  - وهلطا صلري  –بينهما  لا  امللوىل للو قلال لعبلدش )التفلى 

او ا لد  مااللتفلا الشلروط   ملن  يؤخط  يه شرط  طلقا وقد ورد م ولبن املنهي عنهقد تعل  األمر به وا  ما  يف بداية البالم  االلتفا  ا  
 او اازل او  ريها 

وعليله ا  )اتقلوا( ال تصلل  ا   ،ممبن بل واقلع وهلطا حاصلل يف املقلام تفبيك بني شروط تو ه النهي وبني شروط املنهيال: أخرىوبعبارة 
 (4)  تؤخط  يه النسبة للفاعل.  تأملمصدرا  املطل  لبونه تبو  دليال على تقيد البطب

  القيد في )اتقوا( من باب الغالب :(5)الوجه الثاني
بصلليغة )ال  اإلمللام يف مللالمنهللي الولبللن هللل احلللال مللطلك لللو مللا   ،ا  احلرمللة انصللبى علللى البللطب بقللول مطللل  األولرمرنللا يف الو لله 

ور لض التقيلد ملرة  اإلطلال  لتأميلد هلل يو لد خمللص   لاملنهي عنله مقيلد؟  يه النسبة للفاعل  خط(  عل والفعل قد ا ا  )ال تبطب تبطب(
   ؟أخر 

رللك للحا لة  إمنلا  يله النسلبة للفاعلل  الفعلل املشلرب مسلتطدماً ( ال تبلطب) قلال للو )عليله السلالم( اإلملام إ ر قلد يقلال نعم إ :وا واب
 مطلك عادة  واألمر د املنهي عنه خبصو  بعض صور نسبته للفاعلال لتقي   اىل طر  اخلطاب

   .األخص إىل األعممن  -أد املصدر  –  ال يصل  حىت هطا اخلطاب ا  يبو  صار ا للمعىن :يهلوع
 ا  ال تبطب  يه احتماال :: أخرىوبعبارة 

اهرش رلللك مقيللد بللل مللا  رمللر مللا ظللل  أخللط خصوصللية الفاعلل   يُللر ددما قللال ال تبللطب عنلل اإلمللام إ الثللان  هللو  وأمللا ،(6)نللاشمللا رمر  األول 
يَـا َأيـهَهـا النَّبِـيه ِإَذا َجـاَ َل اْلُمْنِمنَـاُت يـَُبايِْعنَـَك )قولله تعلاىل:  أمثلرويوض  رلك  ،األخر من املصادي  ال بصدد نفي  األهمالجلميز على  أل ل

                                                           

 أد نوع قصدش. (1)
 أد التفا  السامع وقصدش. (2)
 .قد اشجلطى  يه شروط خاصةسواً  أقصدته  داً أو هزاًل أو   تقصدش مبونك معلماً يف مقام التمثيل أو مو   اعله  ري بال ، هطا وإ  ما  العبد املطاط   أد (3)
 تأملإر حصل خل  بني أصل االلتفا  مقابل الغفلة وأصل القصد مقابل عدمه، وبني نوع القصد من  د أو هزل وهو مورد البح .   (4)
 بصيغة ال تبطب ) عليه السالم (وهطا يعمم ليشمل املورد حىت لو ما  مالم اإلمام  (5)
 من إرادة النهي عن خصو  البطب بقيد نسبة خاصة له إىل الفاعل. (6)
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ــتـُْلَن َأْوالدَ  ــْزنِيَن َوال يـَْق ــْزنِينَ ) للا   (ُهــنَّ...َعَلــى َأْن ال ُيْشــرِْكَن بِاللَّــِه َشــْيياس َوال َيْســرِْقَن َوال يـَ وشطصللية  قللد اخللط  يلله القصللدانلله ظللاهرش  (َوال يـَ
وقصلد الزنلا ، عن الزنلا والقتلل منهيا الطفل والطفلة من الواض  انه لي  مل رلك قيداً  ا  ولبن  وقع منهياً عنه  عل ألنه ؛(1)الفاعل بقيودها

 (2)أو ضدش لي  دخيالً يف احلرمة.
 مقيد بل مالل التحرمي هو الفعل بنفسه.تؤخط     األبعادمن  عديدال شطصية الفاعل يف  :وعليه
ال  حملل  العنايللة هللو املللورد  وشللبهه بللل ،الفاعللل إىلال بلحللاش شللرطية خصللو  االسللتناد  الفعللل لبللن بنللا ا علللى  عللل مصلل  النهللي إر :
   يف املقام. اإلطال  العموم يبقى على عموميته وال ينثلم  ،او املهماو الغال   األمثر

 :  آخر مشابه إشكالجواب على 
وإمنلا  ،وهلي )اتقلوا البلطب( األوىلهلو ا  االملام   يقتصلر عللى املفلردة و يف  قله الروايلة  آخلر إشلبالومما رمرناش يتم  ويظهر  واب عن 

ولبلن بعلد رللك  األعلمدر وا  ملا  بدايلة مالمله ولفظله هلو املصلدر واملنهلي عنله هلو املصل )عليه السلالم(ه علل رلك بتعليل يف هناية مالمه  ان
شطصللية  يله  أشلربىانله قلد مملا سلب  وظلاهر الفعلل   ((فَـِإنَّ الرَُّجـَل ِإَذا َكــَذَب ...))قلال :  الفعلل  )عليله السلالم(ويف مقلام التعليلل اسلتطدم 

مملا سلب    –قلد يبلو   ألنلهورللك  رللك ال يقلال أقلول: ،أخلر ملرة   يبو  رلك دليالً على التطصيص)ا جلأ(  الفاعل ومطلك احلال يف  عل
ـــي )هور يف قولللله تعلللاىل اللللس يسلللتند اليهلللا املشللل اآليلللةومملللا هلللو احللللال يف  ،أشلللبهالغالللل  وملللا أو  األهلللمملللن بلللاب امللللورد  - َـــائُِبُكْم الالَّتِـــي ِف َورَب

مللوطن االبللتال  عللادة  ولبونللههللطا القبيللل  احلللال الغاللل  هللو مللن بللو رمللرش لمللا  هللو توضلليحي ولللي  بللاحجلامد و   للا  القيللد هنللا (ُحُجــورُِكمْ 
   اآليةومالمنا نظري هطش 
 ؟ علةفي ذيل الرواية حكمة او  اإلمامهل قول 

فَـِإنَّ الرَُّجـَل ))يف هنايلة البلالم:  )عليله السلالم(حيل  قلال  ؟يف هنايلة الروايلة عللة او حبملة اإلملامملالم   إ هلل  وهلي:مهمة مسألة ونطمر 
 .ولبن على مل تقدير سنثبى االعمية املدعاة ،(3)((ى اْلَكِبيرِ ِإَذا َكَذَب ِفي الصَِّغيِر اْجتَـَرى َعلَ 

 ذكر حكمة  كون ما:  األولاالحتمال 
لللو مللا  حبمللة  للا  احلبمللة ال  اإلمللام مللالم للا    – (4)ممللا هللو املنصللور  –حبمللة  )عليلله السللالم( اإلمللامرمللرش  مللو  مللا  :األولاالحتمللال 

الظللاهر يف الفعللل )مللطب( ومللطلك )ا للجلأ(  ورودويبللو   لبونلله مصللدراً  ى علللى العمللوموحرمتلله سللتبق (البللطب)وعليلله  للا   ،ختصللص وال تعمللم
   املنهي عنه بطلك. لتطصيص البطب مو  نسبته اىل الفاعل  ري التقييد ب

   االحتمال الثاني : لو كان علة
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين       تتمةوللبالم 

                                                           

 من بلوغ و ريش  ا  النهي ال يو ه لغري البال . (1)
  لو قصد من الزنا الرياضة مثاًل   خير ه عن احلرمة. (2)
 وانه لو مطب هزال ا جلأ على ا د   (3)
 يف مل علل الشارع إهنا حبم ال علل -مما حققناش   – ا  األصل  (4)


