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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ظيماحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني وال حول وال قوة إال باهلل العلي الع

قد ذكرنا بعضها  ,كان الكالم حول الكذب مزاحا او هزال او سخرية او استهزاءا او بنحو اللطيفة, ووصلنا اىل جمموعة من الروايات 
 هذا ما مضى ., دي  عنها احل بعضوحتدثنا 

 تتمتان مهمتان : 
 ـ مجمع عنواني ) الكذب ، والمزاح ( هو مورد البحث5
الكببذب  إنكمببا , إذ املببزاا بعضببه كببذب وبعضببه لببي  كببذل  ؛ ب هببي العمببوم وا مببوج مببن و ببه ذالنسبب ة بببني املببزاا وبببني الكبب إن

ذلب  ان هبذ  الروايبات دتحبد   ؟يبات   املابام االرو  طرا هبذ هو و ه  ما, وما دامت النس ة من و ه ف ااعلى حنو املز بعضه  اد وبعضه 
 .واملزاا عنوان آخر غري عنوان الكذب , عن اهلزل او املزاا مدحا او قدحا 

ان نالحب  روايبات الكبذب وروايبات    الكبذب مزاحبا ولبذا فين  بي :  أي, ة الثانيبة هو   جممع العنوانني   املسأل كالمنا  إن جوابه :
 ؟العنوانني ما هو  ذين  مادة ا تماع ه ان احلكم املزاا لنرى

فبان احلسبن  ؛ وال مزامحبة بينهمبا, املزاا هو عنوان ال اقتضبائي والكبذب عنبوان اقتضبائي  إن اكان احدمه,  وابني  إىلوقد اشرنا ساباا 
 .واملستحب ال يزاحم احملرم او الوا ب 

 منمرفة وكما فملنا ساباا فال نعيد  1املزاا أدلة ناهما وثاني 
 : 2التنا  بني درديب االثار على ذات املوضوع ) املزاا ( وعليه بايد الكثرة (2

مبن  كمبا   )   ,3ورد بت عليبه االثباريات قد قيبدت املبزاا ببالكثرة اكثريا من الرو   إنقد دتوهم املنافاة بني سلسليت الطائفتني من الروايات فب
الكثرة , ولكببن المببنث الثببا  قيببدت املوضببوع بببببيببات اوهببذ  الرو , وهكببذا , ...كثببر مزاحببه ..( او ) مببن كثببر هزلببه ..( او ) كببان ديدنببه ..( 

 هو و ه اجلمع بينهما ؟ نف  االثار فما  ,عليه بنفسه ومبا هوب ويرد  , يذم املزاا بمورة مطلاة  تامن الرواي
مببن الولببني ,  ولعلهببا اوىلو هببان واضببحان لل,مببع , وهنبباآ و هببان آخببران نضببيفهما   املاببام  –يا أصببول –يو ببد   : الوجــوأ برب ــة

 فتكون الو و  أربعة:
 ـ الوصف ال مفهوم له5

 فسببد عالبببه ( و ) ففبببي روايببة ) مببن كثبببر مزاحببه, ان الوصببث ال مفهببوم لببه ؛  وهبببو  الصببولية العامببة مببن ال وببببةوهببو  : األولالوجــه 
, مبببن ك يكثبببر مزاحبببه ك دسبببا  هي تبببه  فبببال دفيبببد, ال مفهبببوم لبببه  والوصبببث 4وإن كانبببت مضبببافا   مبببن ق يبببف الوصبببث الكثبببرةو سببباطت هي تبببه ( 

 ليتنافيان
 م على المفهوم على فرضهدالمنطوق مقـــــ 2

ايببة ) مببن كثببر فرو , ولكببن هببذا املفهببوم قببد عببورك مبنطببوا دلبب  الروايببات فتتاببدم عليهببا ,سببلمنا ان الوصببث لببه مفهببوم  الوجــه الثــاني :
, وهبذا املفهبوم اضبعث مبن منطبوا دلب  البيت لسباما ) مبن مبزا  (يكثبر مزاحبه ك دسبا  هي تبه مبن ك) هبو مزاحه سباطت هي تبه ( مفهومهبا
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.....  ) 
 املفهوم ظهورا  اقوى منالن املنطوا ؛ دل  مادم على مفهوم هذ   5إطالا : إذن

 :   األصوليةلقواعد اهم ال رفي قد ال يساعد على ب ض الفاالشكال بأن 
الفهببم العببر    بعببض ,  وهببي ان  أيضببا الصببولمطروحببة   علببم  أساسببيةهنبباآ مرببكلة  أنإال , اجلببوابني صببحيحان  إنولكببن رغببم 

ن العرف يرون التنا  ظباهرا  ببني االمبرين كمبا يبرون قبوة مفهبوم دلب  ضيب  دعبارك مفهبوم هبذا ويبرو  اذ الصوليةال يتطابق والاواعد  الحيان
   وال اقوائيببة   ,مببا ال قيببد لببه وان كببان احزازيببا  عببارك   ك يكببن احزازيببا فهببو ل ببو إنالروايببات الثببا  أي ) كثببر (  صببنث الايببد املببذكور   ان

 . الولنيالبد ذكر و و  أخرى وسنذكر و هني ملن ال يا ف : , وعليه  ال ني
 ولتأكيد وجه النقاش في الوجهين االولين ، نقول :

ارينتهبا فمبابدمات احلكمبة  إطالقبهداللبة العبام علبى عمومبه بالوضبع واملطلبق يسبتفاد  نظبرا  النن العبام يتابدم علبى املطلبق ؛ ا ذكبروا امم 
 .على الثا  6العام سيكون واردا أي,  والول
لببي  مببن الاواعببد  م علببى املطلببقالعببا ان داببد فببولكنببه   مايتهببا عببدل عببن ذلبب  , االخونببد   بدايببة كفايتببه التببزم دببذا التاببد   وجنببد 

ولببذا جنببد االخونببد   مايببة ,  بنببائهمفتببدور مببدار  بببف هببي قاعببدة عاالئيببة وبنبباء العاببالء عليهببا,   ثابتببة علببى حنببو الببدوامالتع ديببة حببو دكببون 
 ,منهما القوى ظهورا م العر  هو املالآ واحلاكم فيتاد فان الظهوراملطلق لو دعارك العام مع  يلتزم بأنهالكفاية 

 الوصبث فأحيانبا ,وال ننفيبه مطلابا   إطالقبهنفبي د اي,   اجلملبة ال باجلملبة الوصبث ال مفهبوم لبه إنصبحيح  وفي ما نحن فيـه نقـول :
الر بف لبو ك يكبن  :فالوصبث هنبا لبه مفهبوم  فبإن ف املبممن (فلو قال احبدهم ) زو  ابنتب  مبن الر ب, مفهوم والعرف يساعد على ذل   ذو

  .مممنا فال دزو ه
 , اإلطالاال يراد به النفي املطلق بف املراد هو نفي فاحلق انه انه عندما ياال ان الوصث ال مفهوم له  :والمتحصل 

 ة الموضوع واالثاريالجمع بين الطائفتين بتشكيك ـــ4
فو به اجلمبع هبو : , رادبب املتربكيكية ذات الابائق احلهبي كانبت حيب    الكثبرية الخبرىاملزاا وكذل  اهلزل وباية احلاائق  أنوقد ياال 

والايببد االحببزازي   ,  أدىندرببري اىل مرد ببة  الوىلودلبب  الطائفببة  أعلببىمرد ببة  إىلدرببري  الروايببات والببيت فيهببا قيببد الكثببرة الطائفببة الثانيببة مببنان 
 . الدىنعن  القوىنفي املرد ة يفيد  اذ ل و  لي  باملاام 

 للضب ينة ابى دولكبن , عليبا مبن الضب ائن الكثبرة دبور  الدر بة ال حتمبف علبى ان( روايبة ) كثبرة اهلبزل دبور  الضب ائن  ان : توضيح ذلـ 
 وذل  عر  بف هو و دا  . فتأمف  عليها فتحمف روايات ) اهلزل يور  الض ينة ( أدىندر ات دنيا يورثها اهلزل مبرد ة 

   7ال العلية التامةء وكالمنا كما هو واضح على حنو االقتضا
   الخرىت الكثرة والروايات يااال دعارك بني رو   النتيجة :و 
 ترتب االثار على المزاح بالباطل او الكاذب لالنصرافـــ 4

 , وإمنبباروايببات كثببرة املببزاا د اببى علببى ظهورهببا  وماتضببا  ابابباء بأدلببة, ذكرنببا  سبباباا واسببتدللنا عليببه  هببو مببا وهببذا الو ببه الوجــه الرابــع :
ان وذلبب  لوضببوا هببو املببزاا بال اطببف واملببزاا الكبباذب  الوىلان املببراد مببن املببزاا   روايببات الطائفببة :نتمببرف بروايببات املببزاا املطلاببة فناببول 
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 بعناية التع دأي املطلق ال ينعاد اطالقه مع و ود قرينة على ا الف والعام قرينة فهو مزيف ملوضوع املطلق دكوينا  لكن  - 6
 واجلارا الكثري باملزاا يفرا الناس بعض فإن - 7



 (34) سالدر  هـ5345 االول ربيع 5 الثالثاء...........................(.................الكذب حرمة) المحرمة المكاسب
 

 

املبزاا فانبه سيسبا   مبن مزا مزاحا كاذبا فان هي ته ستسا  ولكنه لو مزا مزاحا صادقا فالمر لي  كذل  , نعم لو أكثرلو شخما موقرا 
عني كذل  , وكذل  احلال   املزاا ال اطف واجلارا فان املبرة الواحبدة منبه  بدم   مبروءة الفاعبف , وامبا املبزاا اللطيبث النبافع فلبي   من ال
   8كذل 

او  الواحبد فيسبا  اهلي بة ودزدبب عليبه سبائر االثبار ايضبا  اذا كبان كاذببا  املبزاا  واما, يح حص  اهلي ة وهذا ساان كثرة املزاا د :والنتيجة 
وهبذا  وشاهد اجلمع اضافة لعرفيته وو دانيته واقتضاء مناس ات احلكبم واملوضبوع لبه هبو روايبات الطائفبة السبابعة كمبا اوضبحنا  انفبا   , ارحا  

 جمال ك ري  فيه هللتوسعاملادار من ال ح  والكالم نكتفي به   املاام وان كان 
 المسألة الثالثة : الكذب في الوعد وحكمه 

  من التفريق بني مسألتني : وهنا البد
 جبواز    قالوا واملرهور أالنمسألة مستالة ولي  جمال ضثها  هي خلث الوعد وهذ  :ى ولاال المسالة
شبياا وهبو عبازم مبن ال دايبة علبى عبدم  اآلخبرمبن يتعهبد ببان يعطبي , كوهبي الكبذب   الوعبد فهبي مبورد ال حب   المسـألة الثانيـة وبمـا
 . إعطائه

 الكذب في االخبار عن عزمه او االخبار عن نقلهقام : تفصيل في الم
 : أقسامب   الوعد على ذان ال عض فمف فذكر بان الك

 رت او عزمببتأمببر نفسببي كببان ياببول قببر عببن  إخ ببارعببن عزمببه علببى فعببف كببذا وهببذا  إخ ببار هببو ان يكببذب الرببخ     : األولالقســم  
سبابق غبري اإلخ بار الحو لو فعف الحاا فان الفعف الالحق ال يو ب اناالب  ذا كذبوه أل ته.ك يارر وك يعزم  مع انهان ادعوآ غدا  على

 اذا اخرب عن عزمه وك يكن عازما   .املطابق للواقع عن واقعه 
يالحب   وهنبا   هبذا الاسبم أيضباافعف كبذا وهبو غبري نباو ان يفعبف وهبذا كبذب سوف خيرب عن املستا ف كأن ياول  أن القسم الثاني :

وللكبببالم  الول إىلان الاسبببم الثبببا  يعبببود ل بببا و بببوهرا فببب انبببه متضبببمن فيبببه عنبببد التحايبببق جنبببد االانبببهك يأخبببذ   ظببباهر اللفببب  , وان  العبببزم ان
 ...دتمة

 صلى اهلل على محمد واله الطاهرينو 
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