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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ظيم,احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد واله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني وال حول وال قوة إال باهلل العلي الع

وكالمنا يف ,  آخر مرأ يف الوعد  والكذب  أمرخلف الوعد  إنوقلنا , الثالثة وهي الكذب يف الوعد  املسالة إىلوصلنا يف مبحث الكذب 
 األول.الثاين ال 

 هل يجوز جعل الوعد مخالفاً للواقع ؟
 :تأمل  كيملا يتبلني احلكلم  يهلا وهلي إىلالصورة الثالثة منها , وهذه الصورة هي صورة دقيقة حتتاج  إىلعديدة ووصلنا  صور وقد مرت بنا
اً ادجل , سأكرمك غدا وكان عازملا عللى كللك ملن بدايتله: ما لو قال ال ؟  ك أوكذب  ه  هو حرام   إىلما مل يكن كذبا  أن يقلب اإلنسان
عبلارة اليلييف يف املكاسلب حلول كللك , هلذا كملا نقلنلا ال ؟   أو ه  هلذا جلائز  , بداء  لم يكرمه, مث حدث له بعد كلك الوصادقاً يف عزمه

 ما مضى . 
 : نقطتان مهمتان  تعليقنا على كالم الشيخ 

 الشيخ هو بحث سيال ذو فائدة مهمة  : ما ذكره األولىالنقطة 
هلو يف الاهره ملن  هلذا املبحلث اللذر هرحله اليلييف هلو للث سليال جلدا , وللي  عللى ملاوهي : إن  هامة  ائدة هي  األوىلالنقطة  أما

 ونذكر بعض املوارد والتطبيقات على كلك : ب  اعم وأوسع من كلك , انه خاص بالكذب 
 :   ذكره الشيخ ما تماثل أربعة أمثلة

 رشوة  إلى: انقالب الهدية   األولالمثال 
مث بعلد , وللد لله وللد  أعطلاه هلذه اهلديلة و لله  اجلار كملا للو كلان لو ان شخصا د ع ماال ليخص بقصد اهلديلة    :فهو األولالمثال  أما
 إىلنقللب عنلوان اهلديلة يف املا لي بل  ملن اجل  ةيلية معامللة ملا  هل  ي , امللال ال عللى  لو اهلديلةكللك د عل   إيننيته  قال لله :  غّي كلك 
او ال  ـــ4او انله يكيلف علن وقوعله رشلوة ؟  ـ ــ2مث ينقلب حراماً ؟   اً وجائز  يف ار ه حالالً  كان   اإلعطاءان   ـ0:  احملتمالت ثالثة رشوة ؟

 هذا وال كاك ؟
   انقالب االمانة الى سرقة وخيانةالمثال الثاني : 
 بعلد كللك رأيلهلكنله للو ت لي  أملني  هلو يملا بعلد  اليله يلرده بإكنله ناويلاً انملن صلاحبه ملن بيتله او غليه للو اخلذ ملاال انه  المثال الثاني :
؟ يف  منللذ وقوعلله او انلله يتحللول اىل سللرقة وكللان اللعلل  حرامللا وسللرقة عاديّللةيللد  إىل األمينللة هلل  انقلبلل   اليللد , املللال  إعللادةوعللزم علللى عللدم 

 ال ؟ او ماكا ؟ امل عدم اخذالوق  الذر  كر وعزم على 
 السبت  أصحابالمثال الثالث : عمل 

كلللك ال  أنإال , 1السلب  بلان جعلل  حظلية بالطريقلة املعرو لة قبلل  يلوم السلب  أصلحابصللنع  ملاشخصللا صلنع  للو أن الثالـث :المثـال 
  عله حرام او ال ؟  ا ي حراماً؟انقلب  عله امل بدا له يف سبته الصيد  ه  لو  ,؟ حمرما  ع  بنية ان حيجز السمك يوم السب  ومعه  هو 

 لو عدل بنيتهسل المثال الرابع : الحمامي وأجرة الغ  
احلمللامي ونللوذ منللذ البدايللة ان ال يللد ع للله املللال  أغتسلل  غسللال واجبللا  اىلشخصللا كهللب  أنلللو  العلمللاء وهللي :وهللذه مسللألة هرحهللا 
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 ال يد ع  ه  غسله باه  او ال ؟  أنتس  مث بعد انتهاء ال س  بدا له , ولكن لو كان ناويا بدوا ان يد ع له املال  اغ2  سله باه  وحرام
بل  هلو مسلألة كليلة كات تطبيقلات حيويلة , جزئيلة  حاللةً ه للي   ان البحث الذر هرحه اليييف هو للث سليال ومهلم وملا ككلر  :وعليه 
 متعددة 

   تأهي البحث بتعبي دقيق 
 :  وهو نؤهر البحث بتعبي دقيق  أنطيع ونست
او العللة املبقيلة كلذلك ؟  لان اليليء للو كلان عللى حلال بنحلو العللة احملدثلة مث  ؟ املالك يف صدق العنلاوين هلو العللة احملدثلة  قل  إنه  
 مالك صدق العنوان ؟   أيهما, لال آخر بنحو العلة املبقية  أصبح

 التفصيل حسب مباحث ومحاور ثالثةالنقطة الثانية : التحقيق 
 :  اهر  ثالثة احلق هو التلصي  حسب إن: نقول ويف مقام اجلواب والتحقيق ة واما النقطة الثاني

 : ظهور القصد وظهور الفعل  األولالعنوان 
, ينب لي ان تلحلا الضلواب  اللر ككرناهلا  ,وإمنلاان القضايا املختللة ال تساق بعصا واحلدة : وقد ككرنا هذا العنوان سابقا بتلصي  وهو 

, مللن اهللور اللعلل   يكللون املللدار علللى القصللد  أقللوذيكللون  أحيانللا 3القصللد أنوقللد سللبق , اهللور اللعلل  درجللة و اهللور القصللد  مللدذ ومنهللا
 ., وقد  صلنا كلك  ال نطي   4من اهور القصد  يكون املدار واملالك لللع  اهوراً  أقوذكون اللع  أخرذ ي وأحيانا

 الحكاية كذب   العنوان الثاني : كذب الحاكي و
 للو كلان املقيلاو هلو كلذب احللاكي  اليلخص يف ,كلذب احللاكي وكلذب احلكايلة :الكلذب عللى قسلمني  أنمن  : ه صلنا أيضا وكلك

؛ عللى كل  حلال  ه متحقلق انل املقيلاو هلو كلذب احلكايلة,  اكا كلان وأما, سقناها  الر األمثلةي رأيه  يما بعد يف ار ه مل يكن كاكبا وان ت 
اخلللل للواقللع يف ار لله سللبب عللدم مطابقللة   علل  مللاقللد  اليللخص , وحيللث ان  باللاعلل  وقصللدهللله  ثبللوي وال ربلل  أمللريللة هللو كاالن كللذب احل

 .يف ار ه احلكاية كذب   كيف عن   قد
 عتقاد ؟ لالاو  مطابقة القول للواقع العنوان الثالث : هل المدار في صدق الخبر او كذبه هو

حكلم هلذه الصلورة ملن القلوم يف حتقيلق  بعض وقد غل  عنهثنا مبين عليه , لاحلكم يف  , ووهذا العنوان ككره القوم يف مباحث البالغة 
 :وهو  ,الكذب كما يبدو

وكللذا   - ه او كذبللالقللول صللدق  إننللا لللو قلنللا ان مللدار للواقللع او للمعتقللد ؟ انلله املطللابق وهلل   الصللادق انلله البللد مللن بيللان تعريللف اخلللل
 رّ ضليوال , وعليله  هلو كلذب ,  وان مل يعللم بله يف ار له مل يكن مطابقلة للواقلع أمثلتنايف  اه,  ان ما ككرنهو املطابقة للواقع - احلاكي اللع 
 مل نكن نعرف انه كذلك ,  اإلثباتعامل  به اننا

قللد القللول  كلللك ان ؛  صللحيحاً احلكللم بعللدم كونلله كاكبللاً  االعتقللاد والنيللة  هنلا سلليكونانلله يف مللدار الصللدق والكللذب  الللرأرلللو كللان  وأملا
 . رأيه  لم يطابق  ِي يمث بدا له ان  إكرامهكلك غدا قد قاهلا وهو عازم على  سأكرماليخص الذر قال  إن لي مثالنا ,  تقداملعق بها

 واحملصلة النهائية التحقيق  ناتج لدينا ثالثة مقايي  ومالحظتها معا تليدنا:  إكن

                                                           

 وان بللذلك احلمللامي ر للا احللراز غللي مللن النسللي ة علللى بنللا ه كللان اكا وكللذا باهلل    سللله للحمللامي االجللرة طللاءاع عللدم قصللده مللن كللان اكا(  11 م)  العللروة يف قللال - 2
  راجع كالمه يف البعض تأم  وقد(  ال س  بعد اسرت اه

 أر القصد امللز - 3
 كما مثلنا يف الركوع للحاكم وهكذا - 4
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 بقية كالم الشيخ : 
مث , امليلهور  إىل أوكللهللى كللك وان يلهور (..  ويبلدو ان اليلييف قلد بل  عرملا عللى املمث يذكر اليييف ) .. والكذب هبذا املعل  للي  حم

 . 5املبقيةالعلة الكذب بنحو حرمة تدل على  يبني اليييف بعد كلك ان بعض األخبار
 :  الدالة على الحرمة بنحو العلة المبقيةبعض الروايات 

,  ملن أخللف نلذر ال كللارة لله  أخلاهحيث يقول : " علدة امللؤمن  السالم () عليه عنه  بن سامل  هذه الروايات هي خل هيام ذواحد
 , وسيأي  الكالم عنها بإكن اهلل تعاىلااهر يف احلرمة مطلقة ولساهنا  والرواية  ,لف اهلل بدأ وملقته تعرض "  بخ

 تتمة كالم الشيخ : 
 به (  صبيه مث ال يلي أحدكموهي ) ال يعدن  أخرذ رواية وقد بدأ اليييف بنق 
الروايلة   أنإال  -علدم الو لاء إ لمارلنهلي علن الوعلد ملع ا هبلا يلراد أنحيلث يقلول انله البلد  األ ليقهذه الروايلة بلاملع   مث ان اليييف  ّسر

وسلليأي ةاملله لللو وعللد وا للمر الو للاء مث بللدا غللي كلللك  للال بللاو   انلله اليللييف وعلللى حسللب تقييللد, ا هللو وا للح مطلقللة مللن هللذه اجلهللة  مللك
 كن اهلل إبوحتقيقه 

 وللكالم تتمة 
 وصلى اهلل على محمد وال محمد
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