
 (34) الدرسهـ 1341 ربيع األول 11االثنين ................................ (حرمة الكذب) ب المحرمةالمكاس

 

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

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال أمجعني، أعدائهم
ذكرنذا بعذ   ؟او ان هنذا  وذورا متعذديفة يف امل ذام ؟الكان البحث حول مستثنيات الكذب وانه هل منها الكذذب يف الوعذد او 

 عبارات الشيخ وناقشناها بع  املناقشة 
 إكمال مناقشة عبارة الشيخ األنصاري: 

بينا أن الشيخ األنصاري قد ذكر ان املرايف من الرواية بع  حصصها أي املعىن األخص وهذو النهذي عذن الوعذد مذا إضذمار عذدم 
 وجه ت ييده للرواية ولعله لدعوى االنصراف وسيأيت ن اشه.  ولكن الشيخ مل يبني، الوفاء

 صور أخرى في المقام:
 : وتوجد وور أخرى مل يذكرها الشيخ األنصاري وهي 

 لو وعد مع علمه بعدم الوفاء -2
علمه بعدم قدرتذه  راً الوفاء لكن ماضم  انه وعد م   وهذه الصورة قد ذكرها احمل ق االيرواين وهي وورة مهمة فلو :الصورة الثانية 

، كان ي ول البنه سأذهب بك إىل البلد الفالين غدا وهو عذامم علذى ذلذك لذو اقذدره اهلل تعذاىل لكنذه يعلذم انذه ال يذتمكن،  على الوفاء
 فذالعزم موجويف لكن يعاكسه العلم بعدم ال درة ،

 : الصورة الثالثة
 في الوفاء شكِّهلو وعد مع  -4

كذذأن ي ذذول األب البنذذه سذذأذهب بذذك غذذدا اىل املكذذان الفذذالين وهذذو ،  وهذذي وذذورة الشذذك، اليذذرواينوهذذذه الصذذورة مل يذذذكرها احملذذق ا
  ؟فهل هو كاذب او ال وهل هو حرام لو مل يفعل، شا  انه قايفر او ليس ب ايفر، شكا ع الئيا

 ما كان متزلزاًل يف عزمهأو البتة  (1)وهي فيما لو وعد ولكنه مل يضمر شيئاً  :الصورة الرابعة
 بال درة تارة يكون موجويفا وتارة أخرى ليس كذلك .و والعلم بالوفاء ، العزم تارة يكون موجويفا وتارة ال يكون كذلك  إذن 

 فيها. ولإن الشيخ خصص الرواية بصورة اضمار عدم الوفاء ولكن توجد وور ثالث أخرى البد من حت يق ال : واملتحصل
 (تـَْفَعُلونَ  ال َما تـَُقوُلونَ  ِلمَ  َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا): استدالل الشيخ باآلية الكريمة

 انتهذى (َكبُــَر َمْقتاـا ِعْنـَد اللَّـِه َأْن تـَُقولُـوا َمـا اَل تـَْفَعلُـونَ )مث يستدل الشيخ باآلية الكرمية حيث ي ول وهو املرايف ظاهرا ب وله تعذاىل 
 الشريفة ف ط ظاهراً لديه. يةآلفلو وعد احدهم ابنه بشيء وهو مضمر على عدم فعله فهو امل صويف با

مث خصصها فيما لو اضمر عدم ، هذا أوال، الشيخ محل هذه اآلية أيضا على األخص؛ إ ذ محلها على املست بل ال احلاضر: اذن
 وهذا ثانيا ، الوفاء يف املست بل ف ط

 : رأي السيد الوالد

                                                           

 ال الوفاء والعدمه (1)
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اسذتظهره الشذيخ مامذا في ذول ان ظذاهر اآليذة هذو احلذال ال ويف قبال رأي الشذيخ ي ذا رأي السذيد الوالذد؛ فانذه يسذتظهر عكذس مذا 
 حالةفلو أن شخصا أمر الناس بالرب ونسي نفسه فاآلية تتحدث عن هكذا ، (1)االست بال

ويف الف ذه ، )أن ي ول اإلنسان اخلري وال يعمل به كأن يأمر بالصالة وال يصلي او ينهى عن الكذب وهو يكذذب(: وعبارة الوالد
 رف منه أمر الناس باملعروف الواجب و تركه( انتهى.)املنص: ي ول

 وأما على رأي السيد الوالد فال.، (الوعد وخلفه)على رأي الشيخ فاآلية ترتبط بامل ام : إذن
 

 تحليل المحتمالت في االية المباركة  ..كالم الشيخ الطوسي في التبيان
ف د ذكر عدة احتماالت يف اآليذة الشذريفة ومل يذرجر وذريا بينهذا حيذث وأما الشيخ الطوسي فلعله قد حتري يف املعىن املرايف، ولذا 

 ذكر مخسة احتماالت:ي
 : االحتماالت الخمسة في اآلية

)مل ت ولذون أي  فجاء اخلطاب هلم اهنا نزلت يف املناف ني حيث إهنم كانوا ي ولون إهنم مؤمنون وليسوا كذلك، :االحتمال االول
 (.بألسنتكم ما ال تفعلونه

 فتكون اآلية أجنبية عن حبث الكذب يف الوعد ل:اقو 
 .فهم وعدوا مث فروا مث بعد ذلك مل يفوا، إن اآلية قد نزلت يف قوم كانوا ي ولون إذا ل ينا العدو لن نفر، :االحتمال الثاني

 اآلية تتحدث عن املست بل ال احلاضر. ف أقول:
نذزل فذرا ااهذايف  وهو إن اآلية نزلت ب وم قالوا لذو علمنذا مذا هذو أحذب األعمذال اىل اهلل لسذارعنا إليهذا فلمذا :االحتمال الثالث
 .تثاقلوا او مل يسارعوا

  وهذا االحتمال يف جوهره يعويف اىل االحتمال الذي قبله وان تعديف املصداق اقول:
 .ومل يفعلواإن اآلية نزلت يف قوم قالوا جاهدنا وأبلينا  :االحتمال الرابع

 .(2)فيكون املرايف من اآلية هو احلديث عن املضي فيكون الفعل املضارع على هذا جمريفاً عن الداللة عن الزمان اقول:
  (بِاْلُعُقودِ  َأْوُفوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا)وهو إن اآلية جارية جمرى  :االحتمال الخامس

بامل ام وت رتب مذن كذالم الشذيخ األنصذاري فيكذون مفايفهذا هذو )ان وعذد  بشذيء  وعلى هذا االحتمال فان اآلية سرتتبط: قولأ
 فافعلوا( 

 المرجعية المتعينة لتحديد المراد من االية الكريمة
 : وتوجد مرجعيتان ميكن االستنايف إليها لتحديد املرايف من االحتماالت

 القواعد األصولية : المرجعية األولى

                                                           

 ذكر ذلك يف شرحه على املكاسب وكذلك يف الف ه : كتاب املكاسب احملرمة  (1)
 فهو جمام اذاً  (2)
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وذذحة احلمذذل وعذذدم وذذحة السذذلب ؛ذلذذك أن الظذذاهر مذذن اآليذذة وباحلمذذل الشذذايا الصذذناعي انذذه ال وهذذي ال واعذذد األوذذولية ومنهذذا 
فإنذه  ،وهذو املاضذي ،والذا أشذار اليهذا الشذيخ الطوسذي اال الرابذا، (1)يصر سلبها عذن كذل تلذك االحتمذاالت واملعذاين الذا اشذرنا إليهذا

ذال رينة، فنحن نرى ان اإلطذالق يف اآلبال إجمام ال يصار اليه  فلذو وعذد شذخص ، م بذدليل وذحة احلمذل وعذدم وذحة السذلبيذة حمك 
ولده بان يأخذه إىل املسجد مث مل يلتزم بذلك فانه يصر ان ي ال له مل ت ول ما ال تفعل سذواء أكذان مضذمرا الوفذاء او لذيس  ضذمر 

الصذدق باحلمذل الشذايا الصذناعي ح ي ذي يف  او ليس بعامل باإليفاء ؛ فذان  عليهوقدرته  وسواء أكان عاملا بوفائه، له او مضمراً العدم
وأما بالنسبة للزمن احلاضر فاألمر كذلك اذ يصر اطذالق مل ت ذول مذا ال  كل هذه الصور ،هذا بالنسبة لزمن املست بل بكل أقسامه،

  ضياف وليس به او ي ول انا ارعى االيتام وهو ال يرعاهم او انا مؤمن ولكنه ليس  ؤمنتفعل على من ي ول انا م  
انه ميكن التمسذك ظذاهرا بصذحة احلمذل وبعذدم وذحة السذلب عذن كذل املعذاين املذذكورة يف األممذان املتعذديفة واإلطذالق  :والنتيجة

  يشملها ،إال املضي
 الروايات: المرجعية الثانية

فعذن ،  الشذري واىل مماننا وهي مذكورة يف الكذايف (2)وذلك ان هنا  رواية معتربة ووحيحة قد غفل عنها بع  اولئك االعاظم
عدة املؤمن أخاه نذر ال كفارة له فمن : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أيب عمري عن هشام بن سامل قال مسعت ابا عبد اهلل ي ول

بُــَر َمْقتاـا ِعْنـَد اللَّـِه َأْن كَ *  يَا أَيُـَّهـا الَـِّذيَن َآَمنُـوا لِـَم تـَُقولُـوَن َمـا اَل تـَْفَعلُـونَ ) :ا وذلك قوله تعاىلومل ته تعر   أأخل  فبخل  اهلل بد
 وسيأيت ف ه احلديث بإذنه تعاىل. (3)(تـَُقوُلوا َما اَل تـَْفَعُلونَ 

الطاهرين واله محمد على اهلل وصلى  

                                                           

 الشيخ والسيد الوالدمما ذكره  (1)
النصذراف،  اذ مل يالحذه هذذه الروايذة إذ ذكر الشيخ الطوسي احتماالت مخسة ومل يشر إىل أن هنا  رواية وحيحة حتذديف املذرايف مذن تلذك االحتمذاالت، كمذا ان السذيد الوالذد اسذتفايف ا (2)

 الا تفيد عدم االنصراف فالحه
 .3-2 سورة الص  آية (3)


