
 (99هـ الدرس )0341رجب  01السبت ...........................................( .....الكذب في التحبيب وللفائدة –المكاسب المحرمة )مستثنيات الكذب 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أمجعني، وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 : تتمة البحث الماضي
 ذكرنأا ةتبىأى الكأالم  أالأ  الفائأدة واملنفعأة لطأرر اخأر  او جل، وانأه هأجي زأول الكأ ب يف الب بيأ كان الكالم حول املسأللة الرابعأة واماةسأة 

  .سبق ةن البيان
 االصل اللفظي والعلمي عند الشك: أواًل:

 بيأأ  للبشأأاةجي ةفهوةأأه هأأجي علأأى ةأأا ةىأأى، والروايأأا   باآليأأا  جأأوال الكأأ ب  يأأه ولكأأن لأأو و أألنا اة ةرحلأأة الاأأال يف ان اال أأال  ال ابأأ 
 ااال أال  هأجي هأو خأا   أا كأان ةسأبوق وان واألوسأ دار اةر املفهوم بني االضأيق  بان هوةيةالابهة يف املتام ةف لو كان  ال  أيوجل  املنفعة أو 

بأ  اللةأأة جوعنأأا اة كر    لأو  أأرن اننأا ر أم الب بيأ  او جلأأ  املنفعأة ألجأجياو انأه ياأأمجي االعأم ةأن ذلأأال أي ةأا كأأان ،  فسأدة وهأو التأأدر املبأيتن
اةأا  احلكأم.أو حمدد للوظيفة و ج  ثانوي ةنتح للمفهوم نب ث عن ةر   ال بد ةن ان، والعرر ولسان االدلة مل نسبط  ان حندد ةدى املفهوم وحدوده

 . وه ه قاعدة ةطلتة، ح للمفاهيم اذا دار اةرها بني السعة والىيقةنت   أل جيانه ال وجود  إذ؛  ليس  ب صجياال جي اللفظي 
  .لفظي كل جيان االضيق هو التدر املبيتن واالك ر هو املاكوك  يه  يكون االضيق هو املرج   : ل ق ان

:  انأه أي؛ ان التأدر املبأيتن ال زأرل الوضأ  وال املأراد االسأبعماي آخأر:وببعبأ   يأا،لفظن التدر املبيتن ال يصن  ظهورا ال؛ ليس ببام ذلالان : قلنا
 . ليس هو ةن اةارا  الدالال  االسبعمالية وحدودها كمالوض   التدر املبيتن ليس ةن اةارا  ا

 (1)وةعه  البد ةن االنبتال اة اال جي العملي واحلكمي، ليس هناك يف املتام ا جي لفظي ميكن الرجوع اليه عند الاال: اذن
 : االصل الحكمي والعمليثانياً: 

 : نا نتولوبعد نفي وجود اال جي اللفظي ننبتجي للب ث عن اال جي العلمي وه
  أان هأ ا التأدر بأالتط  ينطبأق عليأه دليأجي؛ اال ال  عأن ةفسأدةالك ب يف انه عند الاال  ان التدر املبيتن ةن جوال الك ب يف اال ال  هو 

؛ لك ب يبتى ه ا االخ  على قاعدة وا الة حرةة ا ،ان عنوان اال ال  ينطبق عليه او ال   يث ال يعلمواةا اال ال  ال عن ةفسدة ، ا ل وا()
أو الب بيأ  اةأا ، بالدليجي وقد خرج التدر املبيتن وهو اال ال  عن ةفسدة، خرج بدليجي انه قد ثب  ان الك ب حرام ةطلتا ويسب ىن ةن ذلال ةااذ 

اطأال  تأى تأ  عمأوم و بياأال  يأه  ي  -إن كأان خارجأا  عنأه  -او ال  -إن كان داخأال  يف ةفهأوم اال أال   –ندري انه ةسب ىن  الفائدة  ال جل 
  .الب رمي
 . ه ا اوال، الفائدة ال زول وهو حرام الب بي  او جل  املنفعة او ألججيب  الك: اذن

 الرجوع الى نفس ادلة التحبيب ثالثاً: 
 ذلأال حمصأجيو  ،وادلأة حرةأة الكأ ب، نالحظ النسبة بني ه ه االدلأة  (2)الفائدةإيصال النف  و ميكن ان نرج  اة ادلة الب بي  نفسها وادلة ولكن 

)وكأ ا أدلأة نفأ   ان النسأبة بأني ادلأة الب بيأ  :ه  نتأولونأوج  ، نفس ةا ذكرناه سأابتا ةأن نبي أة عنأد ضعأارن عنأوان الكأ ب ةأ  عنأوان اال أال هو 
ك هنأا وةأن جهأة اخأرى، ةأن جهأة( (4)او حبأ  املأنةنني لبعىأهم الأبع  (3)انفأ  املأنةنني)  لأو  أرن ورود؛ وادلأة حرةأة الكأ ب هأي ةأن وجأه الة (

البعأأارن بأأني الكأأ ب  يفالسأأيد امأأوئي السأأابق   ريأأا  علأأى رأي ، أو اال أأادة  اهنمأأا زبمعأأان يف ةأأورد الكأأ ب للب بيأأ  األدلأأة الدالأأة علأأى حرةبأأه

                                                           

واملبأألخرون ةأأن األ أأوليني ألةأأوا كلأأي ةب أأث ضعأأارن األحأأوال ةأأن  ،ن االحأأوال، ويف ةب أأث أحأأوال األلفأأا وهأأ ا املب أأث واشأأباهه ينبةأأي ان يطأأر  يف ةب أأث ضعأأار  (1)
 الب ث إال ان املبتدةني كصاح  التوانني قد حب وا حوله.

 والروايا  يف ه ا اجملال ك  ة وان مل ي كرها الفتهاء  (2)
 سبليت االشارة إة بع  الروايا  حول إيصال النف  هلم. (3)
 مل نع ر على نص هب ا املىمون يف ه ه الع الة، لكن لعله ةصطيد ةن ةالحظة جمموع الروايا .  بلةجي (4)
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ه وةعأأ، (2)االباحأأة أل أأالة (1)حليأأة الكأأ ب وهأأون ايىأأا  يبسأأاقطان ويرجأأ  اة اال أأجي البعأأار  حيأأث اهنأأايف ةأأادة االجبمأأاع واال أأال   أأان النسأأبة 

 . جائ ا كون الك ب للب بي  او جل  املنفعة ي
 :هنا ايىا وةنها يجي االشكاال  اليت ذكر  سابتا جتر  ان ك ،الب ث هنا هو بنفس ابعاد الب ث هناك وحيث ان
رام كأأالنظر اة لأأيس بنأأاظر عر أأا  إة الب بيأأ  حبأأاال أأال  ةنصأأر ة عأأن احلأأرام  أأان دليأأجي حبأأ  املأأنةنني لبعىأأهم الأأبع   كلدلأأة بيأأ   ان ادلأأة الب

آبية عن ان ضستط باملعارضأة  التوة حبيث ضكونهي ةن ان ادلة الك ب . وثاببا تبيبا ، وعليه:  ان الك ب يف الب بي  حرام او شرب اممراالجنبية 
 .  بتدم عليها عر ا (الظاهرة) (3)وببعب  اخر ادلة حرةة الك ب اظهر ةن االخرى،   جي ادلة الب بي 
 اخرى  راج   ووجهان وةى  وجوهه ا اشكاالن 

 : ي المنصورأالر رابعاً: 
خأأارج عأأن دائأأرة البعأأارن وداخأأجي يف بأأاب البأأ احم كمأأا اوضأأ ناه  ث أأان هأأ ا املب ةأأنسأأابتا  ذكرنأأاه نصأأور يف املتأأام  هأأو عأأني ةأأاأي املر واةأأا الأأ

إذ و أةرى املتأام ايىأا كأ لال ،  بطبق عليهما قواعد البأ احم ةالك ذويةب امحان لكوهنما ( ال ضك بوا) ودليجي، ا ل وا () اذ ذكرنا ان دليجي ؛ةفصال
  .أي املالكني اقوى  يتدم  ي   ان نالحظله ةالك وحرةبه ذاضية ونفسية ايىا  إذ ذاضية ونفسية ويف قباله الك ب ان  ائدضه الب بي  له ةالك 

 وبعبارة أخرى: 
ذلأال ان ةأالك احلرةأة هأو املفسأدة املل ةأة وةأالك ؛ وحرةأة الكأ ب الواجبأة (املسأب  )  انأه ال ضأ احم بأني الب بيأ  (4)رأي املاأهوربناءا  على اةا 

 يكأأون  (5)اذ البأأ م املاأأهور بأأان املسأأب   ةالكأأه اضأأعا ةأأن ةأأالك الواجأأ  ةطلتأأا ، الةلأأ م ال يأأ احم امللأأ م املل ةأأة و الاملسأأب   هأأو املصأأل ة  أأ 
 . (6)على املاهور حراةا  الك ب يف الب بي  

امل امحة  إةكان ووقوع اوض نا بان ةالك املسب   قد يكون اقوى ةن ةالك الواج   بكون النبي ة هي  إننااملنصور واة ةا  رنا اليه واةا على 
 . ويف  ةرى املتام  ان ادلة الب بي  قد ضتدم على ادلة حرةة الك ب حبس  درجة املالك، بينهما

دليجي الب بي  هأو   ال بد ةن إحرالان (7)ثبوضا  املالك  ةدى قوة عناذ هو الكاشا ؛ ان الدليجيهو عامل االثبا  ولسام تولكن التول الفصجي يف امل
   لكن الظاهر عدم وجود ه ا الدليجي ،الك ب حبيث يظهر ةنه اقوائية ةالكه على ةالك ةفسدةةن التوة 

 التفريق بين الفائدة الشخصية والنوعية (8)تحقيق موجز:
يف دائأرة املسأب   دائمأا، ولكأن ضأارة هأ ه ةندرجأة كأون شصصأية و ضضأارة  (وكأ ا الب بيأ )املتأام  نتأول: ان الفائأدة وهنا ن كر ةوج  الب تيأق يف 

 انأه قأد قائدين  أوبني رئيسي عا ضني او ةرجعني يف الب بي  لو ادخل  املسللة يف الفته االجبماعي او اجملبمعي كما هو احلال ضكون نوعية اخرى 
لإل أادة أو البأ احم بأني الواجأ  النأوعي هي يف ةسللة النف  النوعي والنبي ة سبكون األةر  ا الب بي  النوعي واجبة، وك ا يتال ان بع  ةصاديق ه

  يته يوكجي حملله.ت بلةجي وعلى أي  ب  وبني حرةة الك ب. الب ب 
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

 

                                                           

 بعد اذ ستط دليجي حرةبه باملعارضة. (1)
 ملن قبجي ذلال املبىن. والسيد اموئي مل يطر  ه ه املسللة كصةرى وامنا ذكر الكربى الكلية هناك وهي ةنطبتة على ةسالبنا هنا (2)
 وهي أدلة الب بي  واال ادة. (3)
 لو  رن قبوهلم ان الباب واملتام هو باب الب احم  انه على رأيهم ال ي احم املسب   احلرام. (4)
 وك ا احلال يف املكروه واحلرام (5)
 على  رن إدخاهلم إياه يف باب الب احم.  بدبر (6)
 لا لأل جي.إذ سبق ان كون ةالك املسب   أقوى ةن ةالك احلرام هو خما (7)
 والبفصيجي يوكجي حملله  (8)


