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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

  أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
، )١(الستدالل على ذلك بـالقران الكـرمي  وقد انتهينا من ا، طلقاليت استدل ا على حرمة الكذب بقول م األدلةالزال الكالم حول 

   األولوكان ذلك هو الدليل ، تدل على املطلوب وهي تامة دون غريها ظاهرا" اجتنبوا قول الزور " ... : وهي األخرية اآليةوذكرنا ان 
  أدلة حرمة الكذب بقول مطلق

  )٢(االستدالل بالعقل: لدليل الثاينا
  : ويوجد وجهان لالستدالل به على ذلك، )٣(الل على حرمة الكذب بقول مطلق فهو العقلدتاين لالسالدليل الث وأما

  كدرِالعقل م: األولالوجه 
وهذا بناءا على ان العقل ال والية ، من املستقالت العقلية فحرمته، بقول مطلق مدرك لقبح الكذب أو حرمتهبان العقل : يقال أنوهو 

   .ومنها احلرمة ،لألحكامة كاشفة هو مدرك ومرآبل ، له وهو ليس حباكم
  العقل حاكم: الوجه الثاين 
حكم به العقل حكم  كل ما: مث بربكة قاعدة املالزمة وهي، النظر عن الشارع قطعان العقل حيكم بقبح الكذب مع ب: يقال أنوهو  

  )٤( .ابتداءاً فالوجوه أربعة فتأملأو يقال انه حيكم حبرمة الكذب  طلقة للكذب شرعابه الشرع نكتشف احلرمة امل
  : على االستدالل بالعقل األعالمعدد من  إشكال

عـدم صـحة    اإلشـكال فانه تارة يكـون   بالعقل من خالل القدح بكلية الكربى على االستدالل أشكلوا األعالممن  عدداًولكن 
 أصـل  يشكل على – اآلخرم البعض وصريح هو مبىن كال كما – أخرىولكن تارة ، كصغرىاالستدالل بالعقل على حرمة الكذب 

  .الكربى
  للفساد هي املالكالكذب  مقدميه :كالم احملقق االيرواين ومن تبعه

فريد  وعلى قوله بان من ضرورة العقول حرمة الكذب األنصارياحملقق االيرواين فانه يف حاشيته على املكاسب يشكل على الشيخ  أما
املفسـدة  خصـوص  : ونضيف لـه  –مفسدة إىل الكذب  أفضىفانه لو ، تصة بالكذب املقدميان ضرورة العقول هذه خمويقول ذلك 

ي املزاح الربئ وغريه هو احلال كما ف، فان العقل ال حيكم بقبحه، مفسدة أيةولكنه لو خال من ، وقد ترتبت عليه فهو حرام - )٥(بالغةال
  ) عقول خمتصة مبا ترتب على الكذب مفسدةضرورة ال: (وعبارة احملقق االيرواين، أصالال مفسدة فيه  مما

هذا الكالم لكن  و، )العنوان حيرم كل شيء حىت الصدق ال خصوص الكذب وذا(التوقف عنده حيث يذكر  إىلحيتاج  مامث يقول  
   .وستأيت مناقشته مشكل
مث ، عليهما فساد فاحلرمة ثابتة وإال فال بفإن ترتحبسب كالم احملقق االيرواين فان الكذب والصدق متساويان وال فرق بينهما : إذن

  .انتهى )٦()يرى الكذب إال خلقا رديا ال حمرما الولو سلم فالعقل : (يف كالمه فيقولبعد ذلك يترتل 
                                                             

  وذلك حبث يستدعي املزيد من الكالم، ولكن نكتفي مبا ذكرناه خشية من اإلطالة  )١(
 وتذكر عادة الروايات كدليل ثان ولكننا سنؤجل ذلك اىل ان خنوض فيها عند ذكر مستثنيات الكذب إن شاء اهللا تعاىل )٢(
 كصاحب املكاسب واجلواهر والسيد الوالد وان كان األخري قد أضاف منبها يف االستدالل وهذا الوجه قد تلقاه األعالم كأمر بديهي  )٣(
  بلحاظ مقدميتهفهل العقل يستقل بقبح او حرمة الكذب وبعنوانه او :  لدينا أربعة أحباثو  )٤(
 .إذ ال حيكم العقل حبرمة ما عداها ذاتاً وسببيةً )٥(
 .٢٢٦ص ١حاشية املكاسب ج )٦(
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 األويلالعقل فانه ال حيكم حبرمة الكذب بعنوانه  وأما: (مساق كالم احملقق االيرواين حيث يقول على نفسيجري وأما السيد اخلوئي ف
  :مث يستدل على ذلك فيقول الكالمذاك الكالم هو فهذا ، )مع قطع النظر عن ترتب املفسدة واملضرة عليه

  .انتهى )١()وأخرويةها مفسدة دنيوية باألخبار الكاذبة اليت ال يترتب علي اإلخباروكيف حيكم العقل بقبح ( 
ق الكذب حىت مع عدم ترتب فساد عليه من تلف عرض او مال او العقل فال استقالل له بقبح مطل وأما: (الشيخ التربيزي فيقول وأما

  ،انتهى )٢( )مستفادة من الكتاب العزيز واألخبار مطلقاًنعم حرمته ، حرمته عنقاعدة املالزمة بليكون حكمه به كاشفا  دغريه من املفاس
  : الثالثة األعالممع نقاش 
  ، وصغرى ىالثالثة كرب األعالمذكره  ونناقش ما

وكلمـام   –اىل كلية كربى  اإلرجاعمبين على  اآلخرينان كالم احملقق االيرواين وكذا العلمني  ومنها إشكاالت املقام عدة ولنا يف
، اسـتدالالم  الذي انطلقوا منه يف ىنهذا هو املب، رم وإال فالوهي ان الكذب وغريه لو كان مما يترتب عليه املفسدة حل –صرحية بذلك 

  .ألولوهو حمل اإلشكال ا
  : فهي إشكاالتنا وأما 

  بكربى ما لزمت منه املفسدةعدم احنصار احلرمة : األول اإلشكال
 فسنقتصـر علـى  ، فيـه  فصلنا سابقا يف حبث االجتهاد والتقليد أنناوذلك ؛كثريا  اإلشكالوال نطيل يف هذا ، وهو إشكال كربوي

  : نقولف، أراد التفصيل فلرياجع هناكالعناوين العامة ومن 
احلرمـة او   تسـتدعي  -على سبيل البـدل   - أخرىتوجد ثالثة عوامل  وإمنا )٣(منحصرتني بذلك الوجه احلرمة والوجوب ليستا 

   وتقتضيهما الوجوب
نفي احلرمة عند نفي ترتب األعالم من ذكره  وجوب فان مايستدعي احلرمة او ال بديالًصلحة للمفسدة او امل حيث ان: أخرى ةوبعبار

  .املفسدة غري تام
  باحلرمة أو الوجوب حيكم العقل مبقتضاها أمور أربعة

  : واليت تقتضي احلرمة او الوجوب عقال هي األربعة األموروهذه 
  )٤(امللزمةاملبالغة أو وينبغي إضافة قيد : أقول – من املصلحة او املفسدة األعالمذكره  هو ما: األمر األول -أ

  : شكر النعمة واملنعم وكفراا: األمر الثاين-ب
هنـاك مفسـدة او   تكن  حبسنه او قبحه وان ملوهو يف حد ذاته هو مما يستقل العقل بوجوبه او حرمته  فان شكر النعمة او كفراا

او جيب ان تشكر تلك النعمة ة فانه حيسن كانت او كثريوهذا ثابت بالوجدان فان احدهم لو انعم عليك بنعمة قليلة ، )٥(مصلحة يف البني
لو كانت  بل ويستحق العقاب ،فانه يعد ناكرا للجميل ويقبح ويذم على ذلك -ال لعلة  -ولو ترك احدهم ذلك ، او فعلٍ النعمة بقولٍ

  .ويعاقبه بذلك أو غريهفيعزله اتمع وحياصره ، )٦(النعمة جسيمة والكفران فاحشاً
  وان مستقل حيكم العقل حبسنه مع قطع النظر يف ترتب املنفعة على ذلك هو هو عن شكر النعمة او كفراا مبا: إذن

                                                             
 .٥٨٨األصول ج   ص مصباح )١(
 .٥ص ٢إرشاد الطالب يف شرح املكاسب ج  )٢(
 .ما إذا ترتبت مفسدة على الشيء )٣(
  وذلك ألنه ليس كل مصلحة او مفسدة موجبة للحكم باحلرمة أو الوجوب بل بالدرجات النازلة منها توجبان الكراهة أو االستحباب والتحبيذ )٤(
 .وان مل تالحظا: أو )٥(
 .قدر املتيقن على األقلهذا هو ال )٦(
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  جلب املنفعة البالغة : األمر الثالث -ج
ثابت بناءا على التفكيك بني جلب املنفعة وان فقدها لـيس   وهذا، البالغة جلب املنفعة حسن هو حيكم به العقلالذي ثالث ال واألمر
  .أو مضرةمبفسدة 

   القتضاء الذايتا: األمر الرابع-د
فانه ليس بالضرورة ان يكون ، )١(االقتضاء الذايت هوف القبح قل باحلسن او الوجوب و احلرمة اوالرابع من عوامل حكم الع األمر وأما

 إن بـل ، م العقل بـالوجوب او احلرمـة  كي حيكأو عكسهما للمنفعة جالباً للمنعم او  اًكرش ان يكونالشيء ذا مفسدة او منفعة او 
فان الشيء كثريا ما يكون يف حد ذاته ، )٢(بأحد األربعةاط يف حكم العقل يكون هو املالك واملن ستحقاق او االقتضاء الذايت كثريا مااال

  ،)٣(لذلك أهل ألنهكما يف عبادة اهللا تعاىل ، -سلبا –الردع عن خمالفته مقتضيا ، إجياباً، أو تسري على ضوئه حلسن انمقتضيا 
و هو ه اهللا تعاىل مبافان ، األوىلالثالثة  األموروهو ثابت بقطع النظر عن ، العقلية املستقلة األحكاماالقتضاء هو من االستحقاق و: إذن

   .ذلكراً لظن سن والوجوبوالعقل حيكم باحل، يستحق العبادة
  : صغرى املقام

  : ويف موردنا أي الصدق والكذب نقول
علـى   ناويدل، مبا هو هو الكذب فان هذا العنوان قبيحوكذلك  ،آخرعن أي عامل  وبغض النظر للحسنبان الصدق له اقتضاء ذايت 

ويقابل بينها فاننا جند خمتلف الفضائل والرذائل كالشجاعة واجلنب والكرم والبخل فعندما تعرض على الوجدان  ومالحظة ذلك الوجدان
  .)٤(الذايت وما ذلك إال لالقتضاء ،يرى بدوا حسن هذا وقبح ذات انه

  التدبر يف كلمة احلسن والقبح : الثاين اإلشكال
قد ذكره صاحب الفصول يف و، لمة احلسن والقبحك معىن فهو مبين على التدبر يفالثالثة  األعالمذكره  الثاين على ما اإلشكال وإما
  هللا على حممد واله الطاهرينصلى اووللكالم تتمة  ...تكون مثانيةوسنضيف هلا ثالثة ف )٥(جمموعة معان، للتحسني والتقبيح نقاشه

                                                             
  وعربنا عن ذلك سابقا باالستحقاق الذايت يف حبوث االجتهاد والتقليد )١(
 .احلسن، الوجوب، القبح واحلرمة )٢(
  ...) ك أَهلًا للْعبادة فَعبدتكما عبدتك خوفاً من نارِك و لَا طَمعاً في جنتك لَكن وجدت: (قال)عليه السالم(كما ورد عن امري املؤمنني انه  )٣(
  .و كالمنا يف االقتضاء ال العلية التامة كما يف العدل وعليته للحسن والوجوب )٤(
)٥(  هي ستة معان.  


