الكذب أنواعه مساوؤه عالجه

احلمد هلل الذي أمر بالصدق وهنى عن الكذب يف كل وقت
وحني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد امللقب بالصادق
األمني وعىل آله الطيبني الطاهرين.
اقتضت رضورة العقول مطابقة ملقتض الفطرة أن الكذب
من قبائح الصفات ورذائلها فهو يأيت باخلراب عىل النفوس
وجيعل الديار بالقع ،لذا أرشدت األدلة األربعة :القرآن،
والسنة ،واإلمجاع ،والعقل ،إىل مبغوضيته وحرمته.
فلو استعرضنا القرآن الكريم والروايات الرشيفة التي
تتكلم عنه وكيف أهنا تصفه بأبشع األوصاف ،وتشدد عىل تركه
معلنة أن النار مثوى لفاعله ،علمنا أنه من الذنوب الكبرية ،بل
أن بعض النصوص ترصح بعدّ ه من أكرب الكبائر ،فقد روي
أن رسول اهلل قال( :أال أخربكم بأكرب الكبائر؟ اإلرشاك
باهلل ،وعقوق الوالدين ،وقول الزور) (املحجة البيضاء :ج،5
ص ،)242وروي عن اإلمام العسكري( :جعلت
اخلبائث كلها يف بيت واحد وجعل مفتاحها الكذب) (البحار:
ج ،69ص.)263
وال فرق يف حرمة الكذب بني أن يكذب بلسانه أو بقلمه أو
باإلشارة ،وأيضا ال فرق بني أن يبتدئ هو بالكذب وخيرتعه ،أو
تبي.
يكون مسبوقا به وهو ناقل له بال ّ
أ ّما ما ورد يف القران الكريم وبقية مصادر الترشيع عن حرمته
وصفات فاعليه وشدة العقوبة املناسبة لراكبه ،فبيانه كاآليت:
الكذب يف القرآن الكريم:
ِ
ِ
ِ
ِ
ُون بِ َآ َيات اهللِ
ين َل ُي ْؤمن َ
قال تعاىل :إِن ََّم َي ْف َ ِتي ا ْلكَذ َب ا َّلذ َ
ك هم ا ْلك ِ
ِ
ون( النحل ،)105:وقال عز من قائل:
َاذ ُب َ
َو ُأو َلئ َ ُ ُ
إِ َّن اهللَ َل ي ِدي من هو ك ِ
َاذ ٌب َك َّف ٌار( الزمر ،)3:وقال جل
َ ْ ُ َ
َْ
ِ
وعال :وي ٌل لِك ُِّل َأ َّف ٍ
َ
اك أثيمٍ( اجلاثية ،)7:وقد يؤدي الكذب
َْ
بصاحبه أن يكون ممن يستحق اللعن والغضب اإلهلي ،قال
ِ
ني( آل عمران.)61:
تعاىلَ  :فن َْج َعل ّل ْعن َ
َت اهللِ َع َل ا ْلكَاذبِ َ

الكذب يف الروايات:
األخبار الواردة يف عظم ذنب الكذب وشدة عقوبته
ومفسدته ومرضته كثرية منها:
قال رسول اهلل( :املؤمن إذا كذب من غري عذر لعنه
سبعون ألف ملك ،وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش فيلعنه
محلة العرش ،وكتب اهلل عليه بتلك الكذبة سبعني زنية ،أهوهنا
كمن زنى مع أمه) (املستدرك :ج ،9ص.)87
وقال( :إن العبد ليكذب الكذبة فيتباعد ا َمل َلك منه مسرية
ميل من نتن ما جاء به) (جامع السعادات :ج ،2ص.)249
وجاء يف وصيته ألمري املؤمنني( :يا عيل إياك
سود الوجه ،ثم ُيكتب عند اهلل ّ
كذابا،
والكذب ،فإن الكذب ُي ّ
وإن الصدق ُيب ّيض الوجه و ُيكتب عند اهلل صادقا ،واعلم أن
الصدق مبارك والكذب مشؤوم) (حتف العقول :ص.)13
وقال( :يا عيل أهناك عن ثالث خصال عظام :احلسد
واحلرص والكذب) (اخلصال :ج ،1ص.)62
وعنه( :الكذب رأس النفاق وهو مفسدة عظيمة يف
الدُّ نيا والدِّ ين) (رشح أصول الكايف :ج ،1ص.)252
وعن أمري املؤمنني( :ال يصلح من الكذب جد وال
هزل ،وال أن َي ِعدَ أحدكم صب َّيه ثم ال يفي له ،إن الكذب هيدي
إىل الفجور ،والفجور هيدي إىل النار ،وما يزال أحدكم يكذب
حتى يقال :كذب وفجر ،وما يزال أحدكم يكذب حتى ال يبقى
يف قلبه موضع إبرة صدق ،فيسمى عند اهلل كذابا) (األمايل:
ص.)505
وعنه ...( :اعتياد الكذب يورث الفقر) (اخلصال:
ص.)504
وعن اإلمام الصادق( :إن الرجل ليكذب الكذبة
فيحرم هبا صالة الليل ،فإذا حرم صالة الليل حرم هبا الرزق)
(علل الرشائع :ج ،2ص.)51

أنواع الكذب:
للكذب أنواع خمتلفة بحسب املنايشء النفسية التي تدفع
اإلنسان إىل الكذب يمكن تلخيصها باألنواع اآلتية.
الكذب االدعائي :ينشأ هذا الكذب عادة من الشعور
بالنقص ،حيث حياول تعظيم ذاته وجعلها مركز ًا لالنتباه
واإلعجاب ،فنراه يتحدث عن أفعاله وقوته ،فهو يدعي ما ليس
ِ
لشعوره بالنقص.
له من الصفات واألفعال إرضا ًء
الكذب االنتقامي :يظهر هذا النوع من الكذب يف حاالت
الغرية واحلسد أو الشعور بعدم املساواة ،فقد نرى أن بعض
الناس يكذبون فيتهمون اآلخرين الذين يكرهوهنم باهتامات
يرتتب عليها عقاهبم أو تشويه سمعتهم.
الكذب الدفاعي :فقد يقدم الشخص عىل الكذب خوف ًا
من العقوبة ،فيلجأ للكذب للهروب من تلك العقوبة ،كام نراه
واضح ًا عند األطفال وهو ينشأ عن ضعف الشخصية.
الكذب العنادي :ينترش هذا النوع من الكذب عند بعض
املجادلني؛ فألجل مضادة صاحبه حياول أن خيتلق شيئا ملجرد
املعاندة ،وهذا النوع سببه عدم اإلذعان للحق والتعصب
األعمى للمذهب أو الرأي الذي يعتقد به.
الكذب التقليدي :فالطفل مث ً
ال نراه يكذب منطلق ًا من
تقليد من حوله كاآلباء واألصدقاء ،فهو يتولد عند اإلنسان من
الرتبية اخلاطئة التي يتلقاها من أبويه فال يتحسس بعد ذلك قبح
الكذب ،وقد ورد عن أيب عبد اهلل الصادق أنه قال( :ما
من مولود يولد إال عىل الفطرة فأبواه اللذان هيودانه وينصـرانه
ويمجسانه) (الوسائل :ج ،15ص ،)125وخطورة هذا النوع
تكمن يف أن الكذب يكون مرضي ًا ،لذا فهو من أخطر حاالت
الكذب فقد يصبح عند اإلنسان عادة وقد يصل إىل حد اإلكثار
منه ويصدر عنه بالرغم من حماولة عدم الكذب.

مساوئ الكذب:
إنام حرمت الرشيعة اإلسالمية (الكذب) وأوعدت عليه
باهلوان والعقاب ،ملا ينطوي عليه من أرضار خطرية ،ومساوئ
مجة ،والتي منها:
 -1الفضيحة وذهاب ماء الوجه واهنيار املكانة االجتامعية
للشخص الكاذب ،فهو باعث عىل سوء السمعة ،وسقوط
الكرامة وسلب الثقة منه لدى الناس ،فال ُيصدّ ق الكذاب وإن
نطق بالصدق ،وال تقبل شهادته ،وال يوثق بمواعيده وعهوده.
مرات عديدة ،وقد يدفع
 -2إنّه جير اإلنسان إىل أن يكذب ّ
بصاحبه إىل أن يسلك يف خط النفاق ويصبح من زمرة املنافقني،
ّ
ألن الكذب فرع من فروع النفاق ،والكاذب هو الذي ُيظهر غري
ما ُيبطن ويتكلم بخالف الواقع وبخالف ما يعلمه يف نفسه،
فهذا االختالف بني الظاهر والباطن سوف يرسي بالتدريج
إىل سائر أعامله وسلوكياته حتى ُيمسـي منافق ًا كامالً ،وقد ورد
يف احلديث الرشيف عن أمري املؤمنني أنّه قال( :الكذب
يؤدي إىل النفاق) (ميزان احلكمة :ج ،3ص.)2677
 -3عدم استفادة الناس من لياقاته وطاقاته اإلجياب ّية ،ألهنم
سوف يتعاملون معه من موقع الشك والرتدد يف سلوكياته
وكلامته ،وهلذا السبب نجد ّ
أن الروايات اإلسالمية ّنزلت
الكاذب منزلة امل ّيت ،حيث ورد عن أمري املؤمنني:
(الكذاب وامليت سواء ،فإن فضيلة احلي عىل امليت الثقة به،
فإذا مل يوثق بكالمه فقد بطلت حياته) (ميزان احلكمة :ج،3
ص.)2677
ِ
 -4إنه ُيضعف ثقة الناس بعضهم ببعض ،ويشيع فيهم
أحاسيس التوجس والتناكر.
 -5وقد خيفى عىل الكثري ما للكذب من مرضة عىل الصحة،
فقد أثبت العلم احلديث ،أن اإلنسان عندما يكذب يستهلك
دماغه طاقة أكرب مما يستهلكه يف حالة الصدق! ...( :ألن
الكذب عملية معقدة فيها التصور ...والتخيل ...واالخرتاع...

والرتكيب ...والتأليف ،)...وهذا بدوره يؤثر -سلب ًا -عىل
الذاكرة والقلب وضغط الدم وغريه.!...
مر فللكذب آثار روحية سيئة ،ومغبة
 -6وفوق كل ما ّ
خطرية ،أشارت إليها النصوص السالفة والتي منها ابتعاد
املالئكة عن الكاذب وحرمانه من صالة الليل وعدم قبول
بعض عباداته ...إىل كثري من اآلثار السلبية ،التي ُذكرت يف
الروايات ،وس ّطرهتا كتب العلامء ،فمنها ما يتسبب يف حرمان
هوة الفقر واملسكنة،
اإلنسان من الرزق ويؤ ّدي به إىل الوقوع يف ّ
ففي احلديث الرشيف عن رسول اهلل أنّه قال( :الكذب
ينقص الرزق) (كنز العامل :ج ،3ص ،)633وهذا النقصان يف
الرزق يمكن أن يكون ناجت ًا من أسباب معنوية واجتامعية عىل
حد سواءّ ،
ألن الكذب يسلب اعتامد الناس وثقتهم من هذا
الشخص الكاذب ،فينعزل اجتامعي ًا مما يؤثر عىل نفسيته بشكل
سلبي.
مراتب الكذب:
بعد مراجعة الروايات الواردة يف املقام ُيعلم أن الكذب له
عدة مراتب بعضها من الكبائر قطع ًا وبعضها أكرب الكبائر،
وألجل مزيد االطالع نذكر مراتب الكذب:
 -1الكذب عىل اهلل تعاىل والرسول واإلمام :إن
أسوأ مراتب الكذب ،الكذب عىل اهلل تعاىل والرسول واإلمام
وال َت ُقو ُلوا َل ِا ت َِص ُ
ف
(صلوات اهلل عليهم) ،قال تعاىلَ :
ِ
ِ
َأ ْل ِسنَ ُتك ُْم ا ْلك َِذ َب َه َذا َح ٌ
توا َع َل اهللِ ا ْلكَذ َب
الل َو َه َذا َح َرا ٌم ل َت ْف َ ُ
ِ
ون( النحل،)116:
ون َع َل اهللِ ا ْلك َِذ َب ال ُي ْفلِ ُح َ
ت َ
إِ َّن ا َّلذ َ
ين َي ْف َ ُ
وقال اإلمام الصادق( :الكذب عىل اهلل وعىل رسوله من
الكبائر) (الكايف :ج ،2ص ،)339والكذب عىل الرسول
واإلمام هو أن خيرتع حديث ًا من عنده ثم ينسبه إليهام ،أو
يسمع حديث ًا من شخص أو يراه يف كتاب وهو يعلم بأنه كذب،
ومع ذلك ينسبه إىل اإلمام أو إىل الرسول ،نعم إذا
تيقن بصحة حديث من خالل القرائن املوجودة ،فإنه جيوز له
نقله ونسبته إىل املعصوم.

وورد يف بعض الروايات أن العبد إذا أشهد اهلل عىل أمر
خالف الواقع قال تعاىلَ :
(أ َل ْ جتد من هو أضعف مني تشهده
عىل ذلك) ،وهذا القسم من الكذب باإلضافة إىل حرمته
التكليفية يف نفسه فإنه يبطل الصوم ،إذا كان متعمد ًا فيه.
 -2ال َق َسم والشهادة والكتامن :من مجلة موارد الكذب التي
الشك يف أهنا من الكبائر ال َق َسم الكاذب ،والشهادة الكاذبة،
وكتامن الشهادة.
أما اليمني الكاذبة :فهي من أبشع صور الكذب وأشدها
خطر ًا وإثام ً،فإهنا جناية مزدوجة وجرأة صارخة عىل املوىل عز
وجل باحللف به كذب ًا وهبتان ًا ،وجريمة نكراء متحق احلقوق
وهتدر الكرامات ،فمن أجل ذلك جاءت النصوص يف النكري
عىل فاعلها وذمها والتحذير منها :قال رسول اهلل( :إ ّياكم
واليمني الفاجرة ،فإهنا تدع الديار من أهلها بالقع) (الوسائل:
ج ،23ص.)204
وأما شهادة الزور وكتامهنا :فهي جريمة خطرية ،وظلم
سافر هدام ،تبعث عىل غمط احلقوق ،فقد ورد عن رسول
اهلل( :ال ينقيض كالم شاهد الزور من بني يدي احلاكم حتى
يتبوأ مقعده من النار ،وكذلك من كتم الشهادة) (الكايف :ج،7
ص.)383
 -3الكذب الضار :من مجلة أقسام الكذب التي الشك يف
أهنا من الكبائر ،وهو الكذب الذي فيه مرضة ومفسدة ،وطبع ًا
كلام كانت مفسدته ومرضته أكرب كان إثمه وعقوبته أشد،
وقد يكون الكذب أحيان ًا سبب ًا لتلف األموال ،وهتك احلرمة،
وإسالة الدماء ،ولذا يكون هذا النوع من الكذب أيض ًا من
أشد أنواع الكذب ألنه يضيف إىل حرمة الكذب حرمة اإليذاء
وبعض العناوين املحرمة األخرى كالتسبب يف القتل أو هتك
العرض أو إضاعة األحوال وتلفها.
 -4حرمة الكذب حتى لو كان بدافع املزاح واهلزل:
ينبغي التورع عن كل أنحاء الكذب حتى لو كان بدافع املزاح
واهلزل ،فعن أيب ذر يف وصية النبيله( :وإن الرجل ليتكلم
بالكلمة يف املجلس ليضحكهم هبا فيهوي يف جهنم ما بني

السامء واألرض ،يا أبا ذر :ويل للذي ُيدِّ ث فيكذب لي ِ
ضحك
ُ
القوم ،ويل له ،ويل له ،ويل له) (األمايل :ص ،)537قال أمري
املؤمنني( :ال جيد عبد طعم اإليامن حتى يرتك الكذب هزله
وجده) (الكايف :ج ،2ص ،)340وما قلناه حول حرمة الكذب
هازالً إنام هو يف صورة ما إذا مل يكن فيه جرح لفؤاد املؤمن،
وإيذاء له ،وإال فال شك أنه من الذنوب الكبرية حينئذ ،ألنه
يدخل يف الكذب الضار املتقدم ذكره.
عالج الكذب:
 -1أن يتأمل يف ما ورد يف ذ ّمه من اآليات واألخبار ،ليعلم
أنه لو مل يرتكه ألدركه اهلالك األبدي.
 -2ليتذكر أن كل كاذب ساقط عن القلوب يف الدنيا وال
يعتني أحد بقوله ،وكثريا ما يفتضح عند الناس بظهور كذبه،
ومن أسباب افتضاحه أن اهلل سبحانه يسلط عليه النسيان ،حتى
أنه لو قال شيئا ينسى أنه قاله ،فيقول خالف ما قاله ،فيفتضح،
وإىل ذلك أشار الصادق  بقوله( :إن مما أعان اهلل به عىل
ّ
الكذابني النسيان) (الكايف :ج ،2ص.)341
 -3ليتأمل يف اآليات واألخبار الواردة يف مدح ضده ،أعني
الصدق.
 -4ليقدم الرتوي يف كل كالم يريد أن يتكلم به ،فإن كان
كذبا يرتكه.
 -5وليجتنب جمالسة الفساق وأهل الكذب ،وجيالس
الصلحاء وأهل الصدق ،ليزول عنه تدرجيي ًا الكذب ويتحىل
بالصدق بسبب طول املعارشة ،وخمافة اهلجران.

