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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه مطالب گذشته
 اولين دليل بر حرمت كذب (حكم عقل)

كه در اينجا سه احتمال  شد عرض و ؛اولين دليلي كه براي حرمت كذب، به آن تمسك شده بود، حكم عقل بود
 دارد:بلكه سه قول وجود 

 بگوييم كذب، براي قبح، عليت تامه دارد كهاينيكي 
 احتمال دوم اين بود كه كذب نسبت به قبح اقتضاء دارد.

اِنَّما يَطرَحُ اليه العَناوين احتمال سوم هم اين بود كه به عناوين محسنه و مقبحه، در ذات خود الاقتضاء است. و
 .ب ِبُحسن يا قُبحمُحسنِه وَ المُقََبحِه تُوجِب ِاتِصافُ الكِذ

 قائلين را هم عرض كرديم. و ؛اين احتماالت بود

 ذكر دو مقدمه

 مقدمه اول
همه قضايايي كه در آن قبح عقلي  و ؛كه بعيد نيست كه قبح به ظلم برگردد دو تا مقدمه ذكر شد. يكي اين بود 

 وجود دارد، به نحوي ظلم هست.

 مقدمه دوم
شود الزامي نداريم كه امر را داير بين عناوين كه از باب ظلم، متصف به قبح ميمقدمه ديگر هم اين بود كه در اين 

ظلم و قبح را يك  كه ؛صفر و صد بدانيم. يا بگوييم قبح نيست و ظلم نيست يا هست و در آن الزام عقلي است
و در  ي داردشود ظلم و قبح را مقول به تشكيك دانست كه در بعضي مراتب قبح ترجيحاي ببينم بلكه ميدرجه
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كه در كذب،  ادعا كند طورايندرس گذشته اين مطلب بيان شد. ممكن است كسي  در بعضي مراتب قبح الزامي دارد.
مطلق حضاضت و نقص و قبح وجود دارد و منشائيت كذب براي قبح، به نحو شكل اول، يعني عليت تامه  طوربه

در كذب، يك نسبتي وجود دارد كه برخالف  درهرحال كهينابعيد نيست. براي  فرمايند اينمياست كه حضرت امام 
 حتي به نحو عليت تامه هم ممكن است باشد و ؛مطلق وجود دارد طوربهواقع است و در آن نوعي حضاضت و قبح 

ذاتش نسبت به  كه ؛كه ما بگوييم كذب، مثل افعال عادي از قبيل رانندگي و خنديدن و گريستن است و اين تصور
يعني اگر كسي  ؛خيلي بعيد است رود اينمي، به سمت حسن يا قبح هاييعنوانبا يك  و ؛حسن و قبح الاقتضاء است

بگويد كذب از آن افعالي است كه در ذات خود نسبت به حسن و قبح هيچ اقتضايي ندارد و فقط حسن و قبح بر آن 
و كند بعيد است. حتي آنجايي كه كذب، حق كسي را ضايع نمي خيلي نيا شود يعني احتمال سوم باشد،عارض مي

، اين يك بازبگوييمكه در زندگي او هم اثري ندارد. حتي در اينجا  كند ولي بيان يك امر غيرواقعي استنمي افسادي
. اگر شودمياگر يك عناوين خارجي آمد، حسن  كهطوريبهكه در آن اقتضاي حسن و قبح نيست  فعلي است

 شود اين خيلي بعيد است.ين مقبحه آمد، قبيح ميعناو

 احتمال سوم

 نكته اول
شود كه يك مي دهيد در ارتكازات، واقعاًمقدماتي كه ذكر شد، احتمال سوم را بايد كنار گذاشت، يعني  بر اساس

برد بعيد حق كسي را از بين نمي مثالًكه  آنجاييحتي در  كه حضاضت و منقصت و قبحي در احتمال سوم وجود دارد
 است كه گفته شود كذب هيچ حضاضتي ندارد و فعل عادي است.

 نكته دوم
در تحليلمان قائل شويم كه در همه موارد يك نوع ظلم و قبحي  طورايننكته بعدي هم اين است، ما ممكن است 

اي برخالف واقع بيايد و له خبريهشود فرض كرد كه جماين هم به نحو عليت است. نمي و ؛در كذب وجود دارد
باشد، يك نوع منقصت و زشتي در آن  گونهايناين است كه هر جايي  ظاهر بگوييم اين هيچ منقصت و زشتي ندارد.
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است. به حيثي  صددرصدي و قبح الزام در آن باشد حتماًكه وقتي اين زشتي و قبح آمد، بايد  هست. منتهي آن تصور
 االطالق ترك شود، اين امر محل ترديد است.كه بايد علي كه حكم كند

 منشأ تعدد اقوال
كنند. مثل آقاي آيند، احتمال سوم يا احتمال دوم را مطرح ميمنشأ تعدد اقوال احتماالً اين بوده كه كساني كه مي

زند و فسادي ايجاد اي به كسي نميگويد كه االن ضربهرود به آنجايي كه فرد يك دروغي ميخويي، ذهنشان مي
مستقل و قطعي  صورتبهتوان گفت كه اين قبيح است. عقل و مشكل خاصي، تهمتي، به كسي نيست. نمي كندنمي
قبح هميشگي با كذب است. ولو اينكه گاهي  حتماً نه، گويندميگويد تركش الزم است. ازآنطرف، كساني كه نمي

توان گفت كه اينجايي كه به كسي هم ه به نحوي قبح دارد. نميبرد. ولي هميشعنوان مزاحم، آن را در محاق مي
شود گفت. جمع تهمت و افترايي نيست. بگوييم كه هيچ حضاضت و منقصت و قبحي در اين نيست، اين را هم نمي

كند، به يك قبحي، منتهي تا يك درجاتي و اين اين دو تا و حل مشكل در اين نكته نهفته است كه عقل، حكم مي
شود كه در آن نوعي ظلم قبح در حد كراهتي است. اگر بخواهيم به زبان شرعي بگوييم قبح، درجه خفيفه مي قبح،

دهي. گويا فرد اين حق را دارد كه حرف درست به او بزني. داري اطالعات غلط به كسي مي كههمين مثالًهم هست. 
دارد،  كهاين مثل وقت ظلم خفيف است. لط يكاطالعات غلط دادن يك نوع ظلم است. منتهي اين اطالعات غ اينجا
شود يا قبح شديد مي و اينشود او در چاه بيفتد . يك وقتي هست، نه اين اطالعات غلط باعث ميكشدمياي را پشه

بنابراين تشكيك در مراتب قبح،  ؛شودبري اين قبح شديد ميفرد را داري مي بندي بر فردي، آبرويداري افترا مي
 كهاين و ؛دانستن قبح و ظلم توجه بكنيم ذومراتبحل مشكل است. لذا به تشكيك در قبح و حتي ظلم و  كليدشاه

 طوراينكه در شرع  طورهمانحكم عقل، هميشه حكم الزامي نيست. گاهي حكم ترجيحي و گاهي الزامي است. 
را باز كرديم و پذيرفتيم و تنقيحش است. اگر در عقل اين نكته را تشكيك و حد ترجيحي و الزامي، گرفتيم و بابش 

در خيلي  وقتآن ِمنها الفَ باب، نفعتُي اين قاعده اگر پذيرفته شود، و ؛شودكذب حل مي مسئله وقتآنكرديم، 
شود، يا افعال محكوم به توانيم حل كنيم. در خيلي از رذايل كه محكوم به قبح ميجاها حكم عقل را با اين قاعده مي

-خفيفه شود، اما مراتبو در مراتب شديده الزامي مي است ذومراتبعقلي، توجه كنيم كه حكم عقل  ازنظرقبح، اگر 

 حتماً كه  عقل، شالقي باالي سر انسان بلند كند مثالًگويند خوب نيست، انجام نده، ولي الزامي كه اش، ولو اينكه مي
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بر اين مبنايي كه  وقتآنل هم كراهت داريم. عق كه در شرع ما كراهت داريم، در طورهمانبايد ترك شود، ندارد 
 و ؛كه حرمت و كراهت شرعيه داريم، در عقل هم حرمت و كراهت عقليه داريم طورهمانعرض شد، در حقيقت 

كه وجوب و استحباب شرعي داريم، وجوب و استحباب عقلي هم داريم. چون درجات در عقل هم  طورهمان
در جايي كه  مثالًكه اگر كسي بخواهد احتمال سوم را بگويد،  گوييمدر حقيقت مي ترتيباينبه وقتآن جريان دارد.

يك  هرحالبه يول اندازد،اي نميدهد ولي تهمتي به كسي نيست او را در مفسدهفردي امر خالف واقع را گزارش مي
موارد مثل نظر آقاي گويد. در اين نوع نظام تكوين دارد مي برخالفدهد. يك چيزي اطالعات غلطي دارد مي

-كند، قائلين به قول اول و دوم كه ميبايد بگوييم نه حكم قبحي مي بلكه كند.خويي، بگوييم عقل حكم قبحي نمي

گوييم و تحريمي است و تحريم عقلي است. مي است صددرصدي و قبحش كندگويند اينجاها هم حكم به قبح مي
 دانمو نميبودن است. اين نظر ما بود  ذومراتب و ؛شودبه تشكيك مي بعيد است جمع اين اقوال، قول واقعاًاين هم 

خيلي جاها  وقتآنكسي اين نظر را داده يا نداده است. ولي اين قاعده و ضابطه اگر تنقيح شود ابعادش روشن شود، 
 ارزش دارد.

 قاعده مالزمه
كه از آن هم فقط قاعده  عَقل حَكَمَ بِهِ الشَرعكل ما حَكَمَ بِهِ اليك بحث ديگر كه وجود دارد، قاعده مالزمه است. 

-آيد. اگر جايي عقل حكم ميو كراهت هم بيرون مي استحباب آيد. بلكه از اين قاعده،وجوب يا حرمت بيرون نمي

ظلم شديد است. اگر عقل حكم كرد به  هااينگوييم، گوييم ظلم، ما ميمعلوم، مي اصطالحبهكه  هاييظلمكند مثل 
و با آن حرمت شرعي ثابت  پذيرمگويد كه همان صد در صد را من ميچيزي، قاعده مالزمه هم مي قبح صد در صد

مالزمه  قاعده گويد.يعني كراهت عقلي را گفت قاعده مالزمه هم همان كراهت شرعي را مي خفيفهشود. اگر قبح مي
عقلي گفتيم كه حكم به الزام و وجوبش الزامي  و قبحاست. اگر درباره حسن  و قبحن هم تابع همان حكم به حس

و لذا از طريق قاعده مالزمه  هاي ترجيحي طرف حسن خيلي واضح استاست قاعده مالزمه هم الزامي است. حالت
 چهار حكم بياوريم نه دو حكم. هم وجوب، هم استحباب، هم حرمت، هم كراهت، توانيمميهم ما 
توان استفاده كرد. براي و كراهت را هم مي استحباب خواهيم بگوييم در اين حكم عالوه بر وجوب و حرمت،مي

ما در حكم عقل كه پايه مالزمه است قائل به مراتب و تشكيك  و ؛پايه اين مالزمه همان حكم عقل است كهاين
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اينكه  اي ،ان يترك يجب اين قبيح است. به حيثي كه عقل بگويد كهايننيست كه عقل حكم كند به  طوراينشديم. 

گوييم نه يك مواردي است كه افعال ميانه هستند، مي گوييمميشود. نيست فعل عادي مي صددرصديچون قبح 

گوييم دو اصطالح وجود دارد. در آن است، درباره ظلم هم مي خفيفيعني نوعي ظلم  ؛مناسب است كه ترك شود

-برد، آبرويش را ميآيد مال كسي را ميمي مثالًكه  جاييهمانگويند يعني ح متعارف دارد، ظلم كه مييك اصطال

دهد، اين فردي دارد اطالعات غلط به ديگري مي مثالًريزد، ولي يك ظلم به معناي عام داريم كه آنجايي است كه 

كه مبني بر يك حق الزامي باشد اساس ظلممان حق  نيست هاييظلمهم يك نوع ظلم است. البته اين ظلم از آن 

 ذومراتبحقوق  و ؛گوييم، حقوق، تحليل مراتبش هم اين است كه حقوق مبناي صدق ظلم استما مي درواقعاست. 

 است. حقوق الزامي داريم و حقوق غير الزامي.

 عليه اهللارضواننظر امام خميني 
فرمايند اين حكم عقل است. ولي شرع دارد كه ايشان مي فرمايشي حضرت امام در صفحه حدود صد و پانزده

 ديگري بگويد. جوريكتواند مي

 نظر استاد
تواند كه عقل حكم قطعي الزامي دارد، خالف آن نمي آنجاييشرع  كه ؛منتهي اين فرمايش را بايد توضيح دهيم

اقتضاء است يا درجه خفيفه دارد، الاما چرا در آنجايي كه كذب  ؛بگويد. اگر خالفش هم بگويد بايد توجيه كنيم
شود عقل يك جايي ممكن است شرع بيايد آنجا را از باب احتياط و تعرضات خودش، حكم شديد بگذارد. ولي نمي

دارد. اين يك  و ضوابطي قواعد حكم شديد داشته باشد، شرع بيايد حكم خفيف بگذارد. چون تصرفات شرع يك
 .كه حكم عقل بود بحث در دليل اول
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 )و رواياتدليل دوم بر حرمت كذب: (آيات 
آيه در قرآن در قول بحث كذب يعني با عنوان كذب يا افترا يا  هاده كه ؛آيات قرآن و كتاب هست طبعاًدليل بعد  

تقبيح  هاآنها كه در به همه اين واژه شودمي و ؛بكار رفته است هاآنكه واژه كذب در  آمدهدر قرآن  هااينامثال 
اما اين استدالل محل خدشه  ؛است و در بعضي جاها وعده عذاب هست براي حرمت كذب تمسك كردكذب 

اي كه در آن اي كه در باب كذب هست، يك آيهآيه هادهكه اطالقي در اين آيات وجود ندارد. اين  است قرارگرفته
افترا و كذب علي اهللا است يا در يك  بيشتر كذب بر و ؛ندارد وجود ظاهراًكه مطلق كذب را تحليل كند  اطالق باشد
كه كذب را با يك منهج  باشد هااينيك اطالقي در  كهايناما  ؛مسائلي از اين قبيل است و ؛اي استامور مهمه

كه آن را  و نهي كند و تقبيح كند، وجود ندارد. در يكي دو تا آيه هم ادعاي اطالق شده االطالق نفي كنداصولي علي
داللت بر اطالق اين آيات خيلي قوي هم نيستند. تنها راهي كه وجود دارد اين است كه كسي  و هم پاسخ دادند

در يك موردي است  هركدامولو اينكه  بما أَنَّهُم يَُكذُِّبوناست  آمدهبگويد از مجموعه اين آياتي كه در باب كذب 
همه اين روايات جنبه خاص و مقيد  قبيل استالرسول است و چيزهايي از اين  ، عليعلي اهللادر مورد افترا  مثالً
كذب است. يك  بماهويك حرمت و حكمي در كذب  دهندهنشانكنار هم كه گذاشته شود،  هاايناما مجموع  ؛دارد

اين ادعا هم ادعاي تامي نيست. صرف اينكه همه مواردي كه كذب را در  كه چنين ادعايي ممكن است كسي بكند
مطلق حتي در  طوربهكذب  درنتيجهاين مجموعه را كه كنار هم بچينيم،  و تقبيح كرده، هاي منع كرديك امور خاصه

منع دارد دشوار است. اگر ما بوديم و فقط آيات، بعضي از  قرارگرفتهغير اين مواردي كه در خود آيات مورد تطبيق 
ل و يا موارد ديگر از اين قبيل، اما الرسو ، كذب عليعلي اهللاكند. كذب مي بر حرمتگفتيم داللت اقسام كذب را مي

 مجموعبيش از آن شايد نشود از آيات استفاده كرد. اين هم نسبت به آيات كه تام نيست. ممكن بود كسي بگويد از 
شود. جواب اول اين است كه مجموع آيات ولو مواردش چند مورد است، ولي يك قاعده كلي استفاده مي آيات
اگر  و ؛متعارفي است. مشكل است يم آن را سرايت دهيم به جاهايي كه كذب عادي واش مهم است. اگر بخواههمه

 ؛رساندتوان گفت، يك نوع قبح و حضاضتي را در كذب ميهمان مقوله تشكيك، مي بر اساسهم بشود تعميم دهيم، 
 خوبيبهو اين هم دليل آيات، از اين دو دليل  حرمت را برساند، اين معلوم نيست. آن دليل عقل طوركليبه كهايناما 

گفت قبح كذب، به معناي شود، يك اطالقي براي حرمت كذب به دست آورد. دليل عقل، ميكه نمي فهميديم
بيش از يك نوع حضاضت و منقصت  هااينتشكيكي است. در آيات هم اگر قاعده كلي بتوان جاري كرد، از مجموع 
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تهمت بستن به انبياست. حرمت اين  است، علي اهللاما حرمتي كه در مواردي مثل افترا ا ؛آيدو كراهت بيرون نمي
 تر است دشوار است. اين هم دليل آيات.موارد را بخواهيم سرايت دهيم به همه مواردي كه خيلي از اين واضح

 دليل سوم: (اخبار)
، صد و وهشتسيصد و  هايباب دليل سوم اخبار است. روايات باب كذب در كتاب حج، ابواب احكام عشرت

 است. آمده ويكچهلو چهل يا صد و  صد ونهسي
 مرحوم صاحب وسايل، به اين بحث پرداخته كهايناصل  آمدهالعشرت به يك مناسبتي در كتاب الحج اين احكام
اين كتاب را ذيل كتاب حج قرار داده  كهايناما  ؛االخالق و چند فقه ديگر قرار دارد، كار خوبي استكه در آن فقه

 كه ذيل كتاب حج گم شده است. مهمي از معارف اخالقي، فقهي ماست مجموعهاين كار درستي نيست. اين يك 
 آمدهابواب فعل معروف  كه ؛است جهاد النفسيكي در ذيل  مباحث اخالقي مهممان در وسايل در دو سه جا هست.

 ، است.آمدهه ابواب احكام عشرت ك است يكي هم در ذيل كتاب حج است
دارد البته فعل افعال هم يك مقداري در آن  يا در ذيلش بيشتر تكيه بر حوزه صفات جهاد النفسدر خود ابواب 

جدا  واقعاًكه اين دو باب  حقش اين بود و ؛ولي بخش صفات آنجا بيشتر است. اين دو باب خيلي مهم است آمده
و  و بخصوص آن بخش صفاتش هااينو نهي از منكر است. خود شناخت  معروفامربهغير از  باب كذب .شدمي

ابواب احكام عشرت خيلي ربطي به حج ندارد. به يك مناسبتي مرحوم صاحب وسايل به اين معتقد شده  طورهمين
ست. در بحار ا اينجامستقل آوردند، چيز خوبي است. روايات كذب  صورتبهاين دو تا فصل را  كههميناست. ولي 

هاي جديد از مستدرك هم وسايل اي بايد باشد، روايات كذب را جامع نقل كرده است.هم كه جلد شصت و خرده
ابواب  وهشتسياش بي ضعف نيست. روايات در باب صد و روايات مربوط به كذب را آورده است. البته بسياري

 .الكذب است است عنوان باب هم تحريم آمدهالعشرت، احكام
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 برخي روايات باب كذب

 روايت اول
يْلِ ْبِن مُحَمَّدُ بْنُ يَحَْيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ فُضَ اول روايت 

 اللَّذَانِ َمعَهُ ثُمَّ هُوَ َيعْلَمُ أَنَّهُ كَاذٌِب. يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: ِإنَّ أَوَّلَ مَنْ يَُكذِّبُ الْكَذَّابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ُثمَّ الَْملَكَانِ
با او و  رقيب و عتيدبعد آن دو ملك  و ؛را خدا است گودروغ كندميو رد  كندميكسي كه تكذيب  فرمايند اولمي

كه كار  فهمدمي يعني ؛كه كار، كاذب است فهمدميخودش هم  إنَّ اِلانسان عَلي نَفسِه بَصيره، فهمدميبعد هم خود او 
بعد  و ؛كند، خداستكند و ردش و تقبيحش مييعني اول كسي كه او را تكذيب مي ؛اشتباهي كرده، مقصود اين است

خواهند بفرمايند كه قبح كذب، خيلي امر واضحي است و بعد هم خودش، يعني حضرت اينجا مي هم آن دو ملك،
 فهمند.هم مي فهمد. خدا و ملكاناست كه خود فرد مي ايگونهبه

 روايت دوم
عَِليُّ بْنُ الْحََكمِ َعنْ أَبَانٍ عَنْ عَُمرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَْبدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ الْكَذَّاَب  روايت دوم به همين اسناد

.  يَهْلِكُ بِالْبَيِّنَاِت وَ يَهْلِكُ أَتْبَاُعهُ بِالشُّبُهَاتِ

كند، ايجاد مي هاآنكه در  ايبا شبههديگران را هم  و ؛شودكذّاب، با آگاهي و وقوف هالك ميفرمايند، خود مي 
 ؛كنداين داللت بر حرمت مي كه ؛كنديعني خود كذّاب با بينه و آگاهي دارد خودش را هالك مي ؛اندازدبه هالكت مي

معتاد به اين عمل است و فعلش تكرر دارد.  منتهي روايت كلمه كذّاب دارد. ممكن است بگوييم اين يعني كسي كه و
 اما اطالقش محل اشكال است. ؛است قبولقابل بر حرمتمشكل ندارد. داللتش هم  ظاهراًاين دو روايت، سندش 

 روايت سوم
اصحابنا ان احمد بن محمد خالد برقي ان عقبان العيسي ان ابن مسكان ان محمد بن  روايت سوم و ان عدة من

اين روايت سند ديگري هم دارد. ولي آن  ظاهراًسند عبداهللا بن مسكانش تضعيف شده است.  ازنظرمسلم اين روايت، 
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 ؛. اين به لحاظ سند استرسد به محمد بن مسكان، احتماالً عبداهللا بن مسكان تضعيف شده استسندش هم نهايتاً مي
.قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ ِللشَّرِّ أَقْفَالًا وَ جَعَلَ َمفَاتِيحَ تِلَْك الْأَْقفَالِ الشََّرابَ وَ الْكَذِاما داللتش   بُ شَرٌّ مَِن الشَّرَابِ

 ؛از مسكرات بدتر دروغ است الشَّرابالكِذبُ شَرُّ مَِن  و ؛ها مسكرات استهايي دارد و مفتاح آن قفلشر قفل 
هم اطالقش درست است. ولي  و ؛المفاتيح است. اين روايت هم داللت بر حرمتش، درست است يعني دروغ مفتاح

االعمال  . هم در عقابآمدهعبداهللا بن مسكانش خالي از ضعف نيست. هر دو سند هم دارد. هم در كافي  ظاهراً 
هر دو سند، ابن مسكان هست. االن ترديد دارم كه محمد بن مسلم از آن  است. ولي در آمدهمرحوم صدوق 
با  شودمياگر آن باشد اينجا باز  نهشود اجرا كرد يا كه تبديل سند و تضعيف سند، در موردش مي اشخاصي است

هر چه  نيست كه شيخ در فهرست گفته كه هاييآنجزو  ظاهراًنباشد و  هاآنتعويض سند درستش كرد. شايد جزو 
 كنيم با يك سند معتبر است.از او نقل مي

 
بود. اين  تأملرساندند، اما اطالقش محل بود و حرمت را هم مي قبولقابلاين روايت اول و دوم كه سندشان 

 اما سند ال يخلو من الضعف است. ؛روايت داللتش بر تحريم و اطالق هر دو نكته تمام است

 روايت چهارم
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ ُمحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِْن أَبِي لَيَْلى  احمد مع عمر بنروايت چهارم، به همين ترتيب،  

سند  ازنظرايت . اين روكندميكذب ايمان را تخريب  عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْكَذِبَ هُوَ خَرَابُ الْإِيمَانِ.
از  و ؛وثوقي ندارند ظاهراًعبدالرحمان ابن ابي ليال و پدرش  و ؛چند تا اشكال دارد از دو جهت ارسال در آن هست

داللت، اگر داللت سندش مشكل نداشت، مثل روايت قبل است، سند مشكل  ازنظرجهات متعدد سند ضعف دارد. 
االيمان، اين مخرب ايمان گويد خرابمطلق مي طوربهاما دو نكته درش تام است. هم حرمت، هم اطالق،  ؛دارد
 يعني كار حرامي است. ظاهرش اين است كه اطالق هم دارد. ؛است
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 روايت پنجم
 انه من احمد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ام الذكر عن ابي عبداله (ع) امام صادق (ع) از حضرت عيسي علي 

كسي كه دروغش زياد شود  كَثُرَ ِكذبُهُ ذَهَبَ بَهائُه مَن كنند كه حضرت عيسي فرمود:بينا و آله و عليه السالم نقل مين
سند با چند اشكال مواجه است. حسن بن ذكر و  ازنظرافتد. اين روايت مي شود. از ارزشقيمت و ارزشش ساقط مي

 رود.بهائه يعني آبرويش مي و ؛داللت، داللت بر حرمت ندارد ازنظرچند تا ضعف دارد  ذَكَرپدرش و بعد هم 
 نيا آيد.آبرو و اعتبارش پايين مي و ؛شودمي گودروغكند. چوپان رود. كسي روي حرفش حساب نميمي ارزشش

بنابراين اين روايت نسبت به چهار روايت  ؛روايت هم داللت بر حرمتش هم اطالقش مخدوش است و سند هم ندارد
 بر حرمت ندارد. هر سه ضعف را دارد. هم سند ضعيف است. هم اطالق ندارد. هم داللت تقريباًي قبل

 روايت ششم
يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُْسِلِم  )ع (عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالٍِم رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اْلمُؤْمِِنينَ روايت ششم  

 ءَ بِالصِّدْقِ فَلَا يُصَدَُّق.أَنْ يَجْتَِنبَ مَُواخَاةَ الْكَذَّابِ فَإِنَّهُ يَكْذِبُ حَتَّى يَجِي

 فرمايد كهداللت، مي اما ازنظر و ؛سند كه مرفوعه است و ضعف دارد. ضعف بيّني هم دارد ازنظراين روايت هم 
ان  ينبغي هم بر حرمتشكذاب دارد داللت  كهايناطالق ندارد. براي  الكَّذاب، مُوَاخَاةَيَنبغي لِلرَجُلِ المُسلِم أن يَجتِنبُ 

شود، است. اجتناب از رفاقت با ديگران اين اعم است از اجتناب از كسي كه مرتكب حرام مي الكذاب مَُواخَاةَيجتنب 
ولي مطلق بخل كه حرام نيست بخيل بودن  هاي بخيل رفيق نشوگويند با آدمكه ميشود. خيلي جاها داريم يا نمي

 نيست. لذا اين روايت هم مثل روايت پنج سندش و داللتش بر حرمت و اطالقش مشكل دارد. و حراممكروه است 

 روايت هفتم
قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه عنه، عن ابن فضّال، عن إبراهيم بن محمّد األشعري، عن عبيد بن زرارة ، 7روايت 

كند، همان كه با آن خدا عليه كذابين كمك مي يزيچ السّالم يقول: إنّ ممّا أعان الّله [به] على الكذّابين النسيان.
اش به يك نوعي مواخذه كهاينحافظه ندارد، اين امر را خدا قرار داده براي  گودروغگويند، يعني مي ؛نسيان است
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پنج الي شش نكته  اششناسيروانو تحليل  هاحكمتكه بعد در  حافظه ندارد، از اين جهت است گودروغكند. مي
مهم است. اگر ابراهيم محمد بن اشعري توثيق داشته باشد بقيه راويان اين روايت توثيق دارد. ولي اين روايت اطالق 

 بر حرمت هم ندارد. و داللتندارد 
 

 


