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 بهاءالدینی اللهآیتای در مورد خاطره
کردم، گویا خواندم. در آن ایام مبتال به سردرد عجیبی بودم. گاهی وقتی نگاه به کتاب میمن در دوران نوجوانی درس مکاسب را می

در آن ایام، با یکی از توانستم ادامه بدهم. کرد، تحصیل را نمیکردم. اگر به آن شکل سردرد من ادامه پیدا میدر آسمان سیر می
با حال ناخوشی که داشتم گفتم پیش سید بروم و از  خواند،ن زدیم. سیدی را دیدیم  که بر سر قبری فاتحه میدوستان سری به شیخا

نشستم  کههمینای داشتند. رابطه بهاءالدینی اللهآیتناامید بودم. دوست من با  او التماس دعا داشته باشم. من در آن زمان کامالً 
چیزی نیست، نگران نباشید. از آن به بعد من خوب  فرمودند: بهاءالدینی اللهآیتزی نگفتم. خواستم دردم را بیان کنم. اما چیمی

 شدم و دیگر دچار سردرد نشدم.

 کذب
ی آن تفصیل بود، آیات را به اجمال بررسی کردیم. بعد از آن به دلیل اخبار و احادیث ی عقل در کذب که نتیجهبعد از بررسی ادله

یرا  را مورد بررسی قرار دادیم. تا روایت دهم ٣٨باب رسیدیم. در این خصوص  را ذکر کردیم. روایت سوم، برترین داللت را داشت؛ ز
 آن روایت دارای سه ویژگی بود:

 .معتبر بود.١

 بود. علی االطالق .موضوع به صورت مطلق کذب٢

 کرد.داللت بر حرمت می.٣

 بقیه روایات، در یکی از سه جهت اشکال داشت.
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 یازدهم:روایت 
َضا ع«  ِبي اْلَحَسِن الرِّ

َ
ٍد َعْن أ ِر ْبِن َخالَّ ِه ص َیُکوُن اْلُمْؤِمُن َجَبانًا َقاَل َنَعْم ِقیَل َو َیُکوُن َبِخیًال  َو َعْن ُمَعمَّ َقاَل: ُسِئَل َرُسوُل اللَّ

ابًا َقاَل َال.  ١»َقاَل َنَعْم ِقیَل َو َیُکوُن َکذَّ

 شود.باشد، اما کذاب نیست. کذابیت با ایمان جمع نمیمؤمن ممکن است بخیل و ترسو 

 بررسی روایت از لحاظ سند
 دو نظریه وجود دارد که تام است یا اینکه تام نیست. اصل محاسن، محل بحث است.  محاسن برقیدر 

 بررسی روایت از لحاظ داللت
گفتیم که ایمان کامل با کذابیت جمع مؤمن نیست، میگفت که کذاب این روایت داللت بر حرمت دارد. اگر روایت به تنهایی می

 داللت بر حرمت دارد. زیرا بعد از بخل و ترس آمده است. شود. ولی ظاهر روایت این است کهنمی

 موضوع روایت
ا با این روایت در مورد کذاب است و مطلق کذب را مد نظر قرار نداده است. این مضمون در روایات دیگری نیز آمده است. کذب ر

 کند. اما در این روایت کذاب آمده است.، خود کذب را بیان میدانند. در روایاتی که در مستدرک آمده استنمی جمعقابلایمان 

 تحلیل روایت
یرا ارتباط بیشتری با گناهان گویدمیو  دهدمیگناه را انجام  بندیدرجهدر این روایت یک نوع  ، کذب محوریت بیشتری دارد. ز

 کند. مجموع این روایات درجه تأکد گناه را بیان می شود. از گناهان دیگر مبرا میدیگر دارد. اگر کذب را ترک بکند،

 246، ص 12وسائل الشیعه، ج  1
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 روایت دوازدهم:
ِه « ْلَفاِظ َرُسوِل اللَّ

َ
ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن َقاَل ِمْن أ َبا اْلَکِذُب  ُمَحمَّ ْرَبی الرِّ

َ
 ١»ص أ

 بدترین رباها، کذب است.فرماید:جازم است. در این روایت  امام (ع) می مرحوم صدوق است. این روایت مرسله مرسلهاین روایت 

 حکم ربا دارد. دروغگوید و آیات نیز وعده عذاب برای آن داده است.  در اینجا نیز می ربا یکی از گناهان شدید است

 در اینجا مشابهت موضوعی وجود ندارد، بیشتری مشابهت حکمی است.

 بررسی روایت از لحاظ سند
وجود دارد. ما نفی عدم اعتبار  بارهدراینهای فراوانی کردیم که مرسالت صدوق بر دو قسم است. سه قول نیز در این مورد بحث

 مطلق را قائل بودیم. 

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 گوید از کبائر گناهان است.کند. حتی به شکلی میدر مورد کذب است. به خوبی نیز داللت بر حرمت میاین روایت 

 روایت سیزدهم:
اِدِقیَن َو َجاِنُبوا اْلَکِذَب َفِإ «  َه َمَع الصَّ َال َفاْصُدُقوا ِإنَّ اللَّ

َ
ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ع َیُقوُل أ

َ
یَقاَل َو َکاَن أ ُه ُیَجاِنُب اْإلِ َال َو ِإنَّ نَّ

َ
َماَن أ

َال َو ُقوُلوا َخْیر
َ
َال ِإنَّ اْلَکاِذَب َعَلی َشَفی َمْخَزاٍة َو َهَلَکٍة أ

َ
اِدَق َعَلی َشَفی َمْنَجاٍة َو َکَراَمٍة أ ًا ُتْعَرُفوا ِبِه َو اْعَمُلوا ِبِه َتُکوُنوا الصَّ

َماَنَة ِإَلی َمِن اْئَتَمَنُکْم 
َ
وا اْأل دُّ

َ
ْهِلِه َو أ

َ
ْرَحاَم َمْن َقَطَعُکْم َو ُعوُدوا ِباْلَفْضِل َعَلی َمْن َحَرَمُکْم ِمْن أ

َ
 ٢»َو ِصُلوا أ

: راست بگویید و از کذب پرهیز کنید، زیرا کذب از ایمان دور فرمایدمیحضرت (ع)  این روایت نیز مرسله جازم صدوق (ره) است.
 پرتگاه هالکت است. در لبه گودروغدر معرض نجات و بزرگواری است و  گوراستاست. انسان 

 همان 1

 همان 2
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 بررسی روایت از لحاظ داللت
امر هستند ولی » اجتنبوا«که قبًال نیز عرض کردیم، افعالی مثل  طورهمان این روایت اطالق کذب دارد. ظهور روایت نیز تام است.

 است.»اجتنبوا«مثل » جانبوا«در عمقشان نهی هستند. در اینجا نیز 

 روایت چهاردهم:
اٍل َرَفَعُه  َو ِفي«  ٍد َعِن اْبِن َفضَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ِه َعْن أ ِبیِه َعْن َسْعِد ْبِن َعْبِد اللَّ

َ
ْخَباِر َعْن أ

َ
ِبي َجْعَفٍر ع َقالَمَعاِني اْأل

َ
َقاَل  َعْن أ

َعاُس َو َلُع  ْبِلیَس ُکْحًال َو َلُعوقًا َو َسُعوطًا َفُکْحُلُه النُّ ِه ص ِإنَّ ِإلِ  ١»وُقُه اْلَکِذُب َو َسُعوُطُه اْلِکْبُر.َرُسوُل اللَّ

 ن او، دروغ است.اآب ده باقیمانده ای و آب دهانی دارد.شیطان سرمه

 بررسی روایت از لحاظ سند
 این سند ضعیف است.

 روایت از لحاظ داللت بررسی
 است. جمعقابللفظ کذب آمده است و مطلق کذب است. اما داللت بر حرمت ندارد. این روایت با کراهت 

 روایت پانزدهم:
ْحَم « 

َ
ِد ْبِن أ ِد ْبِن َیْحَیی َعْن ُمَحمَّ ِد ْبِن َعِليٍّ َماِجیَلَوْیِه َعْن ُمَحمَّ ْعَماِل َعْن ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن ِعیَسی َعْن َو ِفي َثَواِب اْأل َد َعْن ُمَحمَّ

ِه ْبِن َعْجَالَن َقاَل  َه َو ُعْثَماَن ْبِن ِعیَسی َعْن َعْبِد اللَّ ُقُه اللَّ ُل َمْن ُیَصدِّ وَّ
َ
ِه ع َیُقوُل ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َصَدَق َکاَن أ َبا َعْبِد اللَّ

َ
َسِمْعُت أ

ُه َکاِذٌب  نَّ
َ
َه َو َنْفُسُه َتْعَلُم أ ُبُه اللَّ ُل َمْن ُیَکذِّ وَّ

َ
ُه َصاِدٌق َو ِإَذا َکَذَب َکاَن أ نَّ

َ
 ٢.»َنْفُسُه َتْعَلُم أ

یبایی دارد. مرحوم صدوق(ره) ت  ایشان است. هایکتابثواب االعمال نیز یکی از نظیم بندی بسیار ز

 247همان،  1

 همان 2
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شخص گوید. یعنی خداوند و داند که راست میکند، خداوند است و خود شخص هم میاولین کسی صدق شخص را تأیید می
 وی هستند. در کذب نیز چنین است. گوییراستشاهد 

 طاعات و معاصی، خداوند پذیرنده و شاهد است. این بیان تأکیدی است. وگرنه در تمامی

  دهد. این روایت ممکن است ناظر به این باشد.یک احتمال دیگر این است که به سرعت خداوند آن را پاداش و عقاب می

 نکته
ئکه نیز مخفی خداوند معاصی و گناهان انسان را از مال ای وجود دارد. گاهیدانید در ثبت و ضبط احوال، نکتهکه می طورهمان

 کس نفهمد.کند تا هیچکند. گاهی در قیامت نیز از نامه محو میمی

 کنند.شود و بعد از آن ضبط و ثبت میبعضی از افعال نیز وجود دارد که مهلتی برای آنان قرار داده می

 بررسی روایت از لحاظ سند
نجاشی توثیق نشده است. در ابن شهر آشوب، از خواص  ن است. ایشان، در فهرست والبدالله بن عجتنها مشکل این روایت در ع

گویند که این خاص بودن کافی نیست و نام برده شده است. همین خاص بودن کافی است. البته بعضی می اصحاب امام صادق(ع)
ی در خود شهر آشوب نیز شوند.  ولاگر یکی از این دو مبنا را بپذیریم، ایشان توثیق می باید قدح نیز در مورد ایشان نیامده باشد.

یرا با ایشان، فاصله  ها است.پذیریم به خاطر نزدیک بودن سنه آنما توثیقات شیخ را که می ی زیادی داشته است.مشکلی است. ز

کند یا باید ناظر به وی باشد یا اینکه با سلسله سندی این مطلب را بیان کند. توثیق و تضعیف مثل کسی که شخصی را توثیق می
 عقال است. اگر حدسی بشود، اعتباری ندارد. این سیره ی اخبار است.هبقی

 یک بحث در اینجا این است که اخص بودن شاید توثیق را نرساند. 

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 در این روایت موضوع کذب است. داللت بر حرمت نیز دارد. البته باید بدانیم که ظهوری در کراهت نیز دارد.
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 بندیجمع
 روایت در وسائل الشیعه در مورد کذب وارد شده بود.١٥

 بقیه روایات در یکی از شرایط تام نبود. روایت سوم، روایتی بود که از لحاظ سند و داللت تام بود.
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