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 کذب
 مرور بر گذشته

 را مورد بررسی قرار دادیم. ذیل این باب در مستدرک نیز روایاتی آمده است. ٣٨روایت در باب  ١٥

 روایات مستدرک
 همان مضامین وسائل الشیعه را دارند. این روایات اکثرًا ضعیف هستند.تعداد زیادی از این روایات، 

 روایت اول:
َها النَّ « یُّ

َ
ُه َقاَل ِفي ُخْطَبٍة َطِویَلٍة: أ نَّ

َ
ْبِرِسيُّ ِفي اْلِمْشَکاِة، َنْقًال ِمَن اْلَمَحاِسِن َعْن َعِليٍّ ع أ َه َمَع الطَّ َال َفاْصُدُقوا ِإنَّ اللَّ

َ
اُس أ

اِدِقیَن  َال ِإنَّ  الصَّ
َ
اِدَق َعَلی [َشَفا] َمْنَجاٍة َو َکَراَمٍة أ َال ِإنَّ الصَّ

َ
یَماِن أ ُه ُمَجاِنٌب ِلْإلِ  اْلَکاِذَب َعَلی َشَفا َرًدی َو َو َجاِنُبوا اْلَکِذَب َفِإنَّ

 ١»َهَلَکٍة.

 کردیم.این روایت، مضمون روایت سیزدهم وسائل الشیعه را دارد که عرض  سند این روایت ضعیف است.

 روایت دوم:
ِبیِه «

َ
ِه َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن َعْن أ ِبیِه َعْن َجدِّ

َ
ٍد َعْن أ اُت، ِبِإْسَناِدِه َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ یَّ ِبي َطاِلٍب ع َقاَل َقاَل  اْلَجْعَفِر

َ
َعْن َعِليِّ ْبِن أ

ِه ص: ِإن ْبِلیَس ُکْحًال َو َلُعوقًا َو َسُعوط َرُسوُل اللَّ َعاُس َو َلُعوُقُه اْلَکِذُب َو َسُعوُطُه اْلِکْبُر. اً ِإلِ  ٢»َفُکْحُلُه النُّ

 این روایت مضمون روایت چهاردهم وسائل الشیعه است.

 این روایت نیز از نظر سند اشکال دارد.

 83، ص 9 مستدرك الوسائل، ج 1

 همان 2
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 روایت سوم:
ُه َقاَل: ِتْسَعُة « نَّ

َ
ِبي َطاِلٍب ع أ

َ
ْسَناِد َعْن َعِليِّ ْبِن أ ْن َو ِبَهَذا اْإلِ

َ
ْقَبُح ِمْنُهنَّ ِمْن َغْیِرِهْم ِإَلی أ

َ
ْنُفٍس ُهنَّ ِمْنُهْم أ

َ
ْشَیاَء ِمْن ِتْسَعِة أ

َ
أ

 ١»َقاَل َو اْلَکِذُب ِمَن اْلُقَضاِة اْلَخَبَر.

گناه  شودمیدر این روایت در مورد کذب خاص صحبت کرده است، کذب به طور مطلق حرام است ولی کذبی که از قاضی صادر 
 بیشتری دارد.

از قضات اقبح  کذب کذب از قضات است. هاآناست. یکی از  ترزشت: نه چیز از نه گروه از دیگران فرمایندمیحضرت علی (ع) 
 از دیگران است.

د ، کذب حرمت دارشودمیاز این روایت معلوم  .کندمیمدلول مطابقی روایت، کذب خاص است اما بااللتزام مطلق کذب را قبیح 
 اما کذب قضات تشدد حرمت دارد.

 .شودنمیولی از قبح، حرمت افاده  شودمیاین روایت مطلق کذب را شامل  این روایت از لحاظ سند ضعیف است.

 نکته
 کنیم.ما در تمام روایات، سه نکته مشترک را بررسی می

 سند .١

 موضوع اطالق .٢

 بر حرمت داللت .٣

 روایت چهارم:
اُب َال َیُکوَن َصِدیقًا َو َال َشِهیدًا.َو ِبَهَذا « ِه ص: اْلَکذَّ ْسَناِد َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ  ١»اْإلِ

 84همان، ص  1
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 این روایت از سه جهت، اشکال دارد.

 روایت پنجم:
ِه ع « ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ْخِتَصاِص، َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب َقاَل: ُقْلُت ِأل ْیُخ اْلُمِفیُد ِفي اْإلِ َیُکوُن اْلُمْؤِمُن َبِخیًال َقاَل َنَعْم َقاَل الشَّ

ابًا َقاَل َال َو َال َجاِفیًا ُثمَّ َقاَل ُجِبَل [ُقْلُت  اْلُمْؤِمُن َعَلی ُکلِّ َطِبیَعٍة ِإالَّ اْلِخَیاَنَة َو  ] َفَیُکوُن َجَبانًا َقاَل َنَعْم ُقْلُت َفَیُکوُن َکذَّ
 ٢»اْلَکِذَب.

شود آیا مؤمن، کذاب بله، بار دیگر سؤال میفرمایند:ایشان میشود،شود که آیا مؤمن بخیل و ترسو میمیع) پرسیده صادق (از امام 
 فرمایند: خیر.شود؟ میمی

 کند.می بر حرمت داللت است.داللت این روایت در مورد اطالق تام 

 روایت ششم:
ِبيِّ ص َقاَل: َال َیْکِذُب اْلَکاِذب« ْهِل اْلَکِذِب.ِإالَّ  َو َعِن النَّ

َ
ِنیَنُة ِإَلی أ

ْ
َمأ ِة الطُّ یَّ ْخِر ْصُل السُّ

َ
 ٣»ِمْن َمَهاَنِة َنْفِسِه َو أ

یعنی دروغ ناشی از پستی درون است. اصل به سخره گرفتن انسان بر این گوید مگر اینکه مهانتی داشته باشد. ، دروغ نمیگودروغ
 کند.اعتماد می گودروغاست که به 

 کند.کند و داللت بر حرمت نمیبه فلسفه کذب داللت می این روایت بیشتر

 روایت هفتم:
َساُن اْلَکُذوُب.« ْعَظِم اْلَخَطاَیا اللِّ

َ
ُه َقاَل: ِمْن أ نَّ

َ
ِبيِّ ص أ َهاِب، َعِن النَّ  »اْلُقَضاِعيُّ ِفي الشِّ

 همان 1

 همان 2

 85ص همان، 3
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 .کندمیاین روایت داللت بر حرمت 

 روایت هشتم:
ُبو اْلَقاِسِم اْلُکوِفيُّ ِفي «
َ
ُب ِبِه ِإَلی اللَّ  أ َتَقرَّ

َ
ِني َعَلی َعَمٍل أ ِه ُدلَّ ِه ص َیا َرُسوَل اللَّ ْخَالِق،: َقاَل َرُجٌل ِلَرُسوِل اللَّ

َ
ِه َفَقاَل ِکَتاِب اْأل

ُه َلْم َیْقِصْد َوْجهًا ِمْن ُوُجو نَّ
َ
ِه ِأل ْو َما َیْدُعو َال َتْکِذْب َفَکاَن َذِلَك َسَببًا ِالْجِتَناِبِه ُکلَّ َمْعِصَیٍة ِللَّ

َ
ِه اْلَمَعاِصي ِإالَّ َوَجَد ِفیِه َکِذبًا أ

 ١».ِإَلی اْلَکِذِب َفَزاَل َعْنُه َذِلَك ِمْن ُوُجوِه اْلَمَعاِصي

دروغ نگو. بعد پیدا کنم، حضرت فرمودند: ابوالقاسم کوفی از حضرت خواستند: من را راهنمایی کنید به کاری که قرب الهی
 هان با کذب ارتباطی دارند.تمام گنافرمایند: می

 کند ولی سندًا ضعیف است. اما این مضمون در چند جای دیگر نیز آمده بود.داللت بر حرمت دارد و اطالق کذب را بیان می

 روایت نهم:
َث َکَذَب َو ِإَذا اْئُتِمَن َخاَن «َ  ْخَلَف  َعْنُه ص َقاَل: َثَالُث ِخَصاٍل ِمْن َعَالَماِت اْلُمَناِفِق ِإَذا َحدَّ

َ
 ٢».َو ِإَذا َوَعَد أ

ی ها کذب است. رابطهعالمت منافق سه چیز است و یکی از آن فرمایند:این باز سند کوفی است و معتبر نیست. پیامبر (ص) می
 نوعی دروغ است. دو چهرگیو کذب بسیار است. پیوند دروغ و نفاق، واضح است.  نفاق

 روایت دهم:
ُد ْبُن َمْسُعوٍد « ابُمَحمَّ ُه َذَکَر َرُجًال َکذَّ نَّ

َ
َضا ع: أ ِبي اْلَحَسِن الرِّ

َ
اِس ْبِن ِهَالٍل َعْن أ اِشيُّ ِفي َتْفِسیِرِه، َعِن اْلَعبَّ ًا ُثمَّ َقاَل َقاَل اْلَعیَّ

ِذیَن ال ُیْؤِمُنوَن  ما َیْفَتِري اْلَکِذَب الَّ ُه َتَعاَلی ِإنَّ  ٣»اللَّ

 همان 1

 همان 2

 همان 3
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 معتبر نیست.این روایت عیاشی است. سند مقطوعه است و 

 کنند.گوید و از آیه استفاده میمؤمن دروغ نمی فرمایند:حضرت (ع) می

 روایت یازدهم
ِت اْلَخَباِئُث ِفي َبْیٍت َو ُجِعَل « ٍد اْلَعْسَکِريِّ ع َقاَل: ُحطَّ ِبي ُمَحمَّ

َ
ِة اْلَباِهَرِة، َعْن أ رَّ ِهیُد ِفي الدُّ  ١».اْلَکِذَب   ِمْفَتاُحهالشَّ

ها در مخزنی جمع شده است و کلید مخزن، دروغ است. این مضمون با چند تعبیر آمده نیز سند ندارد. تمام خباثت این روایت
 است.

 روایت دوازدهم
َبا اْلَکِذُب « ْرَبی الرِّ

َ
ِبيِّ ص َقاَل: أ اَوْنِديُّ ِفي َدَعَواِتِه، َعِن النَّ  ٢»اْلُقْطُب الرَّ

 این روایت نیز سند ندارد.

 »اربی الربا«به  ای راجعنکته
برد. احتماًال در اینجا منظور این آبروی شخص را میگیرد. دروغ به دیگران و افترا به دیگران، در ربا، انسان مال دیگری را می

 است.

 روایت سیزدهم:
ِه َیْسِرُق َقاَل َقْد َیُکوُن َذِلَك َقاَل [ُقْلُت اْلُمْؤِمُن  ]َو َقاَل َرُجٌل َلُه ص اْلُمْؤِمُن َیْزِني َقاَل َقْد َیُکوُن َذِلَك َقاَل [ُقْلُت « ] َیا َرُسوَل اللَّ

ِذیَن ال ُیْؤِمُنوَن  ما َیْفَتِري اْلَکِذَب الَّ ُه َتَعاَلی ِإنَّ  ١»اْلُمْؤِمُن َیْکِذُب َقاَل َال َقاَل اللَّ

 86همان، ص  1

 همان 2
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 گوید.مؤمن دروغ نمی این روایت نیز سند ندارد. ولی مضمون این روایت در روایات دیگری نیز آمده است که

 روایت چهاردهم:
اُکْم َو اْلَکِذَب َفِإنَّ اْلَکِذَب َیْهِدي ِإَلی اْلُفُجوِر َو الْ « ِه ص َقاَل: ِإیَّ ْخَباِر، َعْن َرُسوِل اللَّ

َ
ارِ َجاِمُع اْأل  ٢».ُفُجوَر َیْهِدي ِإَلی النَّ

 دهد.انسان را به گناهان دیگر سوق مید کذب،گویدر اینجا نهی و مطلق است. ولی سند معتبر نیست. در اینجا می

 روایت پانزدهم:
ِه ص: اْلُمْؤِمُن ِإَذا َکَذَب « َنٍس َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ

َ
اِق َعْن ُنْعَماَن َعْن َقَتاَدَة َعْن أ زَّ ْلَف َو َعْن َعْبِد الرَّ

َ
ِبَغْیِر ُعْذٍر َلَعَنُه َسْبُعوَن أ

ُه َعَلْیِه ِبِتْلَك اْلَکِذَبِة َسْبِعیَن َز  َمَلٍك َو َخَرَج ِمْن َقْلِبِه  ی َیْبُلَغ اْلَعْرَش َفَیْلَعُنُه َحَمَلُة اْلَعْرِش َو َکَتَب اللَّ ْهَوُنَها َکَمْن َنْتٌن َحتَّ
َ
ْنَیًة أ

ِه. مِّ
ُ
 »َیْزِني َمَع أ

شود که به عرش دی از او بلند میکنند و گنمؤمنی که کذب بگوید، هزاران مالئک او را لعن میاین روایت سند ضعیفی دارد. 
 کنند. کذب بدتر از هفتاد زنا است.رسد و تمام عرشیان او را لعن میمی

 روایت شانزدهم:
يُّ ِعَباِدَك َخْیرَعَمًال َقاَل َمْن َال َیْکِذُب ِلَساُنُه َو َال َیْفُجُر َقْلُبُه َو َال یَ «

َ
 ٣»ْزِني َفْرُجُه.َو َقاَل ُموَسی ع: َیا َربِّ أ

 این نیز سند معتبری ندارد. از عالمت بهترین بندگان کذب نگفتن و ... است.

 همان 1

 همان 2

 87همان، ص  3
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 روایت هفدهم:
نَّ «

َ
ْهِلِه َنْرِوي أ

َ
ُه َال َیْصُلُح ِإالَّ ِأل اُکْم َو اْلَکِذَب َفِإنَّ ْدِق َو ِإیَّ َضا، ع: َعَلْیُکْم ِبالصِّ ِه ص ِفْقُه الرِّ َدَنا َرُسوَل اللَّ َتی َسیِّ

َ
َفَقاَل َیا َرُجًال أ

ُجُل َفکُ  ْنَیا َو اآلِْخَرِة َفَقاَل ص َال َتْکِذْب َفَقاَل الرَّ ْمِني ُخُلقًا َیْجَمُع ِلي َخْیَر الدُّ ِه َعلِّ ُه َفَتَرْکُتَها َرُسوَل اللَّ ْنُت َعَلی َحاَلٍة َیْکَرُهَها اللَّ
َلِني َساِئٌل 

َ
ْن َیْسأ

َ
  َخْوفًا ِمْن أ

َ
ِه ص ِفیَما َحَمَلِني َعَلْیِه َعِمْلَت َکَذا َو َکَذا َفأ ُکوَن َقْد َخاَلْفُت َرُسوَل اللَّ

َ
ْکِذَب َفأ

َ
ْو أ

َ
 ١».ْفَتِضَح أ

 در این روایت نهی و مطلق است اما سند ندارد.

 روایت هیجدهم
ُة اْلَکِذِب « ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن ِلَوَلِدِه اْلَحَسِن ع َو ِعلَّ

َ
ِة أ ةٍ َنْهُج اْلَبَالَغِة،: ِفي َوِصیَّ ْقَبُح ِعلَّ

َ
 ٢».أ

 ها است.د: کذب بدترین مرضفرماینع) میحسن (امام (ع) به امام 

 روایت نوزدهم:
ِبیِه َع «

َ
َثِني َعْن أ ِبي َحدَّ

َ
ِبي َجْعَفٍر ع َقاَل ِإنَّ أ

َ
يُّ ِفي ِکَتاِب اْلَغاَیاِت، َعْن أ ْحَمَد اْلُقمِّ

َ
ِه َقاَل َقاَل َرُسوُل َجْعَفُر ْبُن أ ِه ص: ْن َجدِّ اللَّ

ًة َمْن َکاَن َکاِذبًا. اِس ُمُروَّ َقلُّ النَّ
َ
 ٣»أ

 روایت بیستم:
ُه َقاَل ِلِهَشاِم ْبِن اْلَحَکِم َیا ِهَش « نَّ

َ
اُم اْلَعاِقُل َال َیْکِذُب َو ِإْن َکاَن اْلَحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن ُشْعَبَة ِفي ُتَحِف اْلُعُقوِل، َعِن اْلَکاِظِم ع: أ

 ٤».ِفیِه َهَواهُ 

 همان 1

 همان 2

 همان 3

 88ص  همان، 4
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 این روایت نیز سند ندارد.

 روایت بیست و یکم:
ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن ُعَکاَیَة َعِن « ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن َمْعَمٍر َعْن ُمَحمَّ ْسَالِم ِفي اْلَکاِفي، َعْن ُمَحمَّ ِبي َعْمٍرو ِثَقُة اْإلِ

َ
اْلُحَسْیِن ْبِن َنْضٍر َعْن أ

ْوَزاِعيِّ َعمِّ َعْمِرو ْبِن 
َ
 مِ اْأل

ُ
ْسَوأ

َ
َة أ

َ
ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ع ِفي ُخْطَبٍة َلُه: َو َال َسْوأ

َ
ِبي َجْعَفٍر ع َقاَل َقاَل أ

َ
َن ِشْمٍر َعْن َجاِبٍر َعْن أ

 ١».اْلَکِذِب 

 اخالقی بدتر از دروغ نیست.فرمایند:این روایت نیز خالی از ضعف نیست. در این روایت می

 روایت بیست و دوم:
َجِني َفاِطَمَة ع َفَقاَل إِ اْلُقْطُب ال « ِه ص ِحیَن َزوَّ ْوَصاِني َرُسوُل اللَّ

َ
َباِب، َعْن َعِليٍّ ع َقاَل: أ اَوْنِديُّ ِفي ُلبِّ اللُّ اَك َو اْلَکِذَب رَّ یَّ

ُه ُمَباَرٌك َو اْلَکِذَب ُشْؤٌم اْلَخَبَر  ْدِق َفِإنَّ ُد اْلَوْجَه َو َعَلْیَك ِبالصِّ ُه ُیَسوِّ  ٢».َفِإنَّ

 و فاطمه (س) است. در این روایت نهی مطلق دارد.ص) به امام علی (ع)پیامبر (های توصیه

 روایت بیست و سوم:
 ٣».ٍء ِإالَّ َعَلی اْلَکِذِب َو اْلِخَیاَنةِ ، َو َعْنُه ص َقاَل: ِإنَّ اْلُمْؤِمَن َیْنَطِبُع َعَلی ُکلِّ َشيْ «

 این روایت نیز سند ندارد.

 همان 1

 همان 2

 همان 3
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 چهارم:روایت بیست و 
َي ِلَکُذوٍب «

ْ
یَماِن َو َال َرأ  ١».َو َعْنُه ص َقاَل: اْلَکِذُب ُمَجاِنُب اْإلِ

 روایت بیست و پنجم:
َجاَة َفِإنَّ ِفیِه اْلَهَلَکةَ « ْیُتْم ِفیِه النَّ

َ
 ٢».َو َقاَل ص: َو اْجَتِنُبوا اْلَکِذَب َو ِإْن َرأ

 روایت بیست و ششم:
اُکْم َو « ُه ِمنَو َقاَل ص: َو ِإیَّ اِر.اْلَکِذَب َفِإنَّ ُهَما ِفي النَّ  ٣»اْلُفُجوِر َو ِإنَّ

 روایت بیست و هفتم:
 ٤».َو َقاَل ص: ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َکَذَب َتَباَعَد ِمْنُه الَمَلُك ِمْن َنْتِن َما َجاَء ِمْنهُ «

 این روایت نیز سند ندارد.

 روایت بیست و هشتم:
ي َو ، َو َقاَل ص: اْلُمْؤِمُن « َصلِّ

ُ
ي َال أ ِه ص َرُجٌل َفَقاَل ِإنِّ َتی َرُسوَل اللَّ

َ
ی َو َال ُیْطَبُع َعَلی اْلَکِذِب َو أ َنا ُیْطَبُع َعَلی ِخَالٍل َشتَّ

َ
 أ

يِّ َشيْ 
َ
ْکِذُب َفِمْن أ

َ
ْزِني َو أ

َ
ا اأ ْن َال َیْکِذَب َفَلمَّ

َ
ُتوُب َقاَل ِمَن اْلَکِذِب َفاْسَتْقَبَلُه َفَعِهَد أ

َ
َنا َفَقاَل ِفي َنْفِسِه ِإْن ٍء أ َراَد الزِّ

َ
ْنَصَرَف َو أ

 همان 1

 همان 2
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ِه ص َهْل َزَنْیَت َبْعَد َما َعاَهْدَت َفِإْن ُقْلُت َال َکَذْبُت َو ِإْن ُقْلُت َنَعْم َیْضِرُبِني ا ْن َیَتَواَنی ِفي َقاَل ِلي َرُسوُل اللَّ
َ
َراَد أ

َ
ْلَحدَّ ُثمَّ أ

َلِني 
َ
َالِة َفَقاَل ِإْن َسأ َالَثةِ الصَّ ْیُت َکَذْبُت َو ِإْن ُقْلُت َال ُیَعاِقُبِني َفَتاَب ِمَن الثَّ ِه ص َعْنَها َفِإْن ُقْلُت َصلَّ  ١».َرُسوُل اللَّ

 روایت بیست و نهم:
ِه ْبِن ُعَمَر َقاَل: َجاَء « ْیَلِميُّ ِفي ِإْرَشاِد اْلُقُلوِب، َعْن َعْبِد اللَّ ِبي اْلَحَسِن الدَّ

َ
ِه اْلَحَسُن ْبُن أ ِبيِّ ص َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَّ َرُجٌل ِإَلی النَّ

ا اِر َقاَل اْلَکِذُب ِإَذا َکَذَب اْلَعْبُد َفَجَر َو ِإَذا َفَجَر َکَفَر َو ِإَذا َکَفَر َدَخَل النَّ ْهِل النَّ
َ
 ٢»َر.َما َعَمُل أ

 بندیجمع
روایت در مستدرک و وسائل وجود داشت. در بحار و غرر نیز روایات زیادی در آنجا وجود دارد. مجموعًا بیش از صد  ٤٥حدود 

 بندی چند مطلب دارد:این جمعروایت در مورد کذب وجود دارد. این غیر از کتب عامه است. 

 تواتر معنوی روایات
زیادی ندارد. اجتماع سه نکته (سند، اطالق، حرمت) در روایات  معتبرهوایات مجموعه روایات از صد عدد متجاوز است. در این ر

روایاتی که داللت  ها عبور کنیم.توانستیم از آنکدام سند معتبری نداشت نمیاما کثرت روایات در حدی است که اگر هیچکم است. 
 دهد.کنند، کم نیستند و به ما اطمینان کامل میبر اطالق و حرمت می

 بندی روایاتدسته
 روایات به شکل زیر است: بندیدسته

 موضوع کذب و کاذب خاص است.الف) 

 کند.ب) موضوع مطلق کذب است ولی داللت بر حرمت نمی

 همان 1

 همان 2
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 کند.مطلق کذب است و داللت بر حرمت می ) موضوعج

شوند. این جمع روایات در حد یک تواتر معنوی است و نیازی به سند ندارد. این مجموعه غیر معتبِر کثیر به سه گروه باال تقسیم می
بیان ما این است  است. الجملهفیآوریم. در این تواتر معنوی، حرمت کذب را از این تواتر به دست می الجملهفیدر نتیجه حرمت 

تواتر نداشته باشند اما در حد استفاضه  شاید و فقط روایاتی گروه سوم را در نظر بگیریم، وم را کنار بگذاریمکه اگر گروه اول و د
 است.شدید و کثیر 

 جنبه تحلیلی روایات
مطلب بعدی این است که روایات یک جنبه تشریعی و حکمی داشت ولی روایات یک جنبه تحلیلی نیز دارد. در این مجموعه 

 م.کنیها و شرایط و آثار کذب را بیان کرده بود. با این مجموعه، ما یک بحث معارفی میسری ویژگیروایات، یک 
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