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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
را طبق قواعد  مسئلهباشد. مقام اول اين بود كه  هزلبحث در اين بود كه كذب به داعي جد نباشد، بلكه به داعي 

و با دو تقريب، يا تقرير بررسي كرديم و گفتيم بعيد نيست كه گفته شود اگر داعي جد نباشد، شوخي اشكالي ندارد، 
 باشد يا دواعي ديگري. هزلاعم از اينكه داعي 

 روايات خاصه مقتضايمقام دوم: بررسي 
خاص در اين مبحث وارد  طوربهينيم رواياتي كه از ادله عامه و قواعد عامه، بب نظرقطعمقام دوم اين است كه با 

اند چه مدلولي دارند. اين روايات عمدتاً در باب صد و چهل از ابواب احكام العشرة است كه به ترتيب اين چند شده
شود يا نه. استخراج مي هاآنكنيم تا ببينيم آيا چيزي مخالف آن قاعده اوليه و قواعد عامه از روايت را بررسي مي

طبعاً اگر دليل خاص مدلولي را افاده بكند كه مطابق قواعد عامه باشد، طبق همان دليل خاص بايد عمل كرد. اين 
 روايات به اين ترتيب است:

 :روايت اول
 .آمده است »ل عَدا مَا استُثنيزالتحريمُ الكذب في الصغيرِ و الكبيرِ و الجدِّ و الهَ«اين روايت در باب 

رَاَن عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ َيعْقُوبَ عَنْ عِدٍَّة مِنْ أَصْحَاِبنَا َعنْ أَحْمَدَ بْنِ مَُحمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِْن مِهْروايت اين است: 
اتَّقُوا الْكَذِبَ الصَِّغيرَ ِمنْهُ َو  كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحَُسيِْن ع يَقُولُ لِوُلْدِهِ «سَْيفِ بْنِ عَمِيَرةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: 

مَا  -أَ مَا عَلِْمتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ -فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا َكذَبَ فِي الصَِّغيرِ اجْتَرَأَ عَلَى اْلكَبِيرِ  -الْكَبِيرَ ِفي كُلِّ جِدٍّ وَ هَزْلٍ
 .١»وَ مَا يَزَالُ الَْعبْدُ َيكْذِبُ حَتَّى يَْكُتبَهُ اللَّهُ كَذَّاباً -هُ صِدِّيقاً يَزَالُ اْلعَبْدُ َيصْدُقُ حَتَّى يَكْتُبَهُ اللَّ
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 مضمون روايت
كنند كه از صغير و كبير كذب احتراز كنيم؛ يعني كذب در امور صغير و ناچيز تا در اين روايت حضرت توصيه مي

بعد ما بگوييم كذب چند معنا دارد، بلكه در  »ا الكذباتّقو«كذب در امور مهمه و اينجا ديگر اطالق نيست كه بگويد 
، در هر جدي و شوخي از كذب پرهيز كنيد. علتش »هزلفي كلّ جدٍّ و «فرمايد اينجا تصريح به اطالق است و مي

ائر شد، جرأت بر كبائر ، انسان وقتي مرتكب صغ»رفَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَذَبَ فِي الصَِّغيرِ اْجتَرَأَ عََلى الْكَبي«هم اين است كه 
-افراد با تمرين و تكرار و مداومت صدق به مقام صديق مي«فرمايد: مي )السالمعليه(كند و بعد هم امام هم پيدا مي

 .»رسندرسند و با مداومت بر كذب به عنوان كذاب مي
 است. هزلاين روايت خاصه دليلي بر حرمت كذب در مقام 

 بررسي داللي و سندي روايت
 بررسي سندي الف:

شود به آن اعتماد كرد. در سند روايت افرادي وجود اين روايت از نظر سند مشكل دارد و مرسله است و نمي
 كنيم:دارند كه جداگانه هر يك را بررسي مي

 احمد بن محمد بن خالد برقي ـ 1
همان رجال قمي است كه دو قول در مورد او وجود دارد؛ زيرا بعضي او را تضعيف كردند به اين جهت كه او از 

اشعري به دليل نقل او از ضعاف، او را از قم بيرون كرد و لذا از اين جهت تضعيف شده است. بعضي هم گفتند اين 
و يك محدث بزرگ با روايات فراوان  تضعيف فقط به دليل نقل او از ضعاف بوده است، واال خود او آدم برجسته

 است.

 انواع تضعيف
 وع تضعيف داريم:در كتب رجالي دو ن

 ـ تضعيف علي االطالق 1
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 كند.اين نوع تضعيف شخص را از وثوق ساقط مي

 ـ تضعيف لجهة خاصّه و مصرّع بها 2
 شود. در جايي كه جهت ضعف بيان بشود، بايد علت آن را بسنجيم.در اين نوع تضعيف، جهت ضعف بيان مي

ي و... آمده به خاطر نقل او از ضعاف بوده و به همين احتماالً تضعيفي كه در مورد احمد بن خالد برقي در كشّ 
كردند و او هم به قم بازگشت؛ زيرا نقل از  عذرخواهيدليل هم از قم اخراج شده است، ظاهراً بعد از مدتي از او 

 تر او قابل توثيق است.شود، از اين جهت به احتمال قويضعاف موجب ضعف شخص نمي

 ـ سيف بن عميره 2
است و لذا جهت ارسال در سند اين  »عن مَن حدّثه« اينجاآيد توثيق دارد، منتها در ه ذهنم ميكه ب گونهآن

 شود.روايت هست و همين موجب ضعف روايت مي

 ب: بررسي داللي
 كنيم:به لحاظ داللي بايد گفت نكاتي در اين روايت هست كه عرض مي

 :نكته اول
از آن  »إتّقاء«آمده است و اين امر ظهور در وجوب دارد، البته  »إتّقاء«به لحاظ حكم در اين روايت، امر به 

 وَ  الْأَوْثانِ مِنَ الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا«دسته اوامري است كه واقع آن نهي است. اگر به خاطر داشته باشيد در آيه شريفه 
اي كه اين امر به آن تعلق گرفته است و هامر است، ولي مفاد و ماد »إجتنبُوا«گفتيم مي )30(حج/»الزُّور قَوْلَ اجَْتنِبُوا

-اين صيغه بر او عارض شده است، اجتناب است و اجتناب هم پرهيز است و عرف بيشتر از آن نهي را استنباط مي

گويد إجتنبُوا از فالن كار؛ يعني آن كار حرام است و لذا اين از آن دسته اوامري است كه در واقع مي »إجتنبُوا«كند. 
هم از همين باب  »إتّقوا«فهمد و بعيد نيست كه اين نهي، نهي مؤكدي هم باشد. يل مفهوم آن، نهي را ميعرف به دل

است و در حقيقت منظور از آن اين نيست كه واجب است از كذب احتراز كرد، بلكه منظور اين است كه ارتكاب 
و امثال  »إتّقوا«و  »إجتنبوا«نكته در  كذب حرام است، منتهي اين تفنن در تعبير است براي نوعي تأكيد. اين يك
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ها امر است و چه بگوييم باطن و روحشان نهي است، علي أي حال چه بگوييم ظاهر اين درهرحالها است كه اين
 مفيد الزام است.

 :نكته دوم
. نكته دوم اين است كه در »جِدٍّ وَ هَزْلٍاتَّقُوا الْكَذَِب الصَِّغيرَ مِنُْه وَ اْلكَبِيرَ ِفي كُلِّ «فرمودند:  )السالمعليه(امام 

 توان مطرح كرد:وجود دارد، دو وجه را مي »صغير و كبير«و  »هزلجد و «چه ارتباطي بين  كهاين

 :وجه اول
فرمودند از صغير  )السالمعليه(باشد، به اين معنا كه وقتي امام  »صغير و كبير«تفسير همان  »هزلفي كل جدّ و «

 است و كبير همان جد است. هزليز كنيد، صغير همان و كبير كذب پره

 :وجه دوم
نيست كه دومي ادامه اولي يا مفسّر  گونهاينمفهوم خودشان را دارند و  »صغير و كبير«و  »هزلجدّ و «هر يك از 

ها، كذب در آن مضموني دارند و مقصود از آن »صغير و كبير«كه در ابتدا عرض كردم  گونههماناولي باشد، بلكه 
امور مهم است، يا اموري كه مهم نيست، كذب صغير، مثل كذب عادي در يك قضيه معمولي و كذب كبير، مثل كذب 

جد و «ناظر به آن مفاد و مضمونِ بيشتر است و  »صغير و كبير«علي اهللا و رسوله كه افتراء علي اهللا است، پس اين 
وجود دارد و اظهر همين دومي  اينجابنابراين دو مضمون يا وجه در كذب است؛  و انگيزههم مربوط به داعي  »هزل

 است.

 :وجه سوم
كه در روايت آمده، عام است  »صغير و كبيري«ممكن است كسي احتمال سومي را هم مطرح كند به اينكه معناي 

گيرد. آن ا در برميو صغير و كبير كذب را هم به لحاظ محتوا و مضمون و هم به لحاظ نوع انگيزه و داعي، هر دو ر
بخشي است كه روايت آن را تصريح كرده كه قسمِ داعي باشد. اين وجه يا احتمال سوم هم  »هزلكل جد و «وقت 

 بعيد نيست كه مطرح شود.
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 بررسي وجوه
خواهند بگويند، البته قاعده شايد احتمال يا وجه اول قبول نباشد. صحيح نيست كه بگوييم هر دو يك چيز را مي

-اي و هر بخشي مي، قاعده درستي است، ولي اصل اين است كه هر كلمه»كثرةُ المَباني تدُلُّ علي كثرةِ المَعاني«ادبي 

جد و «ناظر به محتوا بوده و  »صغير و كبير«خواهد مضمون جديدي را افاده كند و اين، يا به اين جهت است كه 
گيرد، ولي يكي با عام هستند و هر دو را مي »و كبيرصغير «هم ناظر به انگيزه و داعي هستند، يا اينكه  »هزل

 ديگري تأكيد شده است.

 :نكته سوم
تصريح به  »صغير و كبير«اين است كه در  »هزلجدل و «با  »صغير و كبير«عرض كرديم، تفاوت  آنچه بنا بر

گفت، جمله مطلق بود، منتهي تصريح به اطالق اطالق شده است و معناي تصريح به اطالق اين است كه اگر هم نمي
 بنا بركرده و اين تصريح موجب تأكّد اطالق و اطمينان خاطر است و تصريح اطالق هم چيزي شبيه عام است؛ زيرا 

بين اصوليون مشهور است و بعيد هم نيست كه درست باشد، اين است كه فرق بين اطالق و عموم در اين است  آنچه
كند. مطلق و دهد و عموم با لفظ، افاده شمول ميحكمت و قرائن لبّيه شمول را به دليل نسبت مي اطالق با مقدمات

عام هر دو مفيد عموم و شمول هستند، منتهي عام شمولش به لفظ؛ يعني وضع است و اطالق، لفظ را به اضافه 
 كند. اين تفاوت بين اطالق و عام است.مقدمات حكمت و قرائن لبّيه افاده مي

گيرد. اگر كند، تصريح به اطالق؛ يعني عموم؛ زيرا با لفظ هر دو طرف را دارد مياينجا كه تصريح به اطالق مي
گوييم در اين صورت مي ٢»الشَّرَاب مِنَ شَرٌّ الْكَذِبُ« گويدميگفت، مثل آن همه رواياتي كه اين صغير و كبير را نمي

دارد همه  چه در كذب و افتراء علي اهللا باشد. به جهت اطالقي كه كذب اطالق دارد چه در موضوع معمولي باشد و
كند، اين اطالق در حكم عموم است، بلكه اصالً خود عموم است؛ چون گيرد، ولي وقتي تصريح اطالق ميرا در برمي

آنچه  بنا برت. مختلف اس »هزلكل جد و «با لفظ آن را افاده كرده است. اين نسبت به صغير و كبير بود، اما مباني در 
چون اختالف معاني است و قدر  هم بشود؛ هزلديروز با دو بيان تقريب شد، كذب در ادله اطالق ندارد تا شامل 

متيقن را بايد بگيريم و شمول ندارد يا انصراف دارد و لذا اين تصريح به اطالق نيست. بر اساس مبنايي كه ديروز 
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سي بگويد از نظر لفظي ما يك معنا داريم و انصراف هم نيست و عرض كردم، اين حرف جديدي است. بله اگر ك
تصريح  »كبير و صغير«شود، پس در گيرد، در اين صورت در دومي هم تصريح اطالق ميها را ميكذب هم همه اين

-مبنايي كه ما عرض كرديم تصريح اطالق نيست، بلكه حرف جديدي مي بنا بر »هزلجد و «به اطالق است، اما در 

گويد اگر اشتراك لفظي بگيريم، قرينه است براي اينكه كذب در اينجا به معناي عام است، نه معناي د و يا ميزن
گرفتيم، اين شود و يا اين است كه اگر هم معنا را عام ميخاص. در اين صورت قرينه معينه در مشترك لفظي مي

 بنا نقش اين با آن خيلي فرق دارد.اين م بنا برخواهد آن انصراف را از ذهن دور بكند و لذا مي

 :نكته چهارم
 وجود دارد: »فَِإنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَذَبَ ِفي الصَِّغيرِ اْجتَرَأَ عَلَى الْكَِبيرِ«دو احتمال در جمله 

 :احتمال اول
منظور حضرت اين است كه هم صغير حرام و مورد نهي است و هم كبير مورد نهي است؛ يعني ايشان به يك نكته 

به صغائر شديد، زمينه براي تجرّي و ارتكاب  مبتالفرمايد وقتي شما كند و مياشاره مي شناختيروانتربيتي و 
 ثُمَّ كَاَن َعاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَى أَنْ«ت. آيه اس شناختيروانشود و اين يك اصل فراهم مي تربزرگهاي معصيت

فرمايد وقتي انسان كند و ميهم همين نكته تربيتي را بيان مي )10(روم/»كَذَّبُوا بĤِيَاتِ اللَّهِ وَ كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ
 برسد. »تِ اللَّهِكَذَّبُوا بĤِيَا أَنْ«رود تا به مرتكب سوء شد، قدم به قدم جلو مي

 :احتمال دوم
كنيم از اين باب ها را نهي مياگر چه تصريح نشده، ولي اگر اين هزلخواهد بگويد كه امور مشتبه، مثل روايت مي

ها چنين لغزاند، البته اخباريون از جملهاست كه امور مشتبه و مشكوك هستند و ورود به اين امور پاي آدمي را مي
شد كه شبهات وجوب احتراز ندارند، البته كه در شبهات هم بايد احتراز كرد، ولي پاسخ داده ميكردند استفاده مي

 فلسفه تربيتي مهمي دارد كه آن هم نلغزيدن پاي انسان است.
كراهت دارد، بر عكس امور كبير كه حرام هستند، البته احتمال  هزلاحتمال دوم ارتكاب امور مشتبه مثل  بنا بر

 بنا برظاهرش اين است كه هر دو حرام است، ولي  »إتّقوا«گويد خالف ظاهر است؛ زيرا وقتي ميدوم يك مقدار 
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احتمال اول  بنا برشود، پس اظهر همان احتمال اول است؛ زيرا احتمال دوم يك حرامي مقدمه حرام باالتر مي
 توان احتمال چهارم دانست.است. اين را مي هزلدليل بر حرمت  »إتّقوا«

 ديبنجمع
گويد از حرامي به شوند، منتهي ميهر دو حرام مي »و جد هزل«و  »صغير و كبير«اگر احتمال اول را بگيريم 

-حرام نيستند، بلكه از امور مشتبه به حساب مي هزلاحتمال دوم درجه پايين كذب و  بنا بركشد، اما حرام باالتر مي

كند، البته احتمال دوم ضعيف است ظاهر همان بر حرمت نميشود بر اينكه إتقوا هم داللت آيند و همين قرينه مي
گويد كه از حرامي به حرام باالتر شما هم همان احتمال اول را مي ذيل روايتاحتمال اول است كه هر دو حرام است 

 شود نفي كرد.كند و لذا داللت آن را بر حرمت نميرا دعوت مي

 :نكته پنجم
 يت حكمت است يا علت؟در اين روا »إنَّ الرَجل«عبارت 

كند و علت نيست كه بتواند يك نوع قرينيت اوالً: ظاهر روايت اين است كه حكمت است و حكم را بيان مي
گوييم قرينيت ذيل بر صدر خيلي قوي داشته باشد. بر فرضي هم كه علت باشد، اگر ظهور خوبي داشت، آن وقت مي

شود، البته توانيم بگوييم اين مقدمه بر صدر ميد و لذا ديگر نمياقوي است، ولي مشكل اين است كه ظهور قوي ندار
 الجمله درست است، اما مالك اصلي اقواييت ظهور است و اين وجود ندارد.تقدم قرينيت ذيل بر صدر في

ثانياً: چه حكمت باشد و چه علت، اگر ظهور قوي در آن داشته باشد، اين خودش دو احتمالي است و هر دو 
-كشاند و هم ميگويند مرتكب صغائر كه شديد، صغيره شما را به كبيره مير روايات هست. روايات هم ميها داين

انجامد و لذا روايت هر دو را دارد، فوقش اين است كه احتمال گويند مرتكب مشتبه كه بشويد كار باز به كبيره مي
 قوا را به خوبي باال تغيير بدهد.تواند ظهور إتگويد مردديم و يك امر مردد هم نمياول و دوم مي

 قواعد تربيتي
 در امور تربيتي سه قاعده داريم:
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 :قاعده اول
 كشاند.مكروهات ما را به محرمات مي

 :قاعده دوم
 رساند.مشتبهات ما را به محرمات مي

 :قاعده سوم
 دهند.محرمات صغيره ما را به كبيره سوق مي
است، اين است كه وقوع انسان در امور مهمه و معاصي باال  شناختيروانمشترك اين سه قاعده كه همان اصل 

نيست كه يك دفعه كسي از أشقيُ األشقياء بشود، بلكه معموالً انسان  گونهايناصوالً تدريجي است و از نظر عقلي 
و يا صغائر است، هاي باالتر برسد. مسير هم مكروهات و مشتبهات كند تا به شقاوتقدم به قدم از مسيري عبور مي

گويند ذات مكروهات يا مشتبهات يا معاصي صغيره اين است كه البته اين قواعد به نحو اقتضاء هستند و مي
آورد و زمينه اقتضايي را براي رفتن به سمت گناهان باالتر قساوت مي ارتكابشان جرأت انسان را بيشتر كرده و

 كه همان تدرج باشد گرددبرميكلي  كند. اين سه قاعده خودش به يك قاعدهفراهم مي

 نتيجه
برد، برد؛ زيرا اگر انسان گناه را ترك بكند، ثوابي نميامور مبغوض موال دو ثواب مي آدمي با نيت پرهيز از اين
-شود، ولي ترك محرمات و حتي مكروهات و مشتبهات با قصد قربت موجب ثواب ميبلكه عقاب از او برداشته مي

ها هم موضوعيت دارد و هم طريقيت دارد و لذا اگر هر م از حيث قاعده تدرّج است؛ زيرا ترك اينشود. ثواب دوم ه
 كند.شود كه دو ثواب پيدا ميبرد، پس ثمره در قصد قربت ظاهر ميدو را به قصد تقرب ترك كند، دو ثواب مي

، قابل خدشه هزلرمت كذبِ در مالحظه كرديم در ح آنچهآيد كه ظهور داللت اين روايت با مجموع به نظر مي
 شود به آن اعتماد كرد.نيست، اما سند آن به دليل مرسله بودن، ضعيف است و نمي
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 روايت دوم:
الطَّائِيِّ، عَنِ الْأَصْبَِغ لْحَمِيدِ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ ُعرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ ا

 .٣»وَ جِدَّهُ  لَا يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ َحّتى يَتُْركَ الْكَِذبَ هَزْلَهُ «َقالَ أَمِيرُ اْلمُؤِْمنِينَ عليه السالم:  بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ:

 بررسي سندي و داللي روايت
 الف: بررسي سندي

احمد بن محمد بن يحيي عن «است، يا  »احمد بن خالد برقي«ين احمد، يا ، ا»عن احمد عن ابيه«ـ در عبارت  1
 كه هر دو احتمال هم صحيح است و در اين بحثي نيست. »ابيه

است كه روايات كمي هم ندارد، ولي تا جايي كه در خاطرم هست در  »قاسم بن عروه«ـ محل بحث در  2
گفته شده است چرا مرحوم عالمه و بعضي ديگر توثيق دارند، نجاشي و شيخ و كشّي و... توثيق ندارد. از اين جهت 

ولي در نقطه مقابل بعضي گفتند توثيق ندارد. از مرحوم مفيد نقل شده است كه ايشان قاسم بن عروه را توثيق كرده 
يد ايشان كنيم و مستقيم نديديم كه مرحوم شيخ مفاست، البته اگر اين نقل درست باشد؛ زيرا ما از كتب رجالي نقل مي

را توثيق كرده باشد. توثيق شيخ مفيد كمتر از شيخ و نجاشي نيست و در همان عصر است، بلكه كمي اقدم از شيخ 
است و او استاد شيخ بوده است. اگر قرار است توثيقات شيخ و نجاشي را بپذيريم، توثيقات شيخ مفيد هم پذيرفته 

 ورد قاسم بن عروه بپذيريم، البته گفتيم اگر اين نقل درست باشد.شود و لذا بعيد نيست توثيق شيخ مفيد را در ممي
 ـ عبد الحميد طائي توثيق دارد. 3
بوده  )السالمعليه(علي  وي از اصحاب مهم و بزرگ اميرالمؤمنينهاي متعددي دارد، ـ أسبق بن نباته كه مدح 4

است لذا  قبولقابلاست و لذا اگر توثيق خاص هم در نجاشي نداشته باشد، از رجال مشهوري است كه مدح دارد و 
اش را پيدا كنيم كه اين قاعده همان صحت و توثيق اين روايت ال يخلو است، پس طبقه مشكلي ندارد و بايد قاعده

و شهير و  آورنامگوييم رجال قيودي آن را پذيرفتيم. ميگفتند و ما با يك اي است كه آقاي تبريزي ميقاعده
 شود.ها قدحي نباشد و نكته ضعفي وارد نشده باشد، موثق بودنشان معلوم ميكه در باب آن شدهشناخته

                                                            
 .250: ص ،12ج الشيعة، وسائل - ٣
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 اين بررسي سندي روايت بود و بعيد نيست كه سندش درست باشد.

 ب: بررسي داللي
كند آيا داللت بر تحريم مي كهآنين روشن است، اما در مورد حكم شده و ا هزلاز داللت، در روايت تصريح به 

 شود:مطرح مي اينجاكند، دو احتمال در يا نمي

 :احتمال اول
-ارشاد و اخبار از اين است كه كسي طعم ايمان را نمي كهاينممكن است كسي بگويد كه در حكم نهي است، ولو 

 حرام است. هزلو جدش را ترك كند و معناي آن اين است كه  هزلدروغ را  كهاينچشد، مگر 

 :احتمال دوم
مرتكب معصيت  كهاينچشد؛ تأكيدي است بر گفته شده است طعم ايمان را نمي كهاينممكن است كسي بگويد 

-شده است؛ زيرا معاصي مانع از چشيدن طعم ايمان هستند و لذا با اين مالزمه ـ كه طعم ايمان با معصيت جمع نمي

 شود ـ روايت داللت بر حرمت دارد.

 بررسي دو احتمال
ايمان  ظاهراً احتمال اول درست نيست و بايد احتمال دوم را بپذيريم؛ زيرا طعم ايمان را چشيدن و وجدان طعم

درجه بااليي است، نه اينكه آن درجه باال حالت معمولي باشد، حتي اين امكان هست كه با ارتكاب مكروهات و 
كند. اگر آيد اين الزم اعم باشد و لذا داللت بر حرمت نميامور مشتبه انسان طعم ايمان را هم نچشد و لذا به نظر مي

دانيم در اين شود استدالل كرد. نهايت اين است كه نميباز به اين نمي هم بين اين دو احتمال اول و دوم ترددي باشد،
مرجوحيتي دارد. اگر قائل به اين باشيم،  هزلاين دو معنا اين است كه  متيقنحد مقصود هست يا نيست. قدر 

م گفت كه شود و ما در آينده خواهيمي هزلسند اين روايت را پذيرفتيم، اين روايت دليل بر مرجوحيت  ازآنجاكه
 ، محرز نيست.هزلهستيم و داللت روايت بر حرمت  هزلقائل به كراهت مؤكده 
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 بنديجمع
داللت روايت اول درست بوده و ظهور در حرمت داشت، اما سندش ضعيف بود. سند روايت دوم احتماالً 

ايمان درجه  يت دارد، نه بر مغبوضيت حرمت و اين يعني چشيدن طعمقبول است، اما داللت بر مرجوحقابل
 شود استنباط حرمت كرد.ما معتقديم ظاهر روايت دومي است و نمي از ايمان عادي است. تريقويي

آوريم. اين ؛ يعني درجه باالي اين كمال را از اين تركيب به دست مي»جِدُ عَبْدٌ طَْعمَ الْإِيمَانَِلا يَ«پس تركيب 
شود از آن توانيم بپذيريم؛ زيرا مردّد است و حرمت را نمينمي كنيم، ولي تعين اين احتمال رااحتمال را نفي نمي

 استفاده كرد.
 


