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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
قواعد بود، بايد ديد در مقام دوم كه روايات است  مقتضايعرض شد عالوه بر مقام اول كه  هزليدر باب كذب 

چه دليل خاصي وجود دارد. گفتيم عمده روايات در باب صد و چهل كتاب العشره است كه دو روايت را مالحظه 
بود. روايت دوم امكان تصحيح داشت، اگر چه داللتش  قبولقابلكرديد كه سند روايت اول ضعيف بود، ولي داللتش 

 اما ادامه بحث ؛نبودبر حرمت تام 

 :روايت سوم
 بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَُسيْنِ ِفي الْمَجَالِسِ َعنْ أَحْمَدَ بْنِ مَُحمَّدِ بْنِ يَحْيَى َعنْ أَبِيهِ عَنْ يَعُْقوبَ

لَا يَْصُلحُ مِنَ الْكَذِِب « ِبيعِيِّ عَِن الْحَاِرثِ الْأَعَْورِ عَنْ عَلِيٍّ (ع) قَالَ:مَرْوَاَن الَْقنْدِيِّ عَنْ أَبِي وَكِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّ
 وَ  -إِلَى النَّارِ  إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَ الْفُجُورَ يَهْدِي -وَ لَا أَنْ يَعِدَ أَحَدُكُمْ صَبِيَّهُ ثُمَّ لَا يَفِيَ لَهُ -جِدٌّ وَ لَا هَزْلٌ 

فَيُسَمَّى  -وَ مَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ يَكْذِبُ حَتَّى لَا يَبَْقى مَوْضِعَ إِبْرٍَة صِدْقٌ  -مَا يَزَالُ أَحَدُكُْم يَكْذِبُ حَتَّى ُيقَالَ كَذَبَ وَ َفجَرَ
 .1»عِنْدَ اللَّهِ كَذَّاباً 

إِنَّ الْكَذِبَ َيهْدِي إِلَى «آن صالح نيست، بعد هم فرمودند  هزلدر اين روايت حضرت فرمودند كذب، جد و 
 كند.كنند كه مداومت شخص در كذب، به تدريج او را كذاب ميو اضافه مي »إِلَى النَّارِ الْفُجُورِ وَ الْفُجُورَ يَهْدِي

 بيان استدالل به روايت
يَهْدِي إِلَى الْفُجُوِر  إِنَّ الْكَذِبَ«تصريح به اطالق شده است؛  اينجادر استدالل به اين روايت گفته شده است كه در 

به  كهآنكنيم. كذب را به داعي جد حمل مي اينجاتوانيم بگوييم كه در و لذا ديگر نمي »إِلَى النَّارِ وَ الْفُجُوَر يَهْدِي
 هم باشد، مشمول حكم هست. هزلداعي 
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 بررسي سندي و داللي روايت
 الف: بررسي سندي

 رخي افراد ضعيف است:اين روايت از حيث سند به دليل وجود ب
 كه در اين سلسله قرار گرفته بوده و هيچ توثيق عام و يا خاصي در باب او وارد نشده است. »أبي وكيع«ـ  1
بوده  )السالمعليه(علي  يم بگوييم. وي از اصحاب اميرالمؤمنينهم شايد همين را بتوان »أبي اسحاق«ـ در مورد  2

يك صحابي شناخته شده بوده و حتي بعض عامه هم او را قبول دارند، ولي توثيق خاصي در مورد  كهاين رغمعليو 
 است كه توثيق ندارد. »أبي وكيع«به ذهن دارم  آنچهاو وجود ندارد، البته در حال حاضر 

ته به آن پرداخ طورجديبههايي وجود دارد كه الزم است هم بحث »احمد بن محمد بن يحيي«ـ در مورد  3
 شود.
قرار گرفته و هيچ توثيق عام و خاصي در باب او نيست و لذا  »أبي وكيع«در سلسله سند اين حديث  هرحالبه

 آيد.روايت به لحاظ سندي ضعيف به شمار مي

 ب: بررسي داللي
، »كَذِبِلَا يَصْلُحُ ِمنَ الْ«به داللت اين حديث اشكال شده و اشكال واردي هم هست و آن اين است كه در عبارت 

هم  اينجاظهور در حرمت ندارد، بلكه عدم صالحِ يك امر است كه آن اعم از حرمت يا كراهت است. در  »ال يَصلحُ«
به معناي عدم صالح است و لذا ظهور در حرمت آن محل اشكال است و حداقل در ظهور در حرمتش شك است. 

، نفيِ مطلق صالح است و نفي مطلق »ال يصلح« ندگوياند ظهور در حرمت دارد اين است كه ميعلت اينكه گفته
چنين ظهوري را ندارد؛ زيرا معناي نفي مطلق صالح اين نيست كه حتماً  »ال يصلح«شود، ولي صالح هم حرمت مي

شود، بلكه اوالً نفي صالح، مفيد فساد نيست، اگر هم باشد مفيد يك در او فسادي هست و حرمت از فساد ناشي مي
ظهور در حرمت نداشته، بلكه أعم از جامع بين  »ال يصلح«فساد مطلقي كه به معناي حرمت باشد، نيست و لذا 

 تحريم و تنزيه، حرمت و كراهت است.
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 نتيجه
توانند مرجوحيت سوم مي لبته روايت دوم واين روايت برخالف دو روايت قبلي سنداً و داللتاً ضعيف است، ا

 شود، افاده بكنند.منطبق بر كراهت مي نوعيبهمطلق را كه 

 بيان يك نكته
ِإنَّ الْكَِذبَ يَهِْدي إِلَى الْفُجُوِر وَ اْلفُجُوَر «وجود دارد اين است كه در معناي عبارت  روايتاي كه در اين نكته
 ل وجود دارد:سه احتما »إِلَى النَّارِ يَهْدِي

 :احتمال اول
اين است كه در درون كذب، فجور وجود دارد و همان انسان را فاجر  »إِنَّ الَْكذِبَ يَهْدِي إَِلى الْفُجُورِ«معناي 

كند و لذا اين فجور يك امر مترتب بر كذب از نظر زماني و... است و امر متغاير نيست. با پذيرش اين احتمال، مي
قرينه تعليل است و اين تعليل  »فجور«احتمال اول  بنا بردر حرمت تقويت شود؛ زيرا  »يصلحال «شايد كمي ظهور 

 بر حرمت. »ال يصلح«شود براي حمل مي

 :احتمال دوم
به فجور است. اگر اين مقدميت باشد، آن وقت مالزمه با  ابتالبه نحوي مقدمه  »يَهْدِي إِلَى اْلفُجُورِ «عبارت 

دهد. درست اي باشد كه انسان را به طرف حرام سوق ميزمينه و وسيله هزليه كذب حرمت نيست و ممكن است ك
شود كه انسان به سمت گناه اي ميديروز عرض كردم كه امور مشتبه يا مكروه غالباً مقدمه و زمينه كههمانمانند 
قرينه بر معناي عام باشد، به اين  ايگونهبهاي بر حرمت وجود ندارد، بلكه شايد احتمال دوم ديگر قرينه بنا بربرود. 

 ؛ يعني خوب نيست.»ال يصلح« كه نابي

 :احتمال سوم
به معناي جامع باشد كه بين حرمت و غير حرمت مشترك است، در اين صورت اين امكان وجود  »ال يصلح«
خواهد بگويد كذب خوب مي »ال يصلح«لش كراهت است. در حقيقت د كه بگوييم در جدّش حرام و در هزدار
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لش چيزي هزدانيم كه در جد جامع بر حرمت منطبق شده، ولي در مورد لش، منتها مينيست، چه جدش و چه هز
 شود.اش كراهت ميكنيم و نتيجهدانيم و لذا حمل بر امر مطلق مينمي

 :روايت چهارم
مُحَمَُّد بْنُ است. روايت اين است:  »رحمة اهللا«به ابي ذر  )عليه و آله اهللاصلي(اين روايت، وصيت پيغمبر اكرم 

يَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ مَلََك َما «الَ: الْحَسَِن فِي الَْمجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِْسنَادِهِ الĤِْتي عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ (ص) فِي َوصِيَّتِهِ َلهُ قَ
وَ هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عََلى  فَقَالَ -قُلْتُ وَ إِنَّا لَنُؤَاخَذُ بِمَا تَنْطِقُ ِبهِ َألْسِنَُتنَا -لَ الْجَنَّةَ وَ مَا بَيْنَ َلحَْييِْه دَخَ -بَيْنَ فَخِذَيْهِ 

يَا أَبَا َذرٍّ  -وْ عََلْيكَفَإِذَا تَكَلَّمْتَ ُكِتبَ لَكَ أَ -إِنَّكَ لَا تَزَاُل سَاِلماً َما سَكَتَّ  -إِلَّا حَصَائُِد أَلْسِنَتِِهمْ  -مَنَاخِرِهِْم فِي النَّارِ
وَ إِنَّ الرَّجَُل لََيتَكَلَُّم  -َفيُكْتَُب لَهُ بِهَا رِضْوَانُُه يَوَْم اْلقِيَامَِة  -بِالْكَلِمَِة ِمنْ رِضَْواِن اللَِّه عَزَّ وَ َجلَّ  -إِنَّ الرَُّجلَ َليَتََكلَّمُ 

 -يَا أَبَا ذَرٍّ وَيْلٌ لِلَّذِي ُيحَدِّثُ فَيَكِْذبُ  -يُهْوَى فِي جَهَنَّمَ مَا بَْينَ السَّمَاءِ وَ الَْأرْضِ لُِيضْحَِكهُمْ بِهَا فَ -بِالْكَلِمَةِ فِي الَْمجْلِسِ
فِيَك كَذِبَةٌ  وَ لَا َتخْرُجَنَّ ِمنْ -يَا أَبَا َذرٍّ مَنْ صَمََت نَجَا فََعلَْيكَ بِالصَّمْتِ  -لِيُْضحِكَ بِِه الَْقوْمَ وَيٌْل لَهُ َوْيلٌ لَهُ وَْيلٌ لَهُ 

 .2»قَالَ الِاْستِْغفَارُ وَ َصلَوَاتُ الْخَمْسِ تَغِْسلُ ذَلِكَ -قُلْتُ يَا َرسُولَ اللَّهِ فَمَا َتوْبَةُ الرَّجُلِ الَِّذي يَكْذِبُ ُمتََعمِّداً -أَبَداً

 مضمون روايت
ان و زبانش را حفظ كند، وارد بهشت فرمايد: اگر كسي دهبه ابوذر مي )عليه و آله اهللاصلي(در اين روايت پيامبر 

شويم؟ حضرت با تعجب فرمود: مگر غير از حاصل و دستاورد هايمان مؤاخذه ميگويد: آيا با گفتهشود. ابوذر ميمي
باشد، اما وقتي كه سخن آدمي تا لب به سخن نگشوده است، سالم مي !؟اندازدزبان چيز ديگري انسان را در آتش مي

 است، يا موجب عقاب است. گفت يا موجب ثواب
كشاند، البته اين حصر، حصر اضافي انسان را به جهنم مي كه ناكند كه اين محصول زبحضرت به نحوي حصر مي

خواهند تأكيد كنند كه اين و مبالغي است، نه حصر حقيقي؛ زيرا همه گناهان منحصر در زبان نيستند، ولي حضرت مي
 حصر، حصر اضافي براي مبالغه است.

                                                            
 همان. - 2
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گويد تا ديگران را بخنداند، فرمايد: گاهي شخص در مجلسي سخني ميدر ادامه مي )عليه و آله اهللاصلي(پيامبر 
ما بين «فرمايد: براي مبالغه مي )عليه و آله اهللاصلي(اي كه پيامبر كند، از فاصلهولي با اين سخن به جهنم سقوط مي

خوبي داشته باشد، ولي با سخني كه براي إضحاك و خندان ؛ يعني ممكن است شخص جايگاه »السماء و االرض
فرمايد: واي بر كسي كه سخن كند. بعد حضرت ميشود، از اوج به حضيض سقوط مياهل مجلس از او صادر مي

گويد: رسول اهللا! توبه كسي كه عمداً دروغ . ابوذر مي»ويلٌ له، ويلٌ له، ويلٌ له«گويد تا مردم را بخنداند، دروغ مي
شويد. اين همان بياني است كه از پيامبر اين گناه را مي گانهپنجگويد چيست؟ حضرت فرمود: استغفار و نمازهاي مي

نقل شده است و شايد مستفيض باشد كه نمازهاي  )عليهم اهللاسالم(و از ساير ائمه  البالغهنهجدر  )عليه و آله اهللاصلي(
توانند خودشان را در آن ه جاري است و هر روز پنج بار افراد مييوميه مثل آن آب رواني است كه در رودخان

 برد.ها و غبارها را بزدايند. اين اثر نماز است كه آن آثار را از بين ميبشويند و كدورت
كند تا است؛ يعني همان سخني كه شخص در مجلس بيان مي هزليمحل بحث در اين روايت هم همان كذب 

 .شودغي است كه به شوخي زده ميديگران را بخنداند و درو

 بررسي سندي و داللي روايت
 الف: بررسي سندي

كنم اگر از منظر عامه هم نگاه كنيم، باز هم سند اين روايت تام نباشد. سند روايت اشكال دارد، حتي فكر مي
كليني است و ممكن است كه آن را  »عدةٌ من اصحابِنا«محل بحث است، ممكن است بگوييم مثل  »عن جماعة«
مواجه با ضعف  ها توثيق خاص نه عام ندارند و لذا روايتتصريح كنيم، ولي يكي دو تا كه نام برده شد آن ايگونهبه

 سندي است.

 ب: بررسي داللي
را  لهزمقصود است و يا حداقل كذب  هزلاز نظر داللت بايد گفت كه در اين روايت قرينه وجود دارد كه كذبِ 

 سازگار است. هزليگيرد؛ زيرا اينكه سخني به دروغ بگويد تا ديگران را بخنداند، اين با كذب هم در برمي

گيرد. نشده است و لذا اطالقش آن را مي هزلجواب بدهد كه در اين روايت تصريح به  گونهاينممكن است كسي 
 يُحَدِّثُ «است، مثل جايي كه حضرت در مورد  هزلگوييم مورد اين بين اين دو جواب تفاوت وجود دارد. گاهي مي
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است، اگر اين  هزليكه منظور همان كذب  »لَه وَيْلٌ  لَهُ وَْيلٌ لَهُ وَيْلٌ«گويد سه بار مي »الْقَْوم بِهِ ِليُْضِحكَ فَيَكْذِبُ
-را مي هزلنيست، بلكه يك مفهوم جامعي دارد كه  هزليشود. گاهي هم دقيقاً مورد، كذب باشد، استدالل قوي مي

گويد كه داعي جد هم هست، منتها براي اين است كه كند؛ زيرا گاهي دروغي ميگيرد و حالت اطالقي پيدا مي
واقعاً آن شخص اين كار را نكرده است و بر او  كهدرحاليدهد، ديگران را بخنداند. دروغي را به ديگران نسبت مي

 را تصريح كرده بود. هزلروايات قبلي كه  برخالفتا او را مسخره كنند و بخندند.  بنددميافتراء 

 )حفظه اهللا(نظر استاد 
نشده است، بلكه مفهوم عامي است كه يكي از مصاديقش هم  هزلممكن است بگوييم در اين روايت تصريح به 

در  ازآنجاكه ديگرعبارتبه ؛كندباشد، لذا اين احتمال يك مقدار استدالل به اين روايت را تضعيف مي هزلتواند مي
شود كه در نشده است، لذا اين روايت هم مانند همه آن روايت قبلي ديگري مي هزلاين روايت تصريح به خصوص 

رد كه قدر متيقن آن كذب با داعي جد است و گفتيم كذب معاني متفاوتي داها ميآن كذب آمده بود و ما در همه آن
نيست كه  گونهاين؛ زيرا اضحاك مصداق زيادي دارد و هميشه ريزدفروميلذا به اين شكل استدالل به اين روايت 

 »عن داع الجد«گوييم قدر متيقن آن كذب تواند چند معنا داشته باشد، ما ميباشد، پس كذب در اينجا هم مي هزل
گيرد و لذا عقاب و خطابي كه در اين روايت آمده، ممكن است از آن منصرف بشود؛ زيرا با نميرا  هزلاست و 

نشده  هزلتصريح به  كدامهيچشود ديگران را خنداند. ارجاعاتي كه در وسائل آمده را ببينيد، در دروغ جدي هم مي
شد من عرض يديم، اگر تصريح مياست و در همه مطلقات كذب آمده است، مانند روايات جهاد نفس كه همه را د

ل، يا حداقل ترديد داريم و قدر گويد، نه به داع الهزكردم. در ادله مطلق كذب هم گفتيم كه به داع الجد را ميمي
 گيريم.متيقن را مي

 بنديجمع
ت يك وضعي داشت. چهار وضعيت در اينجا بود: رواي هركداماين چهار روايت را مالحظه كرديد و ديديد كه  

اول داللتش خوب بود، ولي سندش ضعيف بود. روايت دوم سندش خوب بود، ولي داللتش ضعيف بود و روايت 
و سوم سنداً و داللتاً ضعيف بود و روايت چهارم باز سنداً و داللتاً محل اشكال قرار گرفت. روايتي كه بگوييم سند 

 بلكه آنچه داشتيم همان روايات مطلق است.داللت كند، نداريم  هزلخاص حرمت  طوربهتام باشد و  داللتش
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كند، خصوصاً روايت دوم كه ممكن است كسي بگويد مجموعه اين روايات، يك نوع مرجوحيتي را افاده مي
با اسبق داشت كه كمي ترديد  »عبد الحميد«شبهه فاصله طبقاتي كه  جزبهاست،  قبولقابلسندش ظن قوي است و 

هم معتبر بود، با توجه به اينكه روايت دوم  قوياحتمالبهاست و  قبولقابلاين روايت  درهرحالكند، ولي ايجاد مي
كه  سنداً و داللتاً در حد كراهت تمام است، نه اينكه ظهر در كراهت داشته باشد، بلكه بايد يك عنوان جامعي بياورد

هور در كراهت دارد كه در اين صورت خواهد نظر بدهد بايد بگويد پسنديده نيست؛ زيرا گاهي يك دليل ظوقتي مي
توانيم بگوييم حرام داريم و نمي توان به كراهت نظر داد و گاهي دليل در جامع به كار رفته است، يا اينكه شبههمي

خواهيم نظر بدهيم، بايد عنوان جامع بين حرمت و كراهت را بياوريم كه است يا كراهت. در اين دو مورد وقتي مي
كراهت دارد، بدعت و تشريع است، پس در مقام اول گفتيم كه ادله حرمت كذب شامل  اينجايم در اگر شرعاً بگوي

-شود و لذا در آنجا برائت جاري ميتوانيم بگوييم شامل آن ميشود، يا حداقل ترديد داريم و نميكذب شوخي نمي

لقه قائل بود، نه كراهت به عنوان شود مرجوحيت مطكنيم. در مقام دوم دليلي بر اعاده حرمت تام نيست، ولي مي
اي نيست و نتيجه آن با كراهت يكي است و خوب است كه آدمي آن را ترك كند، منتها كراهت كه امر پسنديده

 شايسته نيست. هزليعبارت فني آن اين است كه اين مرجوحيت دارد و انجام كذب 

 )حفظه اهللا(نظر استاد 
وحيت مطلقه باشد، بشود پذيرفت، حتي روايت ابوذر يا روايت اول، در شايد اين روايات را در اين حد كه مرج

آن مرجوحيت مطلقه را تأييد  نوعيبهخواهد بگويد و شود گفت يك نوع مبالغه است و همان كراهت را ميآنجا مي
آن جامع را تواند به نحوي گيريم، روايت اول و چهارم هم ميما مرجوحيت مطلقه را مي ازآنجاكهتواند بكند. مي

شود، كنيم، مرجوحيت مطلقه را كه عمالً بر كراهت منطق ميها ميتأييد كند و لذا با اين نگاه مجموعي كه ما به اين
 توان پذيرفت.مي


