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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه 
به عناوين ديگري است كه به نحوي با مبحث كذب ارتباط دارند ولي اخص از  مبحث نوزدهم در ذيل بحث كذب اشاره

 شده است.فقهي به آن اشارهاي دارند كه در ادله و عنوان محرمه ويژه باشندكذب مي
ها وجود دارد و اخص از كذب اي بر حرمت آنقرارگرفته و ادله طور مستقل، مورد تحريمچند عنوان وجود دارد كه به

 هستند. چه به نحو مطلق و چه به نحو من وجه

 افتراء
 تهمت است.عنوان خاص كه اخص از كذب است، عنوان بهتان و افترا و يكي از اين عناوين محرم به

ها دروغ گفتن است اما نه دروغ گفتن كنند و مضمون همه اين واژهسه واژه بهتان، افترا و تهمت يك مطلب را افاده مي
آيد هرچند كذب است اما هايي مانند اينكه باران ميباشد. پس كذبديگري مي طور مطلق بلكه دروغ گفتن دربارهبه

نابراين بين كذب و تهمت عموم و خصوص مطلق است. بيان غيرواقع و إخبار افترا نيست چون در موردي كسي نيست ب
از امري برخالف واقع و نفس االمر اعم از اينكه درباره اشخاص باشد يا در امور ديگر و مسائلي غير از اشخاص باشد، 

خاص بر حرمت  رآني و رواييادله ق اما بهتان و افتراء و تهمت، همان كذب است منتها درباره افراد است. ؛باشدكذب مي
دال بر حرمت كذب شامل كذب در مورد شخص  باز ادله كه حتي اگر اين ادله وجود نداشت تهمت و افتراء وجود دارد

موجب  شود وشد. پس حرمت در اين موارد با دو عنوان آمده است. منتها اين دو حرمت باهم تلفيق ميديگر نيز مي
عاذ اهللا) تهمت و افترا بر شخصي زد هم از باب عنوان مطلق كذب حرام است و هم از شود؛ اگر كسي (متأكد حرمت مي

 شود.تأكد حرمت مي حرمت ديگري دارد كه جمع آن موجب باب اينكه كذب علي االشخاص است،

  انواع اجتماع دو عنوان حرام  
 بر دو نوع است: اجتماع دو عنوان تحريمي 

ها به نحو عموم و خصوص من وجه است كه در يكجا كه نسبت بين آنگاهي دو عنوان جداي از هم هستند  .1
اينكه شوند مثلمانند شرب خمر و هتك حرمت مسجدالحرام كه در مواردي باهم جمع مي ؛شودجمع مي
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باشد يكي حرمت شرب كه در اين صورت مصداق دو عنوان محرم مي شخصي در مسجدالحرام شرب خمر كند
ها عموم و خصوص من وجه باشد و نسبت بين آنمي ن محرم هتك حرمت مسجدعنوا مصداق خمر و ديگري

 باشد.مي
باشد و دو عنوان عام و خاص هستند؛ كه در اين صورت ها عموم و خصوص مطلق ميگاهي هم نسبت بين آن .2

 مانند محل بحث كه كذب ؛عنوان محرم خاص وجود دارد عنوان محرم عام وجود دارد هم در مورد خاص، هم
 باشد.عنوان عام است و افترا عنوان خاص مي

در هر دو مورد فوق با اجتماع دو عنوان چه به نحو عموم خصوص مطلق و چه به نحو عموم خصوص من وجه، 
 شود.كند و مضاعف ميحرمت تأكد پيدا مي

 بررسي ادله حرمت بهتان
 روايي وجود دارد.در مورد حرمت بهتان و افترا هم ادله قرآني وجود دارد و هم ادله 

 ادله قرآني دال بر حرمت بهتان
كاررفته است اما غالبًا در مورد كاررفته است يكي واژه افترا كه كثيرا در قرآن بهدو واژه مرتبط با محل بحث به در قرآن

و الرسول كذب علي اهللا و الرسول استعمال شده است اما در چند مورد هم در مورد كذب و فريه در غير كذب علي اهللا 
كاررفته است، واژه بهتان است كه هرچند زياد استعمال نشده است اما در استعمال شده است. واژه ديگري كه در قرآن به

 كاررفته است.مورد مطلق بهتان به

 نسا 112سوره  آيه اول: آيه
وْ إِثْماً ُثمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فََقدِ اْحتَمَلَ بُهْتَانًا وَ وَ مَنْ يَكْسِبْ َخِطيئَةً أَ«كاررفته است آيه يكي از آياتي كه در آن واژه بهتان به

فرمايند كسي كه كار بدي را مرتكب شده است ولي آن كار را به باشد در اين آيه خداوند ميمي )112نساء/(»إِثْماً مُبِينا
 كنيم.اشاره ميدهد مرتكب بهتان و گناه شده است. به چند نكته در ذيل اين آيه ديگري نسبت مي

 داللت آيه بر حرمت افترا
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كاررفته است و داللتش بر حرمت واضح است و واژه مبين بر اين داللت نكته اول اين است كه در اين آيه واژه اثم به 
فهمد و گناهي نيست كه فقط شارع به حرمت آن حكم كرده بهتان و افترا آشكار است و عقل آن را مي گناه كهدارد 
 باشد.

 صرف بهتان براي حكم حرمت در آيه ضوعيتمو
ممكن است گفته  »وَ مَنْ يَكْسِبْ َخِطيئَةً أَوْ إِثْماً ُثمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً«نكته دوم اين است كه ممكن است با توجه به عبارت  

او  اينكهشود موضوع اين حرمت، مجموع مركب است يعني خود گناهي را مرتكب شود به گردن ديگري بيندازد مثل
در پاسخ بايد  گويد اثم مبين است.دزدي كرده است ولي بگويد ديگري دزديده است. پس اين مركب و مجموع را مي

علت  و ؛خودش مستقالً موضوع است »يَرْمِ بِِه بَرِيئاً«ازنظر عرفي و عقاليي  گفت گرچه اين احتمال وجود دارد اما
 رار داده است و براي بهتان موضوعيت قائل شده است.حرمت اين مجموع مركب را ارتكاب به بهتان ق

 احزاب 58آيه دوم: آيه 
وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِِنينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ِبغَيْرِ مَا اْكتَسَبُوا فََقدِ اْحتَمَلُوا بُهْتَاناً َو إِثْمًا «آيه دوم در محل بحث آيه 

نسبتي به ( دهنداند آزار ميها انجام دادهكه مؤمنين و مومنات را بغير آنچه آن هايييعني آن ؛باشدمي )58احزاب/(»مُبِينا
اند. داللت اين آيه هم بر حرمت واضح است و تفاوتش با ها لم يعملوا) مرتكب بهتان و اثم كثير شدهدهند كه آنها ميآن

كه موضوع مركب، فقط موضوع حرمت  ه بودشدآيه قبل اين است كه در آيه قبل موضوع مركبي آمده بود و احتمال داده
 كنيم.اما در اين آيه موضوع مركب نيست اما قيد ايذا آمده كه در مورد آن بحث مي بهتان است

 بررسي ادله روايي
در كتاب  »باب تحريم البهتان علي المومن و المومنه«عنوان باب به باشد. بابي همروايات مرتبط با محل بحث زياد مي

 الشيعه وجود دارد.حج وسائل 
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 روايت ابن ابي يعفور
نْ مَالِكِ بْنِ َعطِيَّةَ َعِن مُحَمَّدُ بْنُ َيعُْقوبَ عَنْ مُحَمَِّد بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ِعيسَى َعنِ الْحَسَنِ بْنِ َمحْبُوبٍ عَ«

: مَنْ َبعَثَهُ اللَُّه فِي طِينَةِ خَبَاٍل حَتَّى يَخْرُجَ ِممَّا  -َبهَتَ مُؤْمِنًا أَوْ ُمؤْمِنَةً بِمَا َلْيسَ فِيهِ  اْبنِ َأِبي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَْبدِ اللَّهِ ع قَالَ
. -قُلْتُ وَ مَا طِينَةُ خَبَاٍل قَالَ  -قَالَ   1»صَدِيٌد يَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ

اي چيزي كه در او كسي كه به مؤمن يا مؤمنه فرمايندوايت ميباشد امام صادق در اين رظاهراً اين روايت معتبر مي
 كند تا اينكه از آن آزاد شود.نيست را نسبت دهد او را دريك عذاب خاصي محشور مي

 ت عيون اخبار الرضارواي
: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بََهتَ مُؤِْمناً عَِن الرِّضَا عَنْ وَ فِي ُعيُونِ اْلأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدََّمتْ فِي إِسَْباغِ الْوُضُوءِ « آبَاِئهِ ع قَالَ

. -َأقَامَهُ اللَُّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ عََلى تَلٍّ مِنْ نَارٍ -أَوْ مُْؤمِنَةً أَوْ قَالَ فِيهِ مَا َلْيسَ فِيهِ  در اين روايت هم  2»حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ ِفيهِ
 شده است.بر بهتان به مؤمن و مؤمنه وعده عذاب داده

 

 روايات مرتبط با بهتان در باب غيبت
 باشد نيز رواياتي در مورد بهتان وجود دارد.كه روايات مربوط به حرمت غيبت مي 152در باب 

. فَقَدِ  -قَالَ اعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا َذَكرْتَهُ ِبمَا هُوَ ِفيهِ «مانند  اين روايت به لحاظ سندي  3»اْغتَبْتَُه َو إِذَا ذَكَرْتَُه بِمَا لَْيسَ ِفيهِ فََقدْ بََهتَّهُ
 ْبِن فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوَسى بْنِ اْلمُتََوكِّلِ عَنْ عَْبدِ اللَّهِ ْبنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحَْمدَ« روايت و باشدمعتبر مي

: إِنَّ مِنَ الْغِيَبةِ َأْن  دِ بْنِ ِعيَسى َعنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ َعنْ عَْبدِ الرَّحْمَِن بْنِ سَيَابَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ ْبنِ مُحَمٍَّد عمُحَمَّ قَالَ
. الْبُهْتَانِ أَنْ تَقُولَ فِي وَ إِنَّ مِنَ  -تَقُولَ فِي أَخِيكَ مَا َستَرَهُ اللَّهُ عََليْهِ  وَ لََقدْ حَدَّثَِني َأبِي َعنْ َأِبيِه «و  4»أَخِيكَ مَا َلْيسَ فِيهِ

وَ مَنِ اغْتَابَ مُؤِْمنًا  -لَمْ يَجْمَعِ اللَّهُ َبْينَهُمَا ِفي الْجَنَّةِ أََبداً  -قَالَ مَنِ اْغتَابَ مُؤْمِناً بَِما فِيهِ  -عَنْ آبَائِهِ ع َعنْ رَسُولِ اللَّهِ ص
. -فَقَدِ انْقَطََعتِ الِْعصْمَةُ بَيْنَهُمَا -هِ بِمَا َلْيسَ فِي  ِفي تَقُولَ أَنْ اْلغِيبَةُ«و  5»وَ كَانَ الْمُْغتَاُب فِي النَّارِ خَالِدًا فِيهَا وَ بِْئسَ اْلمَصِيرُ

                                                            
 .287، ص: 12وسائل الشيعة؛ ج -١
 .287، ص: 12وسائل الشيعة؛ ج -٢
 .281، ص: 12وسائل الشيعة؛ ج -٣
 .282، ص: 12وسائل الشيعة؛ ج -٤
 .285، ص: 12وسائل الشيعة؛ ج -٥
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در  6»مُِبينا إِثْماً وَ  بُهْتاناً احْتَمَلَ فَقَدِ جَلَ وَ  عَزَّ هِ اللَّ قَوْلُ فََذلِكَ فِيهِ  لَْيسَ  مَا قُْلتَ إِذَا فَأَمَّا عََليْهِ  اللَّهُ سَتَرَهُ قَدْ مَا أَخِيكَ 
اي كه در داللت آيه وجود دارد با اين تطبيق، مرتفع كه شبه شدهبهتان را بر آيه حرمت بهتان تطبيق داده روايت آخر

 شود.مي

 معاويه بن وهب روايت
حَدَّثَنَا مُحَمَُّد ْبُن  ِفي الْخِصَالِ، َعنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَِليٍّ مَاجِيَلوَيْهِ قَالَالصَّدُوقُ «در روايت ديگري هم در مستدرك آمده است  

انَ عَْن الَْحسَنُ ْبنُ عَلِيِّ ْبنِ أَبِي ُعثْمَيَحْيَى اْلَعطَّارُ َعنْ مُحَمَّدِ ْبنِ أَْحمَدَ قَالَ َحدَّثَِني َأبُو عَْبدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ َعنْ سِجَادَةَ وَ اسْمُهُ 
: تَبِعَ َحكِيمٌ حَِكيماً سَْبعَ  مِائَةِ فَْرسٍَخ ِفي سَبْعِ كَِلمَاٍت فَلَمَّا مُحَمَّدِ بِْن َأِبي حَمْزَةَ عَْن ُمعَاِويَةَ بِْن َوهْبٍ َعنْ َأبِي عَْبدِ اللَِّه ع قَالَ

وَ أَثْقَلُ مِنَ الْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ فَقَالَ لَهُ يَا هَذَا الْحَقُّ أَرْفَعُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى لَحِقَ بِهِ قَالَ يَا َهذَا مَا أَرْفَعُ ِمنَ السَّمَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ 
تهمت بستن به يك انسان بي گناه، تبعات و عقابش از  7»ءِ أَثْقَلُ مِنَ الِْجبَالِ الرَّاسِيَاتأَنْ قَالَ وَ الْبُْهَتانُ عَلَى الْبَرِي

 تر است.گينهاي بزرگ هم سنكوه
افتراء، بهتان، تهمت و رمِي  مانند كه با واژگاني غيراز رواياتي كه ذكر شد روايات ديگري در ابواب ديگر آمده استبه

تأكد عقاب و عذاب در  تحريم شده است كه موجب از كذب است، نسبت ناروا دادن به ديگري كه اخص مطلق بري
 بهتان و افترا است.

 هتاندليل عقلي بر حرمت ب
 الجمله دليل عقلي بر تحريم آن وجود دارد.به غير داليل نقلي كه بيان شد بهتان از موضوعاتي است كه في

اما اجماع در محل بحث به  ؛پس هم دليل عقلي و هم دليل نقلي اعم از كتاب و سنت داللت بر حرمت بهتان وجود دارد
 شود.ت كذب هم به اطالقه شامل بهتان و افترا هم ميدليل مدركي بودن آن ارزشي ندارد. ضمن اينكه ادله حرم

                                                            
 .628، ص: 12وسائل الشيعة؛ ج -٦
 .127، ص: 9جمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛  -٧
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 و خطا اختصاص بهتان به نسبت دادن امر ناروا
شامل هر نسبتي به اشخاص كه با واقع  آيا بهتان و افتراء نكته و سؤالي كه در ذيل اين بحث وجود دارد اين است كه

ناروا دارد؟ يعني اگر نسبتِ كار خوبي به شخصي نسبت اعمال ناشايست و  يا اينكه اختصاص به شودمطابق نيست، مي
 دهد ماننددروغ نسبت امر خيري به او ميكه واقعًا چنين نيست و بهدهد و بگويد فالن كرامت را از او ديدم درحالي

اين هم مصداق تهمت و افتراء هم هست؟ يا اختصاص  ايآ كردند،جعلياتي كه براي بعضي از خلفا و ائمة جور جعل مي
 رد به نسبت غيرواقعي كه امر ناروا و شري باشد؟دا

دهد، به ديگري مي قسم دوم يعني آنجايي كه نسبت شر و ناروا بهآيد ادلة بهتان و تهمت و افتراء اختصاص به نظر مي
 بشود براي اينكه هم حكم عقل امر لبّي است و قدر متيقنش آن اين است كه امر بدي را به ديگران نسبت دهد اما اگر

 و هم طور مستقل در اينجا باشد. آري از باب كذب حرام استمعلوم نيست كه حكم عقل به امر خوبي را نسبت دهد،
وَ «درباره نسبت خطا و گناه صحبت كرده است و در  )112نساء/(»َو مَْن يَْكسِبْ َخطِيئًَة أَْو إِثْماً ثُمَّ يَرِْم ِبهِ بَرِيئاً«در 

ايذا ظهور در امر  )58احزاب/(»مِنِينَ وَ الُْمؤْمِنَاتِ ِبغَيْرِ مَا اكْتََسبُوا فَقَِد احْتَمَلُوا بُْهتَاناً وَ إِثْماً ُمبِيناالَّذِينَ يُؤْذُوَن الْمُؤْ
 ناشايست و ناروا دارد.

 سوره احزاب 58احتماالت در معناي ايذا در آيه 
 )58احزاب/(»مُؤْمِنَاِت بَِغيْرِ مَا اكَْتسَُبوا فَقَدِ اْحتَمَلُوا بُهْتَاناً وَ إِثْماً مُبِيناوَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْ«كلمه يوذون را در 

ايذاء شأني  و ديگر اينكه مراد ايذاء شأني باشد؟ اگر مراد شود، معنا كرد يكي اينكه مقصود ايذاء فعلي استمي دو گونه
در شأنيت يعني نسبت دادن چيزي كه شأنيت ايذاء دارد؛ و اين شود باشد در اين صورت منطبق بر آيه سوره نساء مي

مراد باشد كه اصل در عناوين هم ظهور در فعليت دارد، در اين صورت نه  فعلي» يؤذون«اما اگر  و ؛امورِ ناپسند است
او واقعًا زيرا ممكن است نسبت خير به او دهد كه  ؛خير بودن و نه شر بودن مالك نيست بلكه ايذا فعلي مالك است

 خطاايذاء فعلي با نسبت  ناراحت شود و ممكن هم هست كه شري را به او نسبت دهد كه او ناراحت نشود. پس نسبت
كه ظاهر لفظي ادله اين است كه مراد از ايذا،  دادن، عموم و خصوص من وجه است. اين دو احتمال در آيه وجود دارد

كه در اين صورت مراد  انصراف دارد و شود،بت ناروا و ناشايستي داده ميجايي كه نسايذاء فعلي است اما عرفا ايذا به
 ايذا شاني خواهد بود نه فعلي. از ايذا،
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و خطا دادن به ديگران؛ حال يا  شرشود كه حرمت بهتان و افتراء اختصاص دارد به نسبتِ امور اين مي حاصل اين بحث 
 لظاهر األدله لفظاً يا لإلنصراف.

  

 از نارواي عرفي و شرعي اعم ت ناروا،مراد از نسب
گناه (حرام) باشد و يا  در حدّ كه نسبت ناروا دادن. اعم از اين است كه  وجود دارد اين است نجايانكته ديگري كه در 

 مكروه باشد يا اينكه عرف آن را چيز ناروا بداند هرچند شرعاً مباح باشد. اينكه
  

 عدم اشتراط ايمان در مفتري عليه
باشد يا شود ايمان شرط ميديگري كه در اينجا وجود دارد اين است كه آيا در شخصي كه مورد افترا واقع ميبحث 
 خير؟

اين است كه در ) 112نساء/(»وَ مَنْ يَكْسِبْ َخِطيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً َفقَدِ اْحتَمَلَ بُْهتَاناً وَ إِثْماً مُبِينا«ظاهر آيه  
ري عليه شرط است كه بري از آن نسبت خطا باشد و نسبت به باقي شروط اطالق دارد و فرقي ميان اينكه مسلمان مفت

وَ الَّذِينَ ُيؤْذُونَ اْلمُؤْمِِنيَن وَ الْمُؤْمِنَاِت بَِغيْرِ مَا اكْتَسَبُوا َفقَدِ احَْتمَلُوا بُهْتَانًا « آيه و در باشد يا اينكه شيعه باشد وجود ندارد
اين آيات مفهوم  اما ازآنجا باشدو بسياري ديگر از روايات حرمت مقيد و محدود به مؤمن مي) 58احزاب/(»وَ إِثْماً مُبِينا

ها نفي و اثبات باشد و لسان آنندارند و حرمت را در غير مؤمن نفي نكرده است و لسان اين دودسته از ادله مثبتين مي
طور مطلق تواند مقيد ادله مطلق شود و درنتيجه بهمورد مؤمن ذكرشده است نمي ها حرمت دري كه در آناتيروا نيست،

طور كه اگر اين از باب جمع عناوين محرم تأكد دارد همان باشد البته اين حرمت در مورد مؤمنينافترا و بهتان حرام مي
 افترا به خدا و رسولش باشد تأكد بيشتري دارد.

 فسقاطالق ادله نسبت به متجاهر به 
شود ها هم مينكته ديگري كه در اينجا وجود دارد اين است كه ادله نسبت به متجاهر به فسق اطالق دارد و شامل آن

 تفصيل به آن خواهيم پرداخت.البته نسبت به اهل بدعت ادعاشده كه از حرمت بهتان استثنا شده است كه به
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 در مفتري عليه عدم اشتراط بلوغ و عقل
 مفتري عليه در محل بحث باشند وليباشد چون بلوغ و عقل از شرايط تكليف ميفتري عليه شرط نميبلوغ و عقل در م

به تكليفي مكلف نشده است تنها چيزي كه بعيد نيست و ادله هم به آن انصراف دارد اين است كه در صبي غير مميز و 
گفته شود ادله حرمت بهتان و افترا شامل آن فهمد و شأنيت ايذا در او نيست در اين صورت ممكن است مجنوني كه نمي

 باشد.شود. البته ادله حرمت كذب در اين صورت وجود دارد و از اين باب حرام مينمي
 

 وجود شرايط حرمت كذب در افترا
مانند كذب مخبري و اينكه به داعي جد باشد در مورد افترا هم وجود  مباحث و شرايطي كه در بحث كذب گفته شد

  اين عنوان اخص از كذب است پس شرايط كذب هم در اين بحث وجود دارد.  دارد چون
 
 

 


