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 مرور جلسات گذشته
 بعد از اینکه ادله جواز کذب در مقام دفع ضرر را بررسی کردیم، دو فرع را متصور شدیم.

 توریه فرض .١

 . فرض طرق دیگر غیر از توریه٢

بحث سومی که مطرح کردیم این بود که روایات جواز کذب، در مقام دفع ضرر معارض به بعضی روایات است. این روایات، حصر 
احکام العشرة  ١٤١باب  ٦و  ٥روایات  الخصوصیعلکننده جواز کذب در چند مورد است. مورد دفع ضرر نیز در حصرها نیست. 

 ششم نیز از لحاظ سندی مورد اعتبار نیست. یتروا د محل تردید بود.بود. روایت پنجم، حّسان بود. از لحاظ سن

 های تعارضجواب
 حاصره، معتبر نیستند. یاتروا .١

. جمع به عموم و خصوص مطلق است. حل مسئله در این جواب از طریق بررسی داللی است. نظیر این مسئله در ابواب مختلف ٢
که حصری در روایات آماده و در روایات دیگر حصر شکسته شده است. مثًال در باب  فقهی وجود دارد. در موارد زیادی وجود دارد

 توانیم بگوییم که این روایت مفهوم ندارد.می مبطالت روزه، بسیار زیاد هستند. کهدرصورتیصوم، چند چیز را حذف کرده است. 

توان جواب اصلی که می روایات حصر مفهوم دارد. این جواب دوم، کلی نیست، بلکه ممکن است در جاییگیرد که امام اشکال می
چون با این لفظ در روایات بارها آمده است، مطمئنیم که عام و خاص مطلق است. این عام و خاص است.  به این داد این است که

، ابتدا ممکن است به توان مقید و مخصص برای او پیدا کرد. زمانی که با حصر باشدتر میجایی که اطالق بدون استثنا باشد، راحت
ابای از به خاطر کثرت استعمال، این جمالت  درنتیجه این رسم در روایات است. ذهن بیاید که این مطلب عاری از تخصیص است.

هایی که در حصر باید بگوییم شکستن حصر، در روایات، مطلب جدیدی نیست. در تمام موارد عموم درنتیجه تخصیص نیستند.
در آن مطلب به مشکل خوردیم، دقیقًا جوابش در آمده است، جای دیگر با دلیل دیگر قید خورده است. این برای آن است که اگر 

ل امام (ره) درست است. اما قطعًا در روایات ما چنین نیست. اشکا وقتآناگر عامی عاری از تخصیص باشد، روایات آمده است. 
 اگر این مطلب در عرف هم تردید باشد ی منفصله نتوانید قیدی را اضافه کنید.کنید دیگر در جملهیعنی اینکه وقتی شما حصری می
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را جمله منفصله دیگر آن  دراست، مطمئنًا در فضای روایات تردیدی نیست، زیرا موارد بسیاری وجود دارد که در جایی حصر کرده
 داده است. یدق

 فرع چهارم
قاعده کذب، حرمت است. استثنایی به آن خورده است که کذب در مقام دفع  جواز یا وجوب است؟ حکمدر موارد دفع ضرر،کذب 

پردازیم که کذب جایز است یا واجب. اگر به بعضی از ادله مثل آیه شریفه تواند کذب بگوید. اکنون به این مطلب میضرر می
توان اما از بعضی ادله می ت را برداشته است.استفاده کنیم. در مقام دفع ضرر، خداوند حرمتوانیم مراجعه بکنیم؛ بیش از جواز نمی

نتیجه گرفت که در بعضی از موارد، کذب در دفع ضرر وجوب دارد. مثل قتل، در روایت امر فرموده بودند که باید حلف کذب 
 وجود دارد. وجهدارد. بر این مطالب چند  وجوبآید،امر میبگوییم. وقتی 

سوره نحل، استثناء حرمت کذب مفید جواز است و  ١٠٦کرده است. مثل آیه شریفه  ای که فقط استثناء بر حرمت کذبادله .١
 شود.وجوب از آن استفاده نمی

 شود.ظهور در جواز دارد. وجوب از این استفاده نمی آورد. که این نیزمی» ال جناح علیه« صراحتبهای که ادله .٢

ِه  اْحِلْف « که عرض کردیم در باب قتل چنین است. طورهمانشود. . در بعضی از ادله قطعًا وجوب استفاده می٣  َنجِّ  َو  اِذباً ک ِباللَّ
َخا

َ
 ١».اْلَقْتِل  ِمَن  کأ

انجامد. از ظاهر روایات اگر دروغ نگوید، به قتل می کهچونگیریم که در مورد قتل،اگر این موارد را کنار هم قرار بدهیم، نتیجه می
البته در نقص عضو نیز بعید نیست که بگوییم  کنند.شود که واجب است. اما غیر از مورد قتل، روایات جواز را اعالم میمستفاد می

جوب را نتیجه بگیریم باید اگر بخواهیم در مسائل دفع ضرر خاص، وواجب است. قاعده کلی وجود ندارد که بگوییم وجوب دارد. 
 از روایات دیگر، استفاده بکنیم.

 225، ص 33 جوسائل الشیعه،1 
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 فرع پنجم
این ضرر فارغ از عدم النفع است. منظور از تبریزی دارند. نکته این است که ضرر دو معنا دارد.  اللهیتآای است که فرع پنجم نکته

در معامله اگر دروغ نگوید،  مثالً در اینجا ضرر در مقام ظلم و تعدی دیگری است.  ضرر یعنی خسارت و فراتر از عدم نفع است.
دروغ بگوید،  اگررسد،. در این نوع ضرر، مقام ظلم و تعدی نیست. آیا این جایز است. اگر دروغ نگوید، به او ضرر میکندضرر می

به اکراه و تعدی و فشار از بیرون اشاره دارند. یعنی در مقام  آیات و روایات دفع ضرر، همه بحث باید جواب داد که از کند.ضرر نمی
این موضوع روایات و آیات است.  گیرد.ظلم و تعدی است. اگر در برابر دیگری قرار بگیرد و اگر دروغ نگوید، مورد ظلم قرار می

 ضرر جایز است. اشاره نشده است که کذب برای هر نوع دفع ییدرجا

 فرع ششم
شود، بسیار قلیل وارد میاست. این فرع در مکاسب نیز آمده است. اگر ضرری که از ناحیه ظالم به وی  قلیل رفرع ششم حکم ضر

 است؛ آیا جواز کذب دارد یا خیر؟

 توان با کذب دفع کرد.نیز کم باشد می هرچندگویند که ادله اطالق دارد. بعضی می

ضرر  کهیوقتداند. گویند در ضرر قلیل مجوز کذب نیست. یک بحث انصراف است. یعنی عرف اصًال این را ضرر نمیبعضی می
 انصراف است. ینوعبهگیرد. آن را نمی ادلهنداند، 

ضرر اوست را به مت مؤمن این است که کذبی که بر عال فرمایند:ایشان می آمده است. البالغهنهجدلیل دوم روایتی است که در 
نیست که در تمام موارد کذب ضرر را بر کذب نافع ترجیح داد. این مطلب برای کذب  چنینیناقطعًا دهد. کذب نافع ترجیح می

 قلیل است.
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