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 ششم دلیل
 برای استثنای کذب در مقام اصالح استفاده شده، به شرح زیر است:روایت ششمی که 

ِد ْبِن َیْحَیی« ِه  َو َعْن ُمَحمَّ ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ِبي َیْحَیی اْلَواِسِطيِّ َعْن َبْعِض أ

َ
ِد ْبِن ِعیَسی َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ع َعْن أ

ْصَالُح  اِس َقاَل ِقیَل َلُه ُجِعْلُت ِفَداَك َما اْإلِ ُجِل َبیْ َقاَل: اْلَکَالُم َثَالَثٌة ِصْدٌق َو َکِذٌب َو ِإْصَالٌح َبْیَن النَّ اِس َقاَل َتْسَمُع ِمَن الرَّ َن النَّ
 ١»َسِمْعَت ِمْنُه. َکَالمًا َیْبُلُغُه َفَتْخُبُث َنْفُسُه َفَتُقوُل َسِمْعُت ِمْن ُفَالٍن َقاَل ِفیَك ِمَن اْلَخْیِر َکَذا َو َکَذا ِخَالَف َما

ین امر سوم، نه صدق است و نه کذب از لحاظ سخن بر سه نوع است، کذب، صدق، اصالح بین الناس. افرمایند:امام (ع) می
کند. اصالح بین در ادامه تشریح می خواسته جواز را افاده کند.زیرا می آورده است.حکمی است. به صورت تسامحی شکل سوم را 

شنوی که بینشان روابط خوبی نیست، اگر این سخن را به دوستش منتقل کنی، ناراحت الناس این است که از کسی سخنی می
 کنی.شود، به خاطر این قضیه، خالف قول را بیان میمی

 بررسی روایت از لحاظ سندی
 مشکل است.از لحاظ سندی دارای  این روایت مرسله است.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 نکاتی در این مورد وجود دارد:

بین صدق و  قول مشهور این است که چیزی که در ابتدا عرض کردیم، بنا بر.اولین دقیق این است که کالم، صدق یا کذب است. ١
 ها فاصله و واسطه بود.کذب واسطه و فاصله نیست. البته بنا بر بعضی تعاریف بین این

ای قائل شدند. این واسطه یک نوع تجوز در کالم است. اصالح بین الناس، موضوعًا صدق نیست، حضرت در اینجا واسطه
 همچنین حکمًا کذب نیست. به خاطر این واسطه شده است.

 شود.اده نمیشود. الزام و وجوبی در روایت استف. از این روایت همچون روایات دیگر، بیش از جواز و رفع حرمت استفاده نمی٢
 در اینجا اصالح بین الناس است.  . در اینجا اصالح مطلق نیست.٣

 دلیل هفتم
 این روایت مطلب خاصی ندارد و مضمون روایت چهارم را دارد.

 

 254، ص 12ج وسائل الشیعه،1 
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اِل  َعْن َثْعَلَبَة َعْن َم « اِر َعِن اْلَحجَّ ِد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّ ْشَعِريِّ َعْن ُمَحمَّ
َ
ِبي َعِليٍّ اْأل

َ
ِه َو َعْن أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ْعَمِر ْبِن َعْمٍرو َعْن َعَطاٍء َعْن أ

ُکْم َلساِرُقوَن  ُتَها اْلِعیُر ِإنَّ یَّ
َ
ِه ص َال َکِذَب َعَلی ُمْصِلٍح ُثمَّ َتَال أ ِه َما َسَرُقوا َو َما َکَذَب ُثمَّ َتَال  -١ع َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ ُثمَّ َقاَل َو اللَّ

ِه َما َفَعُلوُه َو َما َکَذَب. -٢َبْل َفَعَلُه َکِبیُرُهْم هذا َفْسَئُلوُهْم ِإْن کاُنوا َیْنِطُقوَن   ٣»ُثمَّ َقاَل َو اللَّ

 بررسی روایت از لحاظ سند
و َعَطاٍء توثیق ندارند و ضعیف هستند. البته در جایی فرودند معر بن  عمر عطا یکی است َمْعَمِر ْبِن َعْمرٍ  این روایت نیز ضعیف است.

اینجا نیز چنین ادعایی شده است ولی چون تأثیری  .چون ابن و عن نزدیک به هم هستند امکان اشتباه وجود دارد و دو نفر نیستند.
 دهد.جاها مطلب را تغییر میاختالف نسخه گاهی بسیار تأثیر دارد. در بعضی کنیم.ندارد، تحقیق نمی

 امتیازات کافی چاپ دار الحدیث
های مشکل را معنا های بسیار عالی دارد. به جز این امر، واژهجلد چاپ شده است، پاورقی ١٥در کافی جدید،چاپ دار الحدیث، 

ها کند که روایت بعد از کافی در کدام کتابهای کافی اشاره کرده است. حتی به شما اعالم میهمچنین به تمام نسخه کرده است.
 های کافی نیز مطالبی آورده است.از شرح آمده است.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 .این روایت و روایت چهارم، یک مضمون دارند

 دلیل هشتم
 ما ربطی ندارد و در مورد توریه است، روایت نهم در این باب همان دلیل هشتم ماست. روایت هشتم در این باب به

ِد ْبِن اْلَحَسِن َو ُعْث « َیَة ْبِن ُحَکْیٍم َو َعْن ُمَحمَّ ْحَمَد َعْن ُمَعاِو
َ
ِد ْبِن َمْسُعوٍد َعْن َحْمَداَن ْبِن أ ِد ُمَحمَّ َماَن ْبِن َحاِمٍد َجِمیعًا َعْن ُمَحمَّ

بْ ْبِن َیْز 
َ
ُه َقاَل َلُه أ نَّ

َ
ِه ع ِفي َحِدیٍث أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ِه َعْن أ ِبیِه َعْن َجدِّ

َ
َیَة ْبِن ُحَکْیٍم َعْن أ ْصَحاِبي َکَذا َو َکَذا  َو َداَد َعْن ُمَعاِو

َ
ِلْغ أ

ُقوُل َما َحِفْظُت َو 
َ
ْحَفُظ َهَذا َفأ

َ
ي َال أ ْبِلْغُهْم َکَذا َو َکَذا َقاَل ُقْلُت َفِإنِّ

َ
ْحَسَن َما َیْحُضُرِني َقاَل َنَعْم اْلُمْصِلُح َلْیَس أ

َ
ْحَفْظ أ

َ
َلْم أ

اٍب.  ٤»ِبَکذَّ

 70یوسف، آیه 1 

 63انبیاء، آیه 2 

 254، ص 12وسائل الشیعه، ج 3 

 255، ص 12وسائل الشیعه، ج 4 
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 کشی همان صاحب رجال کشی است.
 چهار کتاب اصلی رجال عبارت است از:

 رجال نجاشی که اقدم بین کتب رجال است و مورد اعتماد بیشتر نسبت به بقیه کتب است. .١
 است.کتاب بعدی فهرست شیخ (ره) .٢
 است..کتاب رجال شیخ (ره)٣
 .رجال کشی است.٤

 باال است.  ها به نقل از همان کتب رجالالبته این اند.رجال مرحوم عالمه حلی و ... که در متأخرین بوده
 با نقل شیخ (ره) این کتاب برای ما اعتبار پیدا کرده است.

 آمده است.این روایت، به مناسبت جواز و عدم جواز نقل حدیث به معنا 
ماند که نقل کنم. چه باید گوید تمام موارد را به این شکل یادم نمی. ایشان میگویم را نقل کنفرماید که مواردی که میامام می

اٍب  «گوید: ها نقل نکردی، بگو، در انتها میبا الفاظ و دقت هرچندبگو، فرماید:بکنم، حضرت می کسی که » اْلُمْصِلُح َلْیَس ِبَکذَّ
 خواهد خیری انجام دهد، کذاب نیست.صلح است و میم

 سند لحاظوایت از ربررسی 
اشکال دارد، این معاویة بن حکیم بن معاویة بن عمار است. معاویة بن حکیم معاویة بن حکیم  آخری، این روایت مشکل دارد.

است توثیق  پدربزرگو واسطه بین پدر و  توثیق دارد. جدش نیز معاویة بن عمار نیز توثیق دارد. اما پدرش که حکیم به معاویة است
 نشده است، این فرد روایات زیادی نیز ندارد.

 ی روایت از لحاظ داللتبررس
اٍب  «در » المصلح«در اینجا کلمه  کند. اصالح بین الناس نیست. این قضیه را در روایات دیگر نیز تغییر می» اْلُمْصِلُح َلْیَس ِبَکذَّ

دارد که نکات ظریفی کند، و امکان در روایت داشتیم که الفاظ را به شکل دیگری بیان میبرند. این تعبیر را در نقل به معنا به کار می
 از الفاظ از بین برود.

 نقل به معنا
نقل به معنا از مباحث بسیار مهم بنیادی است. ما عرض کردیم حدود بیست مرحله راهبردی و مهم در مبانی اجتهاد و استنباط 

در این مورد حداقل بیست است.  یعنی اینکه این نقل به معنا تا چه حد بوده یکی از این بیست موارد، نقل به معنا است. وجود دارد.
ای شود. البته ادلهمیاند:شود نقل به معنا کرد، در جواب نیز ایشان گفتهشود که آیا میحدیث وجود دارد. به شکلی از ائمه سؤال می

و یا » فی«یک  شود مثالً لمات ریز میکند که فقاهت در کزمانی این جواز مشکل ایجاد می اند.نیز وجود دارد که جایز ندانسته
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گویند نقل به معنا اشکالی ندارد، نتیجه این امر ما را به نوعی انسداد کسانی که می گذارد.تأثیر زیادی در جمله می» واو«
 کشاند.می

 داند.نقل به معنا را جواز میکه این یکی از روایاتی است 
 بندیجمع

اٍب  «با توجه به نکات باال حضرت، کبرای  دهد. صغرای بحث این است که را بر کبرای بحث تطبیق می» اْلُمْصِلُح َلْیَس ِبَکذَّ
امام  کند و نقل به معنا است.کند. تقریر میکند. مضمون با تعابیر دیگری بیان میشنود و عین آن را نقل نمیچیزی را انسان می

خواهد انجام دهد، در حد توان نیز کار ه نیت خیر دارد و کار درستی را میگوید که انسانی کفرماید که اشکال ندارد. در ادامه میمی
 شود.تغییراتی حاصل می جملهداند در کند، این خطا محکوم به کذب نیست ولو با اینکه میدهد ولی خطایی میرا انجام می

اٍب  « که در روایت معاویة بن عمار نیز آمده بود، در اینجا با کاربرد دیگری استفاده شده است. با این کاربرد،  »اْلُمْصِلُح َلْیَس ِبَکذَّ
توانیم کند میکند ولی بعید نیست که مورد ما را نیز بگیرد. یعنی در جایی که اصالح بین ناس میتری پیدا میجمله معنای عام

اٍب  «بگوییم  شود به آن تأکید داشت. با این اطالق، نمیولی این معنای عام از عمومات و اطالقتی است که  .»اْلُمْصِلُح َلْیَس ِبَکذَّ
این روایت را از لحاظ  درنتیجهمگر آنجایی که صالحی در آن باشد.  رود و باید بگوییم کذب جایز نیستحرمت کذب از بین می

 توانیم مورد اعتبار قرار بدهیم.داللت و سند نمی
اٍب « له له بر جممتک  »اْلُمْصِلُح َلْیَس ِبَکذَّ

اٍب  «ممکن است با توجه به اینکه  به معنای مذکور در باال به کار رفته است؛ شاید در حدیث معاویة بن عمار » اْلُمْصِلُح َلْیَس ِبَکذَّ
 نیز همین کاربرد را دارد.

اٍب  «معنایی که از  ما روایت معاویة بن عمار است. این اشکال، بسیار مهم و عمده است. تنها روایت موثقه  »اْلُمْصِلُح َلْیَس ِبَکذَّ
اٍب »فرمود:. معاویة بن عمار قبل و بعد نداشت و میداردمیوادر روایات کشی دیدیم، انسان را به تردید  . یک »اْلُمْصِلُح َلْیَس ِبَکذَّ

چه مصلح عام و خصوص بین الناس بگیریم تفاوتی ندارد. یعنی در مقام عرض کردیم و مبنای استدالل بود،معنا همان است که 
نقل به معنا منظور بوده است. البته شود. این جمله یعنی روایت نهم، احتمال دوم مطرح می الح، دروغ بگوید. اما با مالحظهاص

اٍب  اْلُمْصِلُح َلْیَس  «احتمال سومی وجود دارد که  معنای دیگری دارد. یعنی مؤمن نباید دروغ بگوید. انسانی که در مقام » ِبَکذَّ
 شود. در این صورت معنا کًال عوض می اصالح است نباید دروغ بگوید.

 »المصلح لیس بکذاب«معانی 
اٍب  «چنین بگیریم جمله اگر این  توانیم بکنیم.سه جور معنا می» اْلُمْصِلُح َلْیَس ِبَکذَّ

 و اشکالی در این دروغ نیست. گویدمیکند، دروغ .یعنی زمانی که اصالح بین الناس که می١
 کند. البته طبق قاعده نیز مشکلی ندارد.خواهد دروغ بگوید و نقل به معنا می. یعنی کسی که قصد خیر دارد  و نمی٢

5 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٣١٢٩:�ماره ثبت                                                                                                                         

 نباید انسان مصلح دروغ بگوید. .یعنی٣
اگر ه باید بگوییم که در روایات دیگری که عینًا جمله آمده است، به این معنا نیست. همچنین در مورد احتمال و معنای سوم جمل

رفع حکم  درواقعبگوییم مصلح نباید دروغ بگوید، جمله اخبار در مقام انشاء به کار رفته است. اما اگر بگوییم به معنای اول است، 
 مقام نهی اظهرتر است.تعبدی به نفی دلیل حاکم است. نفی در دومی از نفی در 

 برد. برد، بلکه در انشاء به کار میدر معنای سوم، جمله را در اخبار به کار نمی
 اگر اقرب معانی را بگیریم، معنای سوم نخواهد شد. این مبحث یک بحث دقیق و ظریفی است که اکنون به آن وارد نخواهیم شد.

» ال کذب«فرماید در روایت نهم نیز معنای دوم است. در روایت سوم که میدر روایت هفتم، معنای جمله همان معنای اول است. 
 همان معنای اول اظهر است. درنتیجهشود. یعنی در مقام اصالح، کذب رفع حکم می به معنای مجاز است، یعنی کذب نیست.

 بندیجمع
. البته هفت روایت داللت داشت و یکی ام بودتگانه را مورد بررسی قرار دادیم. یک روایت از لحاظ سندی و داللت روایات هشت

 داللت نداشت.

 دلیل نهم
 این روایت از مستدرک است.

ِبیِه «
َ
ِه َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن َعْن أ ِبیِه َعْن َجدِّ

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

َ
َقاَل َعْن َعِليِّ ْبِن أ

ُجِل یَ  ِتِه َو َکِذِب الرَّ
َ
ُجِل ِالْمَرأ ِه ص: َال َیْصُلُح اْلَکِذُب ِإالَّ ِفي َثَالَثِة َمَواِطَن َکِذِب الرَّ ُجَلْیِن ِلُیْصِلَح َرُسوُل اللَّ ْمِشي َبْیَن الرَّ

َما اْلَحْرُب ُخْدَعٌة. ُه َفِإنَّ َماِم َعُدوَّ  ١»َبْیَنُهَما َو َکِذِب اْإلِ

 ت از لحاظ سندیبررسی روای
 این روایت از جعفریات است و سندش معتبر نیست.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 این روایت داللت دارد.

 دلیل دهم
 این روایت، چهارمین روایت همین باب مستدرک است.

 94، ص 9مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 1 
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٣١٢٩:�ماره ثبت                                                                                                                         

ِه ع َقاَل: ُکلُّ َکِذٍب َمْسُئوٌل َعْنُه َیْومًا َما ِإالَّ « ِبي َعْبِد اللَّ
َ
َکِذبًا ِفي َثَالَثٍة َرُجٍل َکاِئٍد ِفي َحْرِبِه َفُهَو َمْوُضوٌع َعْنُه َو َرُجٍل َو َعْن أ

ْصَلَح َبْیَن اْثَنْیِن 
َ
 ١»أ

از روایت اول، روایت چهارم، ششم، هشتم که تمامًا سندهای ضعیفی  اندعبارتدر ادامه چهار روایت در مستدرک آمده است. که 
 دارند. 

 بندیجمع
روایت داشتیم. یکی داللت و سند تام  ١١ درنتیجهروایت داریم، یکی از این روایات از لحاظ داللت تمام نبود،  ١٢ما در این بحث، 

 داشت (روایت معاویة عمار). ده روایت بعدی سندًا مشکل داشت اما داللتش تام بود. 
گوییم چون تعداد روایت ست. اگر روایت عمار نیز کنار برود، میکذب در اصالح بین الناس، جایز االبته قدر متیقن نیز داشتیم که 
یاد ا ست؛ از طرفی چون اهمیت اصالح بین الناس نیز تأکید زیادی شده است، باید بگوییم که از سند در یک باب و مضمون ز

م روایات در یک موضوع به اطمینان عقالیی و عرفی که از حجفرمایند:کنیم. آقای خویی (ره) نیز میعبارات عبور می تکتک
که عرض شد قدر متیقن هم کذب در مقام  طورهمانای ابهامی وجود ندارد، باید قدر متیقن آن را بگیریم. و نکته آیددست می

 اصالح بین الناس بود.

 همان1 
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