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 مرور گذشته
در جلسات قبل دو مورد از موارد استثنای کذب را صحبت کردیم، مورد اول، کذب در موقع دفع ضرر بود. مورد دوم، کذب در مقام 

 بود. الناسبیناصالح 

ها به آن اختصاربهها سند معتبری ندارد و در مکاسب همین دو مورد آمده است. چند مورد دیگر نیز وجود دارد، البته این
 م. پردازیمی

 کذب برای جلب منفعت برای دیگران
در دفع ضرر و اصالح برای دیگران نیست. کذبی که با آن منفعتی برای دیگران جلب بکند. مورد اول، دفع ضرر از خود این کذب، 

 رسد. منفعتی که به دیگران میاست. یعنی  الناسبینمثل اصالح  اینجایا دیگران بود. در 

، عموم و الناسبینموافق است. اما نسبت این امر را اصالح  الناسبینخود او خارج از بحث است و در نتیجه با مورد اصالح 
 شد. اما در اینجا معنای خاص مطرح است.دیگران می عاید، نوعی از منفعت بود که الناسبینخصوص مطلق است. اصالح 

 پردازیم.اکنون به بررسی ادله مییک مورد بوده است.  الناسبینصالح . اکذب برای اینکه دیگران سود ببرندارتکاب 

 ایم. ابواب العشرة است. عمده روایات این باب را عرض کرده ١٤١ادله در باب 

 اولین دلیل 
 احکام العشرة است.  ١٤١این دلیل، روایت دهم باب 
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ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ِفي ِکَتاِب « ِخیِه َفَیَناُلُه َعَنٌت ِمْن ُمَحمَّ
َ
ُجَل َلَیْصُدُق َعَلی أ َضا ع َقاَل: ِإنَّ الرَّ ْخَواِن ِبَسَنِدِه َعِن الرِّ اْإلِ

یُد ِبِه َنْفَعُه َفَیُکوُن ِعْنَد  ِخیِه ُیِر
َ
ُجَل َلَیْکِذُب َعَلی أ ِه َو ِإنَّ الرَّ ابًا ِعْنَد اللَّ ِه َصاِدقاً ِصْدِقِه َفَیُکوُن َکذَّ  ١». اللَّ

(این صدق حکم  شود. این شخص کذاب نزد خداوند است.این راست باعث مشکل برای مؤمن ایمانی میگوید،شخصی راست می
 کذب دارد) تا اینجا بحث دفع ضرر است که در قبل توضیح دادیم. 

چون اراده به نفع کرده است، صادق  گوید ولی این دروغ به سود برادر ایمانی است،گوید: کسی دروغ میقسمت دوم حدیث می
 است. (این کذب، حکم صدق دارد). 

 بررسی روایت از لحاظ سند
 این روایت خالی از اشکال نیست.سند مرحوم صدوق (ره) تام نیست. 

 بررسی روایت از لحاظ داللت
یُد ِبِه َنْفَعهُ  «  شود. جور معنا می سه» ُیِر

سود رساندن است. (مطلق عدم الضرر نیست). اگر این معنا را بگیریم با بحث ما منطبق .نفع در مقابل ضرر است که به معنای ١
 شود.مجوز کذب می است. یعنی سود رساندن به دیگری

یُد ِبِه َنْفَعُه  «رود گاهی به این معنا کار می نفع در اینجا به معنای دفع ضرر باشد. .٢ شود. یعنی با دروغ او ضرری از او دفع می»ُیِر
 هیچ مطلب جدیدی در روایت وجود ندارد. گر این معنا باشد همان استثنای کذب در مقام دفع ضرر است.ا

 .هم معنای دفع ضرر و هم معنای  سود رساندن را به ما بدهد.٣

اینکه بگوییم گیرد. اما بینیم که نفع فراتر از دفع ضرر است. حداقل اعم است و هر دو را میالبته ظهور روایت را بررسی کنیم می
 شود و نیاز به قرینه دارد. ارد میدفع خصوص دفع الضرر است، اشکال و

 252ص ،12وسائل الشیعه، ج 1 
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 شود.اگر احتمال اول و سوم باشد، مطابق بحث ما می

 دلیل دوم
 در ذیل این باب، دو سه روایت در مستدرک وجود دارد.

ْبِرِسيُّ ِفي اْلِمْشَکاِة، َعِن اْلَباِقِر ع َقاَل: اْلَکِذُب کُ «  ْو َدَفْعَت ِبِه َعْن ِدیِن اْلُمْسِلِم الطَّ
َ
ُه ِإْثٌم ِإالَّ َما َنَفْعَت ِبِه ُمْؤِمنًا أ یعنی  ١.»لُّ

 مؤمنی بشود یا اینکه دفاع از دین وی بشود. عایدها معصیت است، مگر کذبی که با آن نفعی تمام  کذب

 بررسی روایت از لحاظ سند
 این روایت مقطوعه است. 

 لحاظ داللتبررسی روایت از 
ظاهر روایت نیز، موافق  رود.کلمه نفع وجود دارد که سه معنای مذکور در باال احتمال می، »ِإالَّ َما َنَفْعَت ِبِه ُمْؤِمناً  «در اینجا نیز 

 خواهد. با معنای اول و سوم است و برای معنای دوم قرینه می

 دلیل سوم
 روایت پنجم مستدرک است.این دلیل،

ْیُخ « ْحَمَد بْ الشَّ
َ
ِه َعْن أ ِد ْبِن اْلَحَسِن َعْن َسْعِد ْبِن َعْبِد اللَّ ْخِتَصاِص، َعِن اْلُمِفیِد َعْن ُمَحمَّ ٍد َعِن اْلَحَسِن ْبِن اْلُمِفیُد ِفي اْإلِ ِن ُمَحمَّ

َما ُمْسِلٍم ُسئِ  یُّ
َ
اِدُق ع: أ ْدَخَل َعَلی َذِلَك اْلُمْسِلِم َمْحُبوٍب َعْن َصاِلِح ْبِن َسْهٍل اْلَهْمَداِنيِّ َقاَل َقاَل الصَّ

َ
َل َعْن ُمْسِلٍم َفَصَدَق َفأ

ْدَخَل َعَلی َذِلَك اْلُمْسِلِم َمْنَفَعًة ُکِت 
َ
ًة ُکِتَب ِمَن اْلَکاِذِبیَن َو َمْن ُسِئَل َعْن ُمْسِلٍم َفَکَذَب َفأ اِدِقیَن.َمَضرَّ ِه ِمَن الصَّ  ٢»َب ِعْنَد اللَّ

 94،  ص 9المستدرك الوسائل، ج 1 

 95، ص 9المستدرك الوسائل، ج 2 
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شود. این می اشایمانیسؤال شونده راست بگوید ولی این راست باعث مشکل برای برادر کسی از شما سؤال بکند، و شخص 
 دهد که او سود ببرد پس این جایز است.طوری جواب میفرماید: حکم کاذب را دارد. در بعد می

 بررسی روایت از لحاظ سند
 کذاب و ...مورد ایشان فرمودند: این روایت نیز ضعیف است. تا صالح بن سهل همدانی توثیق دارند. اما شیخ در

ولی این برای  کرده است. درست است که حسن بن محبوب از وی نقل کرده استیعنی صالح بن سهل همدانی، جعل حدیث می
 ضعیف است.زمانی است که تضعیف نشده باشد. در نتیجه این سند،

 بررسی روایت از لحاظ داللت
گویند چون نفع و ضرر در این روایت تقابل دارند، نفع را در عدم الضرر وجود دارد. البته میبار دیگر در نفع، سه احتمال معنایی 

 دهد.ظهور می

 دلیل چهارم
 روایت هفتم از مستدرک است.این دلیل،

ْحَمَد ْبِن  «
َ
ِة، َعْن أ ْعَماِل اْلَماِنَعِة ِمَن اْلَجنَّ

َ
يُّ ِفي ِکَتاِب اْأل ْحَمَد اْلُقمِّ

َ
ِبي َجْعَفٍر ع َقاَل َقاَل  َجْعَفُر ْبُن أ

َ
اْلُحَسْیِن ِبِإْسَناِدِه َعْن أ

ْو َدَفْعَت ِبِه َعْن ِدیٍن ا
َ
ُه ِإْثٌم ِإالَّ َما َنَفْعَت ِبِه ُمْؤِمنًا أ ِه ص ِفي َحِدیٍث: َو اْلَکِذُب ُکلُّ  ١.»ْلَخَبَر َرُسوُل اللَّ

 توان گفت یکی روایت هستند.روایت هفتم و سوم را می

 روایت در بحث جلب منفعت برای دیگران وارد شده است.این چهار 

در این بحث  روازایناست.  برانگیزشککثرت روایتی نیز وجود ندارد. موضوع نیز  این چهار روایت از لحاظ سندی ضعیف هستند.
 کنیم.به این روایات اعتماد نمی

 همان1 
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 اسناد به روایات اصالح
ها کلمه نفع نیامده و به جای آن اصالح آمده است. از روایاتی که در باب ه در آنممکن است کسانی استناد به روایاتی بکنند ک

 .الناسبینآمده بود، در چند مورد، اصالح آمده بود نه اصالح  الناسبیناصالح 

 در وسائل. ١٤١این روایات عبارت بودند از روایت اول از باب 

ِبیِه َجِمیع «
َ
ٍد َعْن أ َنِس ْبِن ُمَحمَّ

َ
اِد ْبِن َعْمٍرو َو أ ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ِبِإْسَناِدِه َعْن َحمَّ ٍد َعْن آَباِئِه ِفي ُمَحمَّ ًا َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

َحبَّ اْلکَ 
َ
َه أ ِبيِّ ص ِلَعِليٍّ ع َقاَل: َیا َعِليُّ ِإنَّ اللَّ ِة النَّ ْن َقاَل َیا َعِليُّ َوِصیَّ

َ
ْدَق ِفي اْلَفَساِد ِإَلی أ ْبَغَض الصِّ

َ
َالِح َو أ ِذَب ِفي الصَّ

اِس. ْصَالُح َبْیَن النَّ  ١»َثَالٌث َیْحُسُن ِفیِهنَّ اْلَکِذُب اْلَمِکیَدُة ِفي اْلَحْرِب َو ِعَدُتَك َزْوَجَتَك َو اْإلِ

 این روایت از لحاظ سند معتبر نبود.

اٍب. «سوم که معتبر بود. همچنین روایت  ِه ع َقاَل: اْلُمْصِلُح َلْیَس ِبَکذَّ ِبي َعْبِد اللَّ
َ
 ٢»َعْن أ

 نبود.  الناسبینکه در اینجا مصلح مطلق است و اصالح 

کلمه . در این روایات همچنین در روایت چهارم و هفتم نیز  همین منوال بود. قصه حضرت یوسف و حضرت ابراهیم را ذکر کرده بود
 اصالح آمده است.

 مفهوم اصالح
، مفهوم خاصی است که برای رفع دعوا آمده است. اصالح به معنای عام و مطلق را الناسبیناصالح منطبق بر نفع است. اصالح 

 شود. این اصالح بر نفع منطبق است.اگر حساب کنیم؛ اصالح هر کاری می

 بودند. قبولقابلروایت نفع، سند ضعیف بودند، ولی از لحاظ داللت، لذا چهار  ها معتبر است.این چهار روایت که یکی از آن

 252، ص 12وسائل الشیعه، ج 1 

 253همان، ص 2 
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 اکنون باید ببینیم از لحاظ مدلول چگونه است؟

گوییم شود. اما گاهی میکه دلیل بر بحث ما می »عملوا الصالحات«گیرد. مثل گوییم اصالح مطلق کار نیک را میگاهی می
 به معنای دفع فساد است.» اصلح«

 شود.انصراف به رفع فساد دارد. در این صورت از عمل صالح مطلق می» اصلح«کردیم که قبًال عرض 

این دو معنای اصالح متداول است. اگر شک بکنیم، باید قدر متیقن را بگیرم و بگوییم فساد دفع الفساد از دیگران است. در آن 
 شود.استناد نمی الناسبینراتر از دفع ضرر و یا اصالح چیزی ف آن صورتاست. در  الناسبینصورت یا دفع ضرر است و یا اصالح 

 گیرینتیجه
 در چهار روایت اصالح سه احتمال وجود دارد:

 را به معنای مطلق عمل خیر معنا کنیم که معنای عام است و ما در این معنا اطمینان نداریم.» المصلح لیس بالکذاب.«١

 شود.عن االخری است. اگر این معنا را بگیریم با استثنای اول (دفع ضرر)یکی میاحتمال دوم این است که اصالح، دفع الفساد  .٢

 بگیریم. الناسبین.احتمال سوم این بود که خصوص اصالح ٣

 بنابراین، مطلق نفع را گرفتن، بسیار مشکل است.  همان احتمال دوم است.به نظر بنده، اصالح در اینجا،

 بندیجمع
 دادند دو گروه بودند:در نفع میروایاتی که مجوز کذب را 

 دارای سند ضعیف و داللت درست بودند. ،»نفعته به مؤمناً «گفتند: . این گروه روایات می١

 هستند. از لحاظ سندی درست است ولی از لحاظ داللت اصالح، محل خدشه است. »اصالح«.گروه دوم روایات با کلمه ٢

واقع نشده  موردقبولشوند. چون روایات کثیر نیستند، از طرفی سند ضعیف دارند، پس روایات منحصر در همان گروه اول می
 است.
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 چهارمین استثنا: کذب در حرب
 این نیز در روایاتی آمده است. 

 دلیل اول
 در وسائل روایت اول آمده است: 

ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن « ٍد َعْن آبَ ُمَحمَّ ِبیِه َجِمیعًا َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ
َ
ٍد َعْن أ َنِس ْبِن ُمَحمَّ

َ
اِد ْبِن َعْمٍرو َو أ اِئِه ِفي ِبِإْسَناِدِه َعْن َحمَّ

ْدَق  ْبَغَض الصِّ
َ
َالِح َو أ َحبَّ اْلَکِذَب ِفي الصَّ

َ
َه أ ِبيِّ ص ِلَعِليٍّ ع َقاَل: َیا َعِليُّ ِإنَّ اللَّ ِة النَّ ْن َقاَل َیا َعِليُّ  َوِصیَّ

َ
ِفي اْلَفَساِد ِإَلی أ

اِس. ْصَالُح َبْیَن النَّ  ١»َثَالٌث َیْحُسُن ِفیِهنَّ اْلَکِذُب اْلَمِکیَدُة ِفي اْلَحْرِب َو ِعَدُتَك َزْوَجَتَك َو اْإلِ

 اولین موردی که در روایت آمده است کذب در مورد حرب است.

 د.البته این روایت از لحاظ سند ضعیف بو

 دلیل دوم
 را آورده بود. » المکیدة فی الحرب«در روایت دوم نیز 

 داللت روشن است. یعنی دروغ در حرب.

 اما این دو روایت ضعیف هستند.

 دلیل سوم
 کند:، روایت اول بیان میدر مستدرک

 252ص ،12ج وسائل الشیعه،1 
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ِبیِه َعْن «
َ
ٍد َعْن أ اُت، ِبِإْسَناِدِه َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ یَّ ِبي َطاِلٍب ع َقاَل َقاَل اْلَجْعَفِر

َ
ِبیِه َعْن َعِليِّ ْبِن أ

َ
ِه َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن َعْن أ َجدِّ

ُ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

 این نیز از جعفریات است و سند ضعیف دارد.

 دلیل چهارم
 آمده است.» المکیدة فی الحرب«. که این نیز سند ضعیف دارد. در این روایت نیز چهارم از باب مستدرک است روایت

 دارند، اما سندًا ضعیف هستند.این روایات داللت خوبی 

 از روایات خاصه نظرقطعدالیل با 
 به خدعه در حرب» المصلح«طالق دلیل اول:

کرد، به اطالق کذب در حرب را شامل را بیان می »المصلح لیس بالکذاب«از روایات خاصه، با توجه به روایاتی که  نظرقطعبا 
  شود. می

 جواز خدعه در جهاددلیل دوم:
تواند خدعه کند. مثًال بگوید که یک در نوع رفتار، تبلیغات و گفتار می دیگر، در کتاب جهاد، جواز خدعه داده شده است. نکته

 هیچ خبری نیست. کهدرحالیدر حال آمدن است  صدهزارنفریلشکر 

 توجه به روایات دفع ضرردلیل سوم:
توان از این روایات کشد. در نتیجه میمؤمنین و برادران دینی را میشود و این به معنا است که اگر دروغ نگوید، دشمن برتر می

 استفاده کرد خدعه و کذب در حرب جایز است.

 95ص ، 9مستدرك الوسائل، ج 1 
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 گیرینتیجه
 توان آن را اثبات کرد.ی عامه میاما از ادلهجواز کذب در حرب، در روایات خاص اثبات نشد؛

 : قاعده تزاحمدلیل چهارم
ی اسالم تزاحم کرده از این اطالقات مذکور نبود، از طریق تزاحم جایز است، یعنی کذب این فرد با شکست جبهه کدامهیچاگر 

 است، قطعًا این کذب جایز است. 
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