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 مرور مباحث گذشته
ذکر کردیم که سندًا ضعیف  ای راو روایات خاصه ادلهدر چهارمین استثنای کذب (کذب در مقام حرب) مطالبی را عرض کردیم. 

استثنای خاص  به خاطرشود. البته نه بودند. اما بر اساس قاعده خدعة فی الحرب و قواعد باب تزاحم، کذب در حرب جایز می
 شود.، جواز داده میبلکه به خاطر قاعدة فی الحرب و باب تزاحم

 انواع استثنا
 در استثنائات دو نوع وجود دارد:

 استثنائات خاصه که دلیل خاص وارد شده است. .١
عامه است که از باب قاعده تزاحم است. یعنی هر جا دو گناه با هم در تزاحم قرار بگیرند و طرفی اهم باشد،  استثنائات .٢

 کلی است. شود. لذا استثنا به معنای عام نیازی به طرح کردن نیست. این یک قاعدهمقدم می
یرا ادله  ی خاصه تمام نیست.کذب در حرب حالت سومی وجود دارد؛ ز

 ی خدعة فی الحرب وجود دارد.ه سوم همان قاعدهقاعد در اینجا .٣
ی خاصی وجود دارد جاها، قاعده کلی وجود ندارد و فقط قاعده بعضی فقط تزاحم است که نوع دوم است. اما در بعضی جاهادر 

 .ی خدعة فی الحرب جایزةمثل قاعده

ای خدعة فی الحرب منتها غیر از این دو، قاعدهشود، در حرب، دلیل خاص دارد، اما ضعیف است. تزاحم نیز جاری میکذب 
 شود.جائزة نیز جاری می

 نسبت بین ادله حرمت کذب و قاعده الخدعة الحرب جائزة
ی افتراق است. در جایی که دشمنی در کار نیست در نتیجه ادله کذب و خصوص من وجه است. زیرا کذب ماده عموم این نسبت،

رود. مثًال با برافروختن ق الخدعة الحرب جائزة، تمهیدات دیگری است که در جنگ به کار میکند. ماده افتراآن را تحریم می
یاد، نشان زیادی لشکر را میآتش . ٢. الکذب فی غیر الحرب (ماده افتراقات کذب)١آن دو دلیل دو ماده افتراق دارند: دهد.های ز

 ة)الخدعة فی غیر الکذب (ماده افتراق قاعده خدعة الحرب جائز
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 این بیان دو جواب دارد:رود. ها کذبی است که در خدعه جنگ به کار میماده اجتماع این

 جواب اول:
هایی این قاعده داشت. در کند. اما تبصرهی اجتماع، تعارض و تساقط میقاعده اصولی این است که عامه من وجه در قاعده

یکی دیگر از موارد تعارض این است که اگر  در دفع ضرر عرض کردیم. شود. چند مورد رابعضی از موارد، یکی بر دیگری مقدم می
توان آید، و نمییکی از ادله را به موارد افتراق تخصیص بدهیم و ماده اجتماع را از آن بگیرم، آن حمل مطلق بر فرد نادر به حساب می

 به نتیجه رسید.

بگیریم، صحیح است و اشکالی ندارد. اکثرًا در خدعه مقداری کذب رود، اگر این را از مطلقات کذب کذبی که در حرب به کار می
 شود.یا بهتر است بگوییم مناسبات حکم و موضوع شامل کذب می وجود ندارد،

شود. و اگر ماده اجتماع را از خدعه بگیریم، حمل خدعه بر فرد نادر اگر ماده اجتماع را از دلیل کذب بگیریم، اشکالی ایجاد نمی
 توان جدا کرد.دهد که کذب را از خدعه نمیمناسبات حکم و موضوع به ما این نتیجه را میشود و می

 جواب دوم:
کنند؛ تساقط می ی اجتماع تعارض پیدادر ماده هااین پذیریم. بگوید:جواب دوم این است که اگر فرض بگیریم پاسخ اول را نمی

د. بعد از تساقط، اصل عملی برائت جایز است. عام فوق نداریم. اگر کنند. باز نتیجه همان است که در جواب اول عرض شمی
 دهد.داشته باشیم، جواز را می

 نتیجه
. این عموم و است کذب در حرب جایز است به خاطر اینکه قاعده الخدعة فی الحرب جائزة مقدم بر ادله خاصه کذب در مقام ضرر

 این در ماده اجتماع، قاعده الخدعة فی الحرب جائزة بر ادله خاصه مقدم است. رغمعلیخصوص من وجه است، و 

 نکته
 بین روایات بسیار پیچیده است. سنجینسبت 
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هایی وجود نکته دیگر هم اینکه در بعضی مطالب عموم و خصوص من وجه است پس اصل در تساقط اجتماع است. اما تبصره
 ها دقت کنیم.دارد که باید به آن

 کذب در حرب نیز جایز است. اصالح که به چند صورت بود. اگر اصالح را به معنای عام بگیریم، ادله

 استثنای چهارم یبندجمع

 است: اثباتقابلاستثنای چهارم بر اساس دالیلی 

 خاصه که تام نیست. ادله .١

 . بر اساس قاعده الخدعة فی الحرب جائزة٢

 . بر اساس قوانین قاعده اصالح٣

 شود.است. اصالح، خدعة فی الحرب را نیز شامل می الناسبیناصالح معنای عام داشت، یکی از موارد اصالح، اصالح 

 فروعات استثنای چهارم
 اول فرع

 اگر ممدوحه دیگری وجود داشته باشد، کذب جایز است؟

 کذب جایز است به خاطر اطالقات اصالح و الخدعة فی الحرب.

 فرع دوم
 شود، چنین چیزی جایز است؟های دیگری که بین حق و باطل انجام میفقط مخصوص جنگ آشکار است یا تقابل آیا این قاعده

شود. هایی است که در به رویارویی منجر میخدعة فی الحرب را منظور بگیریم، در این مورد ظهور ندارد، زیرا منظور از حرب اگر
شود. البته شاید بتوان با تنقیح مناط، شمول پیدا کند. دعة فی الحرب شامل نمیی خهای تبلیغاتی و اقتصادی، قاعدهاما در جنگ
 شود.البته در جایی ممدوحه وجود نداشته باشد، ادله دفع ضرر نیز آن را شامل می .اطالق دارداصالح  ادلهاما از طریق 
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 به اهل وعده استثنای پنجم:
 روایات به این استثنا اشاره شده است.این استثنا وعده به خانواده است. در بعضی از 

 ادله خاصه
 دلیل اول

آمده است و دو روایت در مستدرک آمده  ١٤١در این خصوص چهار روایت از وسائل و مستدرک آمده است. دو روایت در باب 
 است.

 است. ١٤١این دلیل روایت اول از باب 

ُد ْبُن َعلِ « بِ  ِن ِبِإْسَناِدِه َعْن یْبِن اْلُحَس  یُمَحمَّ
َ
ٍد َعْن أ َنِس ْبِن ُمَحمَّ

َ
اِد ْبِن َعْمٍرو َو أ ٍد َعْن آَباِئِه فِ یِه َجِم یَحمَّ  یعًا َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

بِ یَوِص  َحبَّ الْ  یا َعلِ یع َقاَل:  یص ِلَعلِ  یِة النَّ
َ
َه أ ْدَق فِ  یِذَب فِ کِإنَّ اللَّ ْبَغَض الصِّ

َ
َالِح َو أ ْن َقاَل  یاْلَفَساِد ِإلَ  یالصَّ

َ
 یا َعلِ یأ

ْصَالُح  کَزْوَجَت  کاْلَحْرِب َو ِعَدتُ  یَدُة فِ کیِذُب اْلَم کِهنَّ الْ یْحُسُن فِ یَثَالٌث   ١.»الناسبینَو اْإلِ

 این روایت از لحاظ سندی ضعیف است.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 نشده است. وعیالاهلآمده است. یعنی زوج و همسر؛ و صحبتی از » کَزْوَجَت  کِعَدتُ «در این روایت 

 دلیل دوم
 است. ١٤١این روایت دوم همین باب 

 252، ص 12وسائل الشیعه، ج 1 
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بِ  یَو فِ «
َ
ْحَمَد ْبِن اْلُحَس یاْلِخَصاِل َعْن أ

َ
بِ یِن ْبِن َسِع یِه َعْن َسْعٍد َعْن أ

َ
ْبِن اْلَقاِسِم َعْن  یَعْن ُموَس  یِن اْلَحْضَرمِ یاْلُحَس  یٍد َعْن أ

ِد ْبِن َسِع یَجِم  اٍج َعْن ُمَحمَّ بِ  یٍد َعِن اْلُمَحاِربِ یِل ْبِن َدرَّ ٍد َعْن آَباِئِه َعِن النَّ ِهنَّ یْحُسُن فِ یص َقاَل: َثَالَثٌة  یَعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ
ْصَالُح  کَزْوَجَت  کاْلَحْرِب َو ِعَدتُ  یَدُة فِ کیِذُب اْلَم کالْ  ِم یْقَبُح فِ یَو َثَالَثٌة  الناسبینَو اْإلِ ْدُق النَّ ُجَل  کَمُة َو ِإْخَباُر یِهنَّ الصِّ الرَّ

ْهِلِه ِبَما 
َ
ُجَل َعِن اْلَخَبِر َقاَل َو َثَالَثٌة ُمَجاَلَسُتُهْم ُتِم  کُب یِذ کَرُهُه َو تَ یکَعْن أ ْنَذاِل َو اْلَحِد یالرَّ

َ
ُث َمَع یُت اْلَقْلَب ُمَجاَلَسُة اْأل

ْغنِ النِّ 
َ
 ١»اِء.یَساِء َو ُمَجاَلَسُة اْأل

 ».یحسن«گوید کند و میدر اینجا باالتر از جواز را تعبیر می

 بررسی روایت از لحاظ سندی
 این روایت ضعیف است

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 آمده است.» یحسن«و » کِعَدتُ «در این روایت 

 دلیل سوم
 فرماید:روایت اول می االصالح دو سه روایت وجود دارد.در مستدرک در ذیل باب جواز الکذب فی 

بِ یاْلَجْعَفِر «
َ
ٍد َعْن أ ِه َعلِ یاُت، ِبِإْسَناِدِه َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ بِ یْبِن اْلُحَس  یِه َعْن َجدِّ

َ
بِ  یِه َعْن َعلِ یِن َعْن أ

َ
َطاِلٍب ع َقاَل َقاَل  یْبِن أ

ِه ص: َال  ِتِه َو کَثَالَثِة َمَواِطَن  یِذُب ِإالَّ فِ کْصُلُح الْ یَرُسوُل اللَّ
َ
ُجِل ِالْمَرأ ُجِل کِذِب الرَّ ُجلَ یبَ  یْمِش یِذِب الرَّ ْصِلَح یِن لِ یَن الرَّ

َما اْلَحْرُب ُخْدَعٌة.کَنُهَما َو یبَ  ُه َفِإنَّ َماِم َعُدوَّ  ٢»ِذِب اْإلِ

 این روایت نیز ضعیف است.

 همان1 

 94، ص 9المستدرك الوسائل، ج 2 
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 بررسی روایت از لحاظ داللت
آمده است » یحسن«آمده است. اختالف این روایت با روایات مذکور این است که در روایات باال کلمه » امرأة«روایت کلمه در این 

 فقط جواز داده شده است. و استحباب داشت، اما در اینجا

 دلیل چهارم
 روایت چهارم در مستدرک است. این روایت مقطوعه است.

بِ «
َ
ِه ع َقا یَو َعْن أ َحْرِبِه َفُهَو َمْوُضوٌع َعْنُه َو َرُجٍل  یاِئٍد فِ کَثَالَثٍة َرُجٍل  یِذبًا فِ کْومًا َما ِإالَّ یِذٍب َمْسُئوٌل َعْنُه کلُّ کَل: َعْبِد اللَّ
ْصَلَح بَ 

َ
ْهَلُه َش یُد ُصْلَح َما بَ یِر یِبِه َهَذا  یْلَق یِر َما یَهَذا ِبَغ  یْلَق یِن یَن اْثنَ یأ

َ
ْن یِر یئًا َو َال یَنُهَما َو َرُجٍل َوَعَد أ

َ
ُد یِر یِه یِتمَّ َلُهْم َعلَ یُد أ

 ١.»هادفع کِبَذلِ 

 این روایت نیز سند ندارد.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
ْهَلهُ «روایت  در این

َ
گیرد. البته این تنها در یک روایت ذکر شده است. اهل، شمول دارد، فرزندان و اعضای خانواده را می» َوَعَد أ

 آمده است.

 بندیجمع
 کند و تنها در یکی از روایات اهله آمده است. در اینجا چند نکته وجود دارد:ها روایات عمدتًا به زوجه و همسر داللت میاین

 ها نیست.روایات مذکور ضعیف هستند و روایات معتبری در بین این تمام .١

یاد ٢ اثبات شود. البته این  قواعد برخالفبا استفاضه، تمسک کرد تا امری  توانباشد، نمی. این روایات کثرت ندارند و اگر هم ز
 است. برانگیزشکموضوع، 

 همان1 

7 

                                                           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٣١٣٣:�ماره ثبت                                                                                                                         

ها گفتند که تخلف از وعد حرام است. و خیلی انشاءمربوط به وعد است و ربطی به کذب ندارد. وعد  این اند،. بعضی گفته٣
 وعد است و واجب الوفا نیست.است و این مطالب در  اتاخباریگویند: کذب در ایشان می نیست.

 نکته سوم جواب
که  طورهمانتخلف به وعد را قبًال عرض کردیم حرام است. از طرفی عرض کردیم وعد از انشاء است اما خبرهای التزامی است. 

 بیان کردیم خبرهای التزامی نیز مشمول قاعده صدق و کذب است.

 وعد حمل بر دفع مفسده در خانه
شود. یعنی در خانه دعوا و اشکالی پیش آمده است، برای دفع آن، وعده شود که وعده دروغ گفته میاین روایات بر جایی حمل می

 گوید.می دروغ مفسده،دهد. منظور این است که برای دفع خالف می

 شاهد

در این صورت باید گفت این استثنای جدیدی  یعنی ضرر وارده را دفع کند. این شاهد مطلب باال است.» هادفع کُد ِبَذلِ یِر ی«
 نیست و این همان دفع ضرر است.

 ، زیرا روایات باال مطلق است.پذیرفتیمنمیاگر سند روایات معتبر بود این امر را 

 خالف وعد در مورد همسر نه فرزندانجواز حکم 
اند. ه روایت فقط به زوجتک و امرئتک اشاره کردهزیرا س ها نیست.اگر کسی این حکم را بپذیرد فقط در همسر است و برای بچه

ابواب احکام اوالد در کتاب النکاح قید خورده  ٨٨داشته باشد، حتمًا به روایات باب روایت چهارم اهله فرموده است که اگر اطالق 
 است.
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٣١٣٣:�ماره ثبت                                                                                                                         

ٍد  » فرماید:در آنجا می ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٍة ِمْن أ ُبو  یَقاَل: َقاَل لِ  یَداِو یٍب الصَّ یلَ کِم َعْن کْبِن اْلَح  یَعْن َعلِ َو َعْن ِعدَّ

َ
أ

ْب  ُهْم یاْلَحَسِن ع ِإَذا َوَعْدُتُم الصِّ نَّ یاَن َفُفوا َلُهْم َفِإنَّ
َ
ِذ کَرْوَن أ َه َعزَّ َو َجلَّ لَ یُم الَّ َغَضِبِه ک ٍء ِلَشیْغَضُب یَس یَن َتْرُزُقوَنُهْم ِإنَّ اللَّ

َساِء  ْب  ِللنِّ  ١.»اِن یَو الصِّ

ها قائل به وجوب بود. یعنی حتی اگر وفای به عهد وجوب نداشته منظور از صبیان، فرزندان است، در این روایات وعده به بچه
 ها واجب یا استحباب مؤکد دارد.باشد، اما وفای عهد به فرزندان و بچه

در این مورد روایات معتبری داریم. همین روایت کلیب الصیداوی  کنیم.دار نباید با تخلف از وعده، احساسات فرزندانمان را خدشه
 است که کامًال معتبر است.

َه َعزَّ َو َجلَّ لَ «فرماید:در روایت صیداوی امام (ع) میحتی  ْب ک ٍء ِلَشیْغَضُب یَس یِإنَّ اللَّ َساِء َو الصِّ آزار دادن » اِن یَغَضِبِه ِللنِّ
 شدید خداوند متعال است.همسر و فرزندان، مورد غضب 

و چون کند که اگر وفای به عهد به فرزندان وجوب یا استحباب مؤکد دارد، حتمًا برای زنان نیز چنین است. با این مطلب، اشاره می
 این روایت معتبر است بر روایات مذکور در جواز خلف وعد، مقدم است.

 484، ص 21 جوسائل الشیعه، 1 
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