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 بررسی اینکه کذب از کبائر است یا خیر؟
البته بهتر بود که بعد از اینکه اثبات حرمت  آخرین مبحث در مورد کذب، بررسی کبیر و صغیر بودن کذب است.

 آوردیم. اما اکنون به این مبحث پرداختیم.کردیم، این مطلب را میمی

 مقدمه
 در این مقدمه، نکاتی وجود دارد:

از این احکام ذات مراتب تشکیکی هستند  هرکداماحکام اربعه، درجاتی دارند. در این مطلب اختالفی وجود ندارد. 
شوند. همه اعتقاد دارند که این احکام اربعه (وجوب، حرمت، استحباب، ثواب و عقاب بررسی میو از حیث 

 مکروه) دارای درجاتی هستند.

این درجات قیاسی و نسبی است. هر محرم نسبت به محرم دیگر، صغیر و یا کبیرتر است. درجات در عین اینکه 
شود. این درجه نسبی دیگری، کبیره و صغیره مطرح میواحد هستند، ولی چون مراتب دارند، در قیاس یکی به 

 است. یعنی هر گناه نسبت به باالتر خود صغیره است و نسبت به مادون خود کبیره است.

 ی با هم دارند.عرضدارند. در نتیجه احکام رابطه طولی و  عرضبعضی از احکام اربعه، نسبت هم 

 شوند.یابی هم صغیره و کبیره میعرضیا طولی هستند. یعنی در  عرضمعاصی درجاتی دارند، از سویی هم 

 بندی در روایات گاهی به صراحت آمده است. در این زمینه فعالیت بیشتری باید بشود.این درجه

 ی و طولی دارند.عرضهم  در مقایسه نسبت به هم رابطه اگر فهرست واجبات را نگاه کنیم،
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 کبیره و صغیره به معنای نسبی
شود. اگر بین ترک واجب و ی این بحث در تزاحمات روشن میتوان واجبات با محرمات را سنجید. ثمرهگاهی می

 افتد. در آنجا باید اهم و مهم را باید بررسی کنیم.فعل حرام مخیر بشود، در اینجا تزاحم اتفاق می

شان وجود دارد. در این نیز تردیدی هر یک از عناوینی دو فهرست با همدیگر، نسبت هم ارزی و طولی بودن بین
 وجود ندارد.

 قوانین ارتباط
 بین چهار فهرست قوانینی وجود دارد.

 اول قانون .١
ها برقرار از عناوین در یک فهرست، رابطه طولی و هم ارزی دارند. اگر رابطه طولی بین این هرکدامدر این قانون 

 کند.یباشد، نسبت به حکم مادون و فوق خود، حکمی پیدا م

 دوم قانون .٢
ارزی وجود های دیگر، دو نسبت طولی و همها و فهرستهای چهارگانه، با عناوین در ستونهر عنوان در فهرست

شود. این یک بحث کالمی است که افتد. یعنی اهم و مهم جاری میدارد. در این صورت قاعده تزاحم اتفاق می
 دامنه و اثر فقهی دارد.

یًا مسلم است. این دو قاعده از مسلمات بحث کالمی است که آثار فقهی دارد. گاهی در جاهای این دو قاعده کبرو
 دهد.مراتب ذکر شده است. شم فقهی در تزاحمات، اهم و مهم را نشان می

های اهم از مالک هاو علتها ، حکمتشناختیروانهای ، تکرر در آیات و روایات، جنبهو عقابنوع وعده ثواب 
 و مهم است.
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 کنیم.بحث را باید کامًال بحث و بررسی کنیم. که از آن عبور می صغرویات صغرویًا بحث مورد وفاق نیست.

صغیره که در باال ذکر شد، نسبی هستند. به تعبیر آقای خویی (ره) تمام گناهان، کبیره هستند. تجری  این کبیره و
 ها را سنجید.توان درجات را بررسی کرد و نسبت آندر مقایسه، میدر برابر خدا، بزرگ است. ولی 

 صغیره و کبیره به معنای مطلق
مطلق وجود دارد، یعنی گناهان  مرزبندیمبحث دومی که در فقه مطرح است این است که آیا در لیست محرمات، 

 بندی کنیم؟را به کبیره و صغیره تقسیم

ی نسبی داریم. یعنی نسبت به دیگر گناهان، صغیره و کبیره هستند. اما در مبحث قبل، کبیره و صغیره به معنا
توانیم برش بزنیم. قسمتی صغیره و اصالح به معنای مطلق، علی االطالق است. یعنی به طور مطلق گناهان را می

الت است. و بقیه کبیره هستند. یکی از آثار فقهی این اصالح، در عدالت است. یعنی ارتکاب به کبیره، مخل به عد
 عدالت است. کند، مخلارتکاب صغیره در صورت تکرار که صغیره را به کبیره ملحق می

 این معنا به صورت مطلق، محل اختالف است.

 بندی محرمتقسیم
البته مشهور، قائل به این هستند که عالوه بر صغیره و کبیره نسبی، علی الطالق نیز وجود دارد. بر اساس این نظر 

 گناه چند قسم دارد: مشهور، هر

 گناه کبیره است. هر .١

 گناه به صورت نسبی کبیره و صغیره است. هر .٢

 . به معنای سوم هر محرم، صغیره یا کبیره است.٣

 ره)خویی (نظر آیت الله 
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آقای خویی (ره) اعتقاد دارند که تقسیم بندی مشهور (صغیره و کبیره به معنای علی االطالق) صحیح نیست. البته 
فرمایند همه گناهان کبیره هستند، و در نگاه نسبت به بقیه ایشان می ایشان مفهوم دیگری در عدالت دارند.

 محرمات، کبیره و صغیره هستند.

 نگاه کلی به بحث
 کلمه کبیره در محرمات سه معنا دارد:

سند است. این کبیره شکنی، بسیار زشت و ناپ حرمتیعنی گناه. هر چیزی که در برابر موالی حقیقی، کبیره .١
 وجود ندارد. صغیرهایقسیم ندارد. در اینجا مقابلی نیز وجود ندارد. 

ای که در مقابل صغیره است. این کبیره نسبی است. یعنی هر گناه نسبت به مافوق خود صغیره و مادون کبیره .٢
 کبیره است.

معنای این کبیره هم این است که مخل به  ای که به معنای علی الطالق است. یعنی از صغائر جدا است.کبیره .٣
 کند.عدالت است و آثار فقهی و کالمی دارد. این آثار مرز کبیره و صغیره را مشخص می

 تقسیم بندی در واجبات
 معنای اول وجود دارد. دودر واجبات،

 واجب، اطاعت خداوند است. هر .١

ر طاعت نسبت به فوق و مادون خود، صغیر و کبیر شوند، درجاتی دارند. هالهی زمانی که مقایسه می طاعات .٢
 است.

 معنای سوم در واجبات، وجود ندارد.

 نکته
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طلبد که در جای خود کند. البته این بحث مفصلی را میعامل وجود دارد که گناه صغیره را به کبیره تبدیل می ١٥
 بحث خواهیم کرد.

 نظریات در مورد کبر بودن کذب
 که کذب صغیر یا کبیر است یا اینکه باید به تفصیل رجوع کنیم.کنیم در اینجا بحث می

 در اینجا دو نظر و یک احتمال وجود دارد.

ره) نیز همین است. آیت الله تبریزی (ره) نیز به این نظر شیخ (کالم مرحوم  علی الطالق کبیره است. کذب .١
 تمایل داشتند.

 از کبائر بدانیم ولی کذب جز در موارد خاص از صغائر باشد.. قائل به تفصیل بشویم. مثًال کذب علی الله را ٢

 احتمال هم این است که کذب مطلقًا از صغائر است. این احتمال قائلی ندارد.
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