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 مرور مباحث گذشته
 در جلسه قبل عرض کردیم کبیره دارای سه معنا است:

 در این نظر اختالف وجود ندارد به نحو مطلقی که مقسم ندارد. هر گناه، آلودگی است و ترک حرمت موال است. کبیره .١

. این هم شوندمیمیان شرک و صغیرترین گناه) صغیره و کبیره ( به مفهوم نسبی که تمام گناهان جز اولین و آخرین گناه، کبیره .٢
 محل وفاق است.

 تقسیم بندی علی الطالق است که بعضی از گناهان صغیره هستند و بعضی کبیره هستند. این محل اختالف است. .٣

 بندی سومادله آیات برای طبقه
شوند. استدالل این هم آیه مشهور قائل هستند که مفهوم سوم درست است. یعنی معاصی به کبائر و صغائر جدای از هم تقسیم می

ْر َعنکَبآِئَر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه نُ کِإن َتْجَتِنُبوْا « :شریفه ْدَخًال کْم َوُنْدِخلْ کَئاتِ یْم َس کفِّ و آیه دیگر که خداوند  ١»ًمایِر کم مُّ

َتْوا َعلَ  یَحتَّ «فرماید:می
َ
ْمِل َقاَلْت َنْمَلٌة  یَوادِ  یِإَذا أ  یالنَّ

َ
ْمُل اْدُخُلوا َمَسایا أ َماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم َال یْم ُسلَ کْحِطَمنَّ یْم َال کنَ کَها النَّ

 .٢»ْشُعُروَن ی

 بندی سومادله روایات برای طبقه
 آمده است. ٤٧و  ٤٦و  ٤٥عالوه بر آیات، صغائر و کبائر را از هم جدا کردند. این روایات در ابواب جهاد النفس، باب 

 گناهان کبیره هستند. همهفرمایند:کنند. ایشان میعرض می نیز مطلب آقای خویی (ره) را ٤٦در انتهای باب  شیخ صدوق نیز

 مالک کبیره
 فرماید:در یکی از روایات معصوم (ع) می

 31 هیآنساء،1 

 18نمل، آیه 2 
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بِ  یَو فِ «
َ
ْعَماِل َعْن أ

َ
ِد ْبِن یِعَقاِب اْأل ْحَمَد َعْن َعلِ  ییْح یِه َعْن ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن أ ْضِر َعْن یْبِن ِإْسَماِع  یَعْن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن النَّ

َ
َل َعْن أ

اِد ْبِن  َبا َجْعَفٍر ع َعِن الْ یثِ کَعبَّ
َ
ْلُت أ

َ
اِء َقاَل: َسأ وَّ ُه َعلَ کَباِئِر َفَقاَل کٍر النَّ ْوَعَد اللَّ

َ
اَر یلُّ َما أ  ١.»ِه النَّ

 ها داده شده است.کبائر چیزی است که وعده عذاب به آن

 قرآن استشهاد بکنیم، وقتی که در روایت آمده باشد این کبیره است، مالک برای ماست.یا اگر نتوانیم این مطلب را از 

 نظریات در مورد کبیر بودن گناه کذب
 که عرض کردیم دو نظریه وجود داشت: طورهمان

 .اندواقفتبریزی (ره) بر این مطلقًا از کبائر است. شیخ (ره)،  کذب .١

. البته به این معنی نیست که هیچ کذبی از کبائر اندموافقره) سبحانی (، آقایی خویی (ره)، ره)امام (نیست. این نظر را  کبیره .٢
 نیست.

 کبائر کذب
 علی الله و الرسول. این مصداق مورد موافق همه است. کذب .١

االطالق در آیات اشاره شده اند افترا مطلقًا کبیره است. در اینجا گفته شده است که افترا علی وجه . بعضی گفتهبر دیگران افترا .٢
 اند.است. این مطلب را آقای تبریزی (ره) فرموده

 کاذب. حلف کاذب در بعضی از روایات آمده است. حلف .٣

 کبائر اعالم شده است. عنوانبهادت دروغ خوردن، دروغ. در محکمه شه شهادت .٤

 . در مورد کذاب، تعابیر تندی آمده است.کذاب .٥

 (کذب بما هو کذب) رجوع کنیم، باید ببینیم از کبائر یا صغائر است.اگر به طبیعت کذب 

 317، ص 15 جوسائل الشیعه،1 
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 ادله نظریه اول
 دلیل اول

 ابواب جهاد النفس وجود دارد. ٤٦روایتی در باب 

کند. البته این روایت از لحاظ کبائر اعالم می عنوانبهشمارد و دقیقًا کذب را این روایت اعمش است. در این روایت کبائر را برمی
 دی ضعیف است.سن

 دلیل دوم 
 است. ١٣٨روایت دوم در کتاب حج، ابواب احکام العشرة، باب 

 دلیل سوم
ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن ُعْثَماَن ْبِن ِع « ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٍة ِمْن أ بِ کَعِن اْبِن ُمْس  یَس یَو َعْن ِعدَّ

َ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن أ  یاَن َعْن ُمَحمَّ

ْقَفاًال َو َجَعَل َمَفاتِ 
َ
رِّ أ َه َعزَّ َو َجلَّ َجَعَل ِللشَّ َراَب َو الْ  کَح ِتلْ یَجْعَفٍر ع َقاَل: ِإنَّ اللَّ ْقَفاِل الشَّ

َ
َراِب.کاْأل  ١»ِذُب َشرٌّ ِمَن الشَّ

در ادامه کذب را بدتر از  های خمر است.هایی است که بر آن قفل زده شده است. یکی از کلیدهای آن صندوقشرور در صندوق
 داند، قطعًا این هم از کبائر است.داند. وقتی شرب خمر از کبائر است، کذب را بدتر از آن میشرب خمر می

 اشکال آقای خویی (ره)
َراِب کالْ « ای را ایجاد کردیم. شرب خمر رابطهاطالق ندارد. زیرا اگر کسی در مقام تزاحم بین شرب خمر و دروغ » ِذُب َشرٌّ ِمَن الشَّ

 قدر کبیر نیست که از شرب خمر کبیرتر باشد.ذات کذب آنرا باید کنار بگذاریم. 

 چنیناینتر است. قطعًا در مقام تزاحم گوید که از چندین زنا حرامدر غیبت می مثالً نظیر این روایات جاهای دیگر وجود دارد. 
یاد به ایننیست. این  خواهد منع کند.شود، میها مبتال میها به خاطر بازدارندگی است. چون انسان ز

 244، ص 12وسائل الشیعه، ج 1 
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کذب و کذاب یک نوع کبیره  تکرر کذاب در بسیاری از روایات، اشاره شده است و احتماًال منظور در این روایت، کذاب است.
 است که شاهدش در روایات دیگر نیز وجود دارد.

 وم آیت الله تبریزی (ره)دلیل مرح
اند. در اینجا کنم. این حدیث معتبره است. امام (ع) در اینجا کبائر را برشمردهدوم را عرض می حدیثجهاد النفس، ٤٦در باب 

 شود.ی آیت الله تبریزی (ره) بر روایات باعث این استدالل میاند. احاطهاسمی از کذب نیست ولی با شکل دیگری استدالل کرده

دهد که اگر این مطلب نشان می نقل شده است. پرستی،در کنار بت در قرآنفرمایند که شرب خمر از کبائر است، زیرا ایشان می
 شود.، یا در کنار چیزی که نهی قرار گرفته است بیاید، گناه کبیره حساب میچیزی در قرآن مورد نهی قرار گرفته باشد

ورِ «مصداق مذکور را بپذیریم.  فرمایند: اگر عرضدر ادامه ایشان می گیرد. و این کنار قطعًا کذب را دربر می ١»َواْجَتِنُبوا َقْوَل الُزّ

 پس حتمًا این از کبائر است. است.» االوثان«

 ی قول مقابلادله
 کند، کذب کبیره نیست.ای که اشاره میادله

 دلیل اول
 در روایتی آمده است:

ُد ْبُن َعلِ « ِد ْبِن  یِن فِ یْبِن اْلُحَس  یُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
بِ  ییْح یاْلَمَجاِلِس َعْن أ

َ
اِد ْبِن َمْرَواَن یَد َعْن ِز یِز یْعُقوَب ْبِن یِه َعْن یَعْن أ

بِ  یاْلَقْنِد 
َ
بِ کیَو  یَعْن أ

َ
بِ  یٍع َعْن أ ْعَوِر َعْن َعلِ  یِع یِإْسَحاَق السَّ

َ
ِذِب ِجدٌّ َو َال َهْزٌل َو کُلُح ِمَن الْ ْص یع َقاَل: َال  یَعِن اْلَحاِرِث اْأل

ْن 
َ
َحُد یَال أ

َ
 ٢»یْهِدیاْلُفُجوِر َو اْلُفُجوَر  یِإلَ  یْهِد یِذَب کَلُه ِإنَّ الْ  یفِ یُه ُثمَّ َال یْم َصبِ کِعَد أ

 30حج، آیه 1 
 250، ص 12وسائل الشیعه، ج 2
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برای فجور است مورد این است که خود کذب، مشکلی ندارد، فقط به خاطر اینکه راهی  »اْلُفُجورِ  یِإلَ  یْهِد یِذَب کالْ «معنای 
مذمت قرار گرفته است. البته این استدالل خیلی صحیح نیست. اوًال روایت معتبر نیست. اگر معتبر هم باشد، باید گفت فعلی که 

 راهی برای تمام کبایر است، خود گناه بزرگی است نه اینکه کوچک باشد.

 دلیل دوم
 احکام العشرة است. این روایت معتبر است. ١٣٨دلیل روایت نهم باب  ترینمهمهای دیگر نیز بر این مطلب آورده شده است. دلیل

بِ یْبِن ِإْبَراهِ  یَو َعْن َعلِ «
َ
بِ یَم َعْن أ

َ
بِ یُعَم  یِه َعِن اْبِن أ

َ
اِج َقاَل: ُقْلُت ِأل ْحَمِن ْبِن اْلَحجَّ ِه ع الْ  یٍر َعْن َعْبِد الرَّ اُب ُهَو کَعْبِد اللَّ ذَّ

ِذ  ی یِذُب فِ یک یالَّ َحٍد ِإالَّ  ِء الشَّ
َ
 ١»ِذِب.کالْ  یِن اْلَمْطُبوُع َعلَ کِمْنُه َو لَ  کوُن َذایکَقاَل َال َما ِمْن أ

یکذب فی «فرماید: کذاب یعنی ی تحریم کذب، متمرکز بر عنوان کذاب است. عبدالرحمن بن الحجاج میحجم زیادی از ادله

گوید. های بزرگ میگوید نه اینکه کسی مکرر و دروغعنی کسی دروغ می. در اینجا عنایت مبالغه نکرده است. کذاب ی»الشیء
 .گودروغگویند. کذاب یعنی کسی که طبعش کذب شده است. یعنی انسان ها دروغ میمعموًال انسان، خیرفرمایند:حضرت می

 بررسی روایت از لحاظ سند
ابن حجاج  روایت کرده است. پدر ایشان نیز چنین است.این روایت صحیح است. علی بن ابراهیم بیش از هشت هزار حدیث 

 درست است زمانی انحراف کرد ولی برگشت و زمان امام رضا (ع) را درک کرده است. ایشان تعریف زیادی شده است.

 یت از لحاظ داللتابررسی رو
توان گفت که کذب بما هوکذب از کبائر البته این بعید است ولی می اند که کذب ذاتًا حرام نیست.ها از این استفاده کردهبعضی

خواهند اهمیت کذاب را نسبت به در این روایت امام (ع) می شوند.اند، شامل کبائر مینیست. البته مواردی که تخصیص خورده
 کذب بیان کنند نه اینکه شرایط کذاب را بگویند.

 کند.میدارد بلکه بار کذب را سبک البته این روایت تحریم کذب را برنمی

 245، ص 12 جوسائل الشیعه،1 
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 شوند.اگر داللت را بپذیریم، این داللت مقدم بر جواب آیت الله تبریزی (ره) می

 جواب نظر آیت الله تبریزی (ره)
شود. البته این جواب صحیح نیست. در اینجا، بقیه ادله ای در روایت، به بحث ما تسری داده میآیت الله تبریزی با استفاده از نکته

 هستند. داللتًا ضعیف سندًا یا
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