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 مرور گذشته
 در جلسه گذشته عرض کردیم که آیا کذب از کبائر است یا خیر؟

نیست. مثل کذب علی الله  اختالفیآیند،ها، از کبائر به شمار میکه در جلسه قبل عرض کردیم، در اینکه بعضی از کذب طورهمان
 و رسول یا افترا از کبائر است.

 اینکه کذب بما هو هو یا علی وجه االطالق کبیره باشد، محل بحث بین علما است. در اینجا دو نظر وجود دارد:

 ت.از کبائر اس کذب .١

 علی االطالق از کبائر نیست. کذب .٢

 نظریه دوم اعتقاد دارند. آقای خویی (ره) و امام (ره) به

 مرحوم شیخ (ره) و آیت الله تبریزی (ره) و بعضی دیگر به نظریه اول اعتقاد دارند.

کند. در این قضیه داللت می از ابواب جهاد النفس است بر ٤٦ب با ٣٦ای نظریه اول را عرض کردیم. روایت اعمش که روایت ادله
به جز دو روایت دیگر که در جلسه قبل عرض کردیم، نظر آقای  این روایت به صراحت آمده بود که کذب در ردیف کبائر است.

 است. ٤٦ایشان منطبق بر حدیث دوم باب نظر  تبریزی (ره) بود.

َه َعزَّ َو َجلَّ َنَه « نَّ اللَّ
َ
ْوَثاِن َو َتْر  یَما َنَه کَعْنَها  یَو ُشْرُب اْلَخْمِر ِأل

َ
ْو َش  کَعْن ِعَباَدِة اْأل

َ
دًا أ َالِة ُمَتَعمِّ ُه َعزَّ َو یالصَّ ا َفَرَض اللَّ ئًا ِممَّ

ِه ص َقاَل َمْن َتَر  نَّ َرُسوَل اللَّ
َ
داً  کَجلَّ ِأل َالَة ُمَتَعمِّ ِة َرُسوِلِه َو  -الصَّ ِه َو ِذمَّ ِة اللَّ نَّ یَنْقُض اْلَعْهِد َو َقِط  َفَقْد َبِرَئ ِمْن ِذمَّ

َ
ِحِم ِأل َعُة الرَّ

َه َعزَّ َو َجلَّ  ارِ یاللَّ ْعَنُة َو َلُهْم ُسوُء الدَّ   کُقوُل َهلَ یاِئِه َو ُهَو کَقاَل َفَخَرَج َعْمٌرو َو َلُه ُصَراٌخ ِمْن بُ  -ُقوُل َلُهُم اللَّ
ْ
ِه َو یَمْن َقاَل ِبَرأ

 ١»ِم.اْلَفْضِل َو اْلِعلْ  یْم فِ کَناَزَع 

 202، ص 5وسائل الشیعه، ج  1
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 دلیل چهارم
 این باب است. ٣٣غیر از این دالیل، روایت 

 بررسی روایت از لحاظ سندی
در این سند مرحوم صدوق (ره) آن محل بحث است.  این حدیث در سه شماره ذکر شده است. دو سند آن ضعیف است و یک سند

 کند.فضل بن شاذان نقل می و ایشان از بن قتیبه از علیو ایشان نیز  سمحمد بن عبدو از عبدالواحد بن

. اما کسانی دارندفضل بن شاذان از اجالی اصحاب است. علی بن قتیبه و عبدالواحد توثیق خاصی در نجاشی و رجال شیخ (ره) ن
صدوق است. نقل مستقیم بزرگان از  یعنی شیخ بالواسطه ؛از مشایخ صدوق است عبدوس اند. عبدالواحداین دو را تصحیح کرده

 نیز با واسطه ثقه است.قتیبه محمد علی بن  شوند.اگر با نوعی ترحم باشد، توثیق می الخصوصعلیکسی 

شیخ صدوق و علی بن قتیبه  واسطهبهاین دو نفر توثیق خاص در کتب رجالی ندارند. اما بعضی به وجهی توثیق کردند. عبدالواحد 
 برد.توجه داشت روایت فضل به خاطر تعدد سند، احتمال اعتبار را باال می البته باید نیز در قاموس، توثیقی برایشان ذکر شده است.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 کذب را از کبائر آورده است. در این روایت نیز مثل روایت اعمش،

 نکته مهم
نتیجه روایات شاذان را تعدد اسناد، غیر از تعدد روایات است، نکاتی که در تعدد روایات گفتیم، در تعدد سند جاری است. در 

 توانیم معتبر بدانیم.می
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 بندیجمع
یک روایت نیز با استدالل  مستقیم به کبر کذب اشاره شده است. دلیل داشتیم. دو روایت اعمش و شاذان، چهاردر این قسمت،

روایات دیگری نیز  است که در قرآن آمده است. ١»و اجَتنُبوا ُقوَل الُزور«یک دلیل نیز کرد. آقای تبریزی (ره) اشاره به کذب می
 است. توجهقابلکنند، وجود دارد که در اینجا به آن اشاره نکردیم. وزن ادله و روایاتی که تعبیر به کبیر بودن کذب می

ایات نیست. ی مقابل روایت معتبره عبدالرحمان بن حجاج را داریم. این روایت مقید این روایات است و معارض این رودر نقطه
 این روایت نهم باب کذب در ابواب احکام العشرة است.

اِج َقاَل: ُقْلُت « ْحَمِن ْبِن اْلَحجَّ ِبی ُعَمیٍر َعْن َعْبِد الرَّ
َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
اُب ُهَو َو َعْن َعِلی ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ِه ع اْلکذَّ ِبی َعْبِد اللَّ

َ
ِأل

ی ِذی یکِذُب ِفی الشَّ َحٍد ِإالَّ یکوُن َذاک ِمْنُه َو َلکِن اْلَمْطُبوُع َعَلی اْلکِذِب.ِء الَّ
َ
 ٢»َقاَل َال َما ِمْن أ

 شوند.یعنی اکثر افراد مرتکب دروغ می

 در این روایت دو احتمال وجود داشت:

معنا این  نیست. اگرگوید، کذاب گوید و کسی که گاهی کذب میرًا میکند. کذاب کسی است که کذب را مکررا معنا می کذاب .١
 .باشد، حرف جدیدی وجود ندارد

کند. این احتمال بعید تر میگوید، سنگینی ندارد. یعنی بار کذب را سبکفرمایند: کسی که کذب را مکرر نمیمی . امام (ع)٢
 نیست.

ِبی ُعَمیٍر َعْن َعْبِد «
َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
اُب ُهَو َو َعْن َعِلی ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ِه ع اْلکذَّ ِبی َعْبِد اللَّ

َ
اِج َقاَل: ُقْلُت ِأل ْحَمِن ْبِن اْلَحجَّ الرَّ

ی ِذی یکِذُب ِفی الشَّ َحٍد ِإالَّ یکوُن َذاک ِمْنُه َو َلکِن اْلَمْطُبوُع َعَلی اْلکِذِب.الَّ
َ
 ٣»ِء َقاَل َال َما ِمْن أ

 30حج، آیه  1

 245، ص 12 ج وسائل الشیعه، 2

 245، ص 12 ج وسائل الشیعه، 3
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 گیرینتیجه
البته به کذبی که از اقسام  ها است و تعارضی وجود ندارد.روایت باال نیز مقید آن نظریه اول، دارای وزن بسیار زیادی است. این

 خورد.هایی که در آن مسائل مهم و افترا و ... نیست، قید میکبائر نباشد. ما روایات نظریه اول را کنار نزدیم. فقط کذب

 اندکذبمختصری از دالیل کسانی که قائل به کبیر بودن 

داند. رند. در روایاتی که کذب علی الله و رسول را کبیره میکذب علی االطالق کبیره نیست، دالیل دیگری نیز دا اندقائلکسانی که 
یرا اینالبته نمی که  طورهماناستدالالت تام نیست.  اینمفهوم لقب است. البته ها توان گفت به این دلیل کذب، کبیره است، ز

گوید کذب از گناهانی است که با تمام در اینجا می ١»اْلُفُجور یِإلَ  یْهِد یِذَب کِإنَّ الْ «عرض کردیم در روایت دیگری نیز آمده بود 
 گناهان ارتباط دارد.

 گناهان دو قسم است:
 ای نیستند.گناهان زنجیره بعضی .١

 ای دارند و به گناهان دیگر گره خورده است.زنجیره. بعضی از گناهان به شکلی با گناهان دیگر ارتباط ٢

 ی کلی نظریاتنتیجه
َبآِئَر َما کِإن َتْجَتِنُبوْا «که عرض کردیم ما پذیرفتیم که کبیره و صغیره بودن مرز جدایی دارد. این مستند به خود آیه است.  طورهمان

ْر َعنکُتْنَهْوَن َعْنُه نُ  ْدَخًال م کْم َوُنْدِخلْ کَئاتِ یْم َس کفِّ  ٢»ًمایِر کمُّ

 دو احتمال در باب این آیه شریفه است:

 از کبائر، نسبی است. منظور .١

 250، ص 12 جوسائل الشیعه، 1

 31نساء، آیه  2
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این آیه  ظاهر است. تقابل قاطع شرککند. قرینه تر این است که تقابل بین کبائر و سیئات، اجتناب را حاصل میقوی احتمال .٢
 این است که تقابل است. البته کلمه صغیره در قرآن ظاهرًا نیامده است.

 توانیم فرمایش آقای خویی (ره) و امام (ره) را بپذیریم.در روایات متعدد معتبر، مرز گذاشته شده است. اگر تأمل کنیم، نمی

 نکته

ه عل«به سراغ قرآن برویم. وقتی  کنیم. اما امام (ع) به شکلی این را استخراج کرده است. ما این را را پیدا نمی ١»ه الّناریاو عد اللَّ

ه عل«دانیم یعنی اگر در جایی آمده باشد ی کبائر میاز ادله  کبائر است. نشان» ه الّناریاو عد اللَّ

 

 

 140، ص 4 جتفسیر الصافی، 1
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