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 استثنائات کذب
 مرور جلسه قبل

و جایز است که  شودیمدر این موارد حرمت برداشته  اولین مورد از استثنائات کذب، کذب در مقام اضطرار و ضرورت، اکراه است.
 انسان دروغ بگوید.

ی ی خاصه را مقدم داشتیم. از سویی ادلهات، ادلهامر داشتیم، ادله خاص و عام داشتیم. به دلیل وجود آیدو نوع استدالل در این 
 عامه وضوح دارد.

قرار دادیم. حاصل بحث این بود که  موردبررسیرا  عمرانآل ٢٨سوره نحل و آیه  ١٠٦ی خاصه، دو آیه را بررسی کردیم. آیه در ادله
 آیه دوم استدالل تام نداشت. آیه اول استدالل تام بود.

 ادله روایات
 بیست روایت است. مفاد این روایات این است که کذب در موارد ضرورت جایز است. بابی وجود دارد که قریب

 نکاتی در مورد تقیه
آیات استفاده شده ) نیز برای اثبات تقیه از همین السالمیهمعلاز مسائل اختالفی بین شیعه و سنی، اصل تقیه است. امامان ( یکی

 است.

کنیم. اما آن چیزی که در قرآن آمده است در مقابل کفار است. تقیه در بین مسلمانان جایز نیست. گویند، تقیه را نفی نمیعامه می
 گویند.غیر این مطلب را می اما خاصه

الل به آن روایات، برای مطلق کذب در مقام استد در ادامه مبحث باال گفتیم که روایات اشاره دارند کذب در موارد تقیه جایز است.

 شود.شامل می یهتقکذب  اولیطریقبهاست. و » حلف عن کذب لتقیه«مفاد این روایات ضرورت است. 

اند در وسائل الشیعه است. این کتاب چاپ جامعه مدرسین است. در پاورقی مستدرک را گنجانده» کتاب االیمان« این روایات در
 های ما بر اساس این چاپ است.و نیاز نیست که کتاب مستدرک را جداگانه داشته باشیم. تمام آدرس
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 روایت اول
ُد « ِد  َعْن  ْعُقوَب ی ْبُن  ُمَحمَّ ْحَمَد  َعْن  ییْح ی ْبِن  ُمَحمَّ

َ
ٍد  ْبِن  أ ْشَعِر  َسْعٍد  ْبِن  َل یِإْسَماِع  َعْن  ُمَحمَّ

َ
بِ  َعْن  یاْأل

َ
َضا اْلَحَسِن  یأ  یفِ  ع الرِّ

ْلُتهُ : َقاَل  ٍث یَحِد 
َ
ْحَلَفهُ  َرُجٍل  َعْن  َسأ

َ
ْلَطاُن  أ َالِق  السُّ ْو  ِبالطَّ

َ
 َماِلِه  یَعلَ  َخاُف ی َرُجٍل  َعْن  َو  ِه یَعلَ  ُجَناَح  َال  َقاَل  َفَحَلَف  کَذلِ  ِر یَغ  أ

ْلَطاِن  ِمَن  ْلُتُه  َو  ِه یَعلَ  ُجَناَح  َال  َقاَل  ِمْنهُ  ِبِه  ْنُجَو یلِ  ْحِلُف یفَ  السُّ
َ
ُجُل  ْحِلُف ی َهْل  َسأ خِ  َماِل  یَعلَ  الرَّ

َ
 َقاَل  َماِلِه  یَعلَ  ْحِلُف ی َماک ِه یأ

 ١».َنَعْم 

این روایت اول باب دوازدهم کتاب ابواب االیمان است. این روایت از لحاظ سندی کامًال معتبر است. محمد بن یحیی چه اشعری، 
 از سه تن باشند، معتبرند. اسماعیل بن سعد االشعری نیز توثیق شده است. هرکدامالعطار باشد، معتبر است. احمد بن محمد 

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 از امام (ع) شده است: سؤالدر این روایت سه 

ْحَلَفُه  َرُجٍل  َعْن « .١
َ
ْلَطاُن  أ َالِق  السُّ ْو  ِبالطَّ

َ
 او را قسم به طالق داده است (هر قسمیسلطان (جور)  »َفَحَلَف  کَذلِ  ِر یَغ  أ

 فرمایند: اشکالی ندارد.اطالق دارد) و او نیز قسم خورده است. حضرت در جواب می
ْلَطاِن  ِمَن  َماِلِه  یَعلَ  َخاُف ی َرُجٍل  َعْن « .٢ خواهد گوید در مالش خوف دارد و سلطان میمی »ِمْنُه  ِبِه  ْنُجَو یلِ  ْحِلُف یفَ  السُّ

 فرماید: اشکالی ندارد.خورد تا از شر سلطان خالص شود. باز حضرت میاو را اخذ کند، وی نیز قسم می
ُجُل  ْحِلُف ی َهْل « .٣ خِ  َماِل  یَعلَ  الرَّ

َ
کند: اگر مال کسی دیگری (برادر دینی) در اینجا سؤال می »َماِلِه  یَعلَ  ْحِلُف ی َماک ِه یأ

 فرمایند: بلهتوان قسم دروغ خورد. امام میبود در آنجا نیز می
 در اینجا چند نکته وجود دارد:

 از حلف چیست؟ منظور .1
 احتمال وجود دارد. سهها، در سؤال

 224، ص 23وسائل الشیعه، ج 1 
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  ُعْرَضةً  الّلَه  َتْجَعُلواْ  َوالَ «قید دروغ نیامده است، منظور را قسم بگیریم.  چون .١
َ  معرض در را خدا ١ »ْم کَمانِ یألِّ

احتمال اول این است که منظور کذب  ای در آن باشد.. اصل قسم خوردن، شاید شبهه!دینده قرار خود یسوگندها
در اینجا حیث صدق  مطامع دنیوی قرار بدهد. مقدسات را ابزاری برایکند. اینکه خدا و نیست و بر خود قسم صدق می

 و کذب نیست.
 خورد.حیث صدق و کذب است. اینجا ناظر به این است که قسم دروغ می در اینجا .بگویددروغ  قسم .٢
توان قسم صدق یا کذب گوید از سلطان نجات پیدا بکند آیا میدو مورد اطالق داشته باشد. در جایی که می هر .٣

 بخورد؟
یاد است مراجعه می در روایات حلف کذب مطرح شده  بینیم که منظور دوم است.کنیم، میزمانی که به سایر روایات که ز

 است.
  ُعْرَضةً  الّلهَ  َتْجَعُلواْ  َوالَ «ی دیگری قرینه

َ در روایات نیز آمده است. این قسم برای جاهایی است که برای گناه  »ْم کَمانِ یألِّ
 دهد. برای امور دنیوی احتماًال کراهت دارد؛ نه اینکه حرام باشد.و معاصی انجام می

 کذب یا صدق است. یواسطهبهنجات » یلحق«توانیم بگوییم که اطالق دارد. منظور از البته می

 نتیجه
 حمل بر احتمال اول بعید است، اگر هم نگوییم که اطالق بر احتمال دوم دارد باید بگوییم احتمال بر سوم دارد.

 نیست» حلف بالطالق«منظور حلف  .2
ْحَلَفهُ «اول  سؤالدر 

َ
ْلَطاُن  أ َالِق  السُّ  آمده است. حلف بالطالق یک مبحث فقهی است و اختالف بین عامه و خاصه است. »ِبالطَّ

. اگر این باشد، تا حدی احتمال اول ممکن است کسی بگوید حلف بالطالق محل بحث است و کذب و صدق محلی ندارد
 شود.می

ْحَلَفهُ « گوید:جواب این نظر این است که در روایت می
َ
ْلَطاُن  أ َالِق  السُّ ْو  ِبالطَّ

َ
توانستیم نبود، می» او غیر ذلک«اگر،  »کَذلِ  ِر یَغ  أ

 است.» حلف بالطالق«بگوییم که فقط 

 ».ِمْنهُ  ِبِه  ْنُجَو یلِ  ْحِلُف یفَ «در سؤاالت بعدی نیز، اطالق دارد. 

 224بقره، 1 
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نخواهد بود. البته با توجه به روایات دیگر » حلف بالطالق«منظور  درنتیجهآورد. می» او غیر ذلک« وضوحبهدر روایت اول، 
 خاص نیست.» حلف«اصًال منظور از توان گفت که می

 روایت خوف علی مال موضوع .3
در اعراض و  اوالً خورد. اما قاعدتًا به طریق قسم می است. برای اینکه مال را نجات بدهد،» خوف علی مال«موضوع این روایت، 

ی الغاو ... است، » خوف علی قتل«یا » خوف علی ارض«نیست و » خوف علی مال«کند. اگر م جریان پیدا مینفوس ه
 شود.خصوصیت می

تواند قسم (کذب یا صدق) شود) میکند که اگر خوف بر مال، جان، زمین و ... بود (ضرری متوجه فرد میاین روایت داللت می
 بخورد.

 خوفی مشمول روایت است هیتق .4
ی خوفی است. اگر تقیه نکند ضرری متوجه وی ظهور این روایت در جایی است که خوف و ضرری وجود داشته باشد. یعنی تقیه

 شود.ها را شامل نمینیست (جلب منفعت کند) آن چنیناینشود. اما اگر جایی که می

که عرض شد، خوف  طورهمان شود.حسوب میی خصوصیت کنیم. جان و زمین نیز از اموال مالغاتوانیم برای جلب منفعت نمی
شود. یعنی کسی برای اینکه سود کند، قسم کذب علی المال برای جایی است که ضرری در کار باشد. این اطالق به سود نمی

 توان کرد.ی خصوصیت نمیالغابخورد. سود نکردن، ضرر نیست. پس 

 از سلطان منظور .5
شود. سلطان به معنای حاکمیت سیاسی است. در اینجا ی خصوصیت میالغاینکه سلطان به معنای اصطالح خاص نیست یا ا

 شود.ی خصوصیت میالغاحتی اگر عمال سلطان باشد نیز  و نحوی است. توان گفت سلطان، معنای سلطنت سیاسی به شکلیمی

 شود.ی خصوصیت تمام موارد (سلطان اقتصادی، عمال سلطان) شامل میالغاهم از لفظ، 

 ی خصوصیات مذکور است.الغاروایات دیگر مؤید 

 برادران دینی)( گرانیدمسئله از خود شخص به  میتعم .6
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تواند قسم بخورد. زمانی که مال خود فرد مال دیگری (برادر دینی) در خطر باشد می اگر که در سؤال سوم گفته بودند، طورهمان
 برادران دینی)( یگراندنکته مهم روایت این است که دفع ضرر فقط برای شخص نیست بلکه برای  باشد، سؤال اول و دوم است.

 اند.بیان فرموده صراحتبهاست. در اینجا شک و گمانی وجود ندارد، چون خود امام (ع) 

 از اخیه منظور .7
لطان در اینجا وجود دارد، بعضی از سالطین برادر مذهبی است یا برادری مسلمان؟ به دلیل آنکه س» اخیه«نکته بعدی منظور از 

در روایات ما دو کاربرد دارد. یک کاربرد خاص دارد که اخوت خاصة است که بین شیعیان » و اخوت آخ«شیعه نبودند و نیستند. 

َما« است. اصطالح دیگر اخوت عامة است. این اخوت، بین تمام مسلمین است. در این آیه، تمام مسلمین  ١»ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنوَن  ِإنَّ
هر دو نوع اخوة در روایات ذکر شده است. یعنی بعضی به اخوة به معنای خاص اشاره دارد و بعضی به معنای  شود.حساب می

 عامه آمده است.

 کردیم. بندیدستهدر فقه روابط اجتماعی، مسائلی را عرض کردیم، این دو نوع را 

 توان به معنای خاص یا عام گرفت. اگر شک کنیم باید به معنای خاص بپذیریم.را میکه عرض شد در اینجا اخیه  طورهمان

 درنتیجهقرینه بودن باز اخوة را خاصه بگیریم. با توجه به شرایط موجود در روایت اخوة خاصه را بگیریم. یا اگر به خاطر بیاگر 
 اخوة خاصة منظور خواهد بود.

توان اخیه ی خصوصیت در اینجا بعید نیست و میالغاباید توجه داشت که  معنای عام است.البته ممکن است کسی بگوید اخیه به 
 را به معنای عامه گرفت.

درصد از  ٨٠دانیم که در اینجا بحث سلطان نیست، بحث اخیه است. سلطان در آن موقع مذهب عامه بوده است و از سویی می
اخیه بین عامه و خاصه مشترک است، در اینجا نیز بحث سیاسی و اعتقادی مورد بحث نیست، بلکه مورد اقتصادی است.  حقوق

 ی خصوصیت کرد.الغا ،توان اخیه را به معنای عامهمی درنتیجه

 

 10حجرات، 1 
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