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 استثنائات کذب
 مرور بر گذشته

روایت وجود داشت که همه اشاره به این  ١٩ی عامه و خاصه را بررسی کردیم. در باب دوازدهم کتاب االیمان در جلسات قبل ادله
ارتباطی به کردند. بعد از اثبات مسئله، تنبیهات و فروعاتی را بررسی کردیم. اولین تنبیه این بود که آیا جواز کذب عند الضرورة می

 اما مسئله دو نظریه وجود داشت. نظریه اول این بود که حلف کذب، یا خود کذب بدون توریه مد نظر است. توریه دارد؟ در این
شهرت قدما به نظریه اول است. شهرت متأخرین به نظریه دوم  گویند که اگر بتواند توریه کند، کذب جایز است.متأخرین غالبًا می

 ائل به اشراط توریه شده است زیرا توریه ایشان با توریه مشهور متفاوت است.در بین متأخرین صاحب انوار الفقاهه فقط ق است.

یشه دو نظریه  مبنا و ر
این دو موضوع عام  مبنای این دو نظریه بحث دیگری است. بحث این است که آیا موضوع جواز کذب، دفع الضرر یا اضطرار است.

 و خاص مطلق هستند.

ش ضرری مواجه است، برای دفع این ضرر اضرر است. یعنی برای شخص و برادر دینیظاهر روایات، موضوع جواز کذب، دفع 
و ... دارد. زمانی که موضوع دفع ضرر  فرارمنحصر به راه کذب نیست. درست است که راه توریه،تواند کذب بگوید. دفع ضرر می

چه بتواند توریه بکند و چه نتواند توریه بکند، شد باید قائل به قول دوم بشویم. و بگوییم که عدم تمکن از توریه شرط نیست. 
 است. جایزکذب،

شود و راهی جز شود، اضطرار اخص است. اضطرار یعنی مبتال به ضرر و مشکلی میاگر موضوع اضطرار شد، قضیه متفاوت می
اینکه دفع ضرر منحصر در اضطرار مواجه با ضرر است منتها با قید  دروغ گفتن ندارد. اضطرار مفهومی اخص از دفع الضرر است.

 این راه است.

 شود دروغ گفت. مثبتین هستند و موضوع عام است.توانید دروغ بگویید. در مقام اضطرار میاگر بگوییم در دفع ضرر شما می

 شود.اما اگر دفع ضرر را به اضطرار ارتباط دادیم موضوع اخص می

شود. وقتی شما اگر دلیل دوم لسان نفی داشته باشد؛ یعنی اضطرار مالک است و غیر اضطرار مالک نیست، موضوع خاص می
 گوییم دو نظر استوار بر دو نظریه بنیادی است.کنید آیا کذب در مقام تمکن از توریه جایز است؟ میمی سؤال
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کنیم. یعنی کدام یک از این مبناها در روایات اشاره شده است و اگر اط میاولین گام این است که ما از روایات چه چیزی را استنب
شود، در نتیجه مطلق موضوع است یا اینکه قیدی در ها مثبتین هستند، مطلق حمل بر مقید نمیهر دو اشاره شده است یعنی این

 کند.لسان است که دیگری را محدود می

 بررسی از نگاه روایات
 شوند.به دو طایفه تبدیل می روایات در این قسمت

ن روایات دفع ضرر است. البته به صراحت اشاره طایفه اول، ده الی پانزده روایت از باب دوازدهم کتاب االیمان است. موضوع ای
 شود که دفع ضرر، موضوع است. دفع ضرر اعم از توریه است.متن روایات استفاده می کند ولی ازنمی

گوید که اگر است. این روایت جمله شرطیه دارد که مفهوم است. می ١٢جدهم از باب هطایفه دوم، یک روایت است. روایت 
 کند.را مقید میجایز است. اگر اضطرار نبود، جایز نیست. این روایت عنوان باال  کذباضطرار بود،

یعنی اگر فقیه نیست اکرام نکن. » کان العالم فقیه فاکرمه إذا»گوید:دلیل دیگر می» اکرم العالم«گوید مثًال یک دلیل می
 کند.موضوع اول را مقید می

 روایت طایفه دوم
 وثاقت کامل دارند. ،سماعة و احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی

ِه َتقِ « ُجُل ِباللَّ َالِق یًة َلْم یَعْن َسَماَعَة َقاَل َقاَل ع ِإَذا َحَلَف الرَّ ُه َو ِبالطَّ  ُضرَّ
َ
 یضًا َال یَو اْلَعَتاِق أ

ُ
ُه ِإَذا ُهَو أ ِه َو یِرَه َو اْضُطرَّ ِإلَ کُضرُّ

ُه ِلَمِن اْضُطرَّ ِإلَ  ٌء َشیَس یَقاَل ع لَ  َحلَّ
َ
ُه ِإالَّ َو َقْد أ َم اللَّ ا َحرَّ  ١»ِه.یِممَّ

ِه َتقِ «در اینجا تقیه خوفی است.  ُجُل ِباللَّ هُ یًة َلْم یِإَذا َحَلَف الرَّ تا اینجا مطابق بقیه روایات است. اما از اینجا به بعد شرطی را » ُضرَّ

 «کند. مطرح می
ُ
کند. یعنی اگر . مفهوم این، روایات دیگر را مقید میکنداضطرار و اکراه را شرط می» ِه یِرَه َو اْضُطرَّ ِإلَ کِإَذا ُهَو أ

 ، جایز نیست.به کذب ندارداضطرار بود جایز است. در جایی اضطرار نیست که توریه باشد و اضطرار 

 228، ص 23وسائل الشیعه، ج 1 
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 بررسی سند روایت
های اخیر، روایات ایشان را جمع کردند و یک در سال سند این روایت، از نوادر احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی است. 

هیچ  کند. تا اینجا سندکند، وی هم از سماعة نقل میعاملی از احمد بن محمد بن عیسی اشعری نقل می حّر  کتاب شده است.
 اشکالی ندارد.

ها زیاد است امروزه، تعداد کتابکند. بن محمد بن عیسی مستقیمًا نقل می احمد نوادر اشکال در اینجاست که حّر عاملی چطور از
 .سند ندارد واسطه تاب را مؤلف نوشته است و نیاز بهامروزه ک کند.نیاز میو سلسله سند نیاز نیست، شهرت ما را از سلسله سند بی

امکان تحریف داشته است یا اینکه دقت در کتابت اما در عصر قدیم، استنساخ بوده است. با مشکالت زیادی مواجه بودند، 
در زمان قدیم، باید ببینیم که خود کتاب از چه کسی به دست ایشان رسیده است. باید ببینیم که خود کتاب بدون  شده است.نمی

 روایت بسیار مهم بوده است. کتاب در آن زمان سلسله سند داشته است.در زمان قدیم، اجازه  تحریف است.

ها تا قبل از تولید انبوه در زمان جدید، نیاز به سند داشته است. اما امروزه نیاز به اجازه سند نیست و مؤلف کامًال اشراف کتاب
 دارد.

ببینیم که سند حر عاملی برای استفاده از کتاب نوادر  کنیم. بایدکند را بررسی میروایتی که حر عاملی از کتاب نوادر نقل می
 گویند سند من این است.این سند در دست ما نیست. عمومًا حر عاملی و دیگران در انتهای کتاب میچیست. 

سندی  تبر باید وجود داشته باشد. یا اینکه مرحوم حر عاملی اعتماد شخصی پیدا کرده باشد. یعنیعیا سلسله سند م ارتباطدراین
 اند.اند که به ما نگفتهداشته

از طرقی این اعتماد را به دست آورده باشد. اما قراینی که او دارد برای  کهاینراه اول، نقل سند است که در دست ما نیست. راه دوم 
 در امور روایی حدس و گمان، ارزش ندارد. ما ارزشی ندارد.

 نتیجه
کنند چون سند حر عاملی ره) تعبیر به روایه میامام (سلسله سند مقطوع است. شیخ،  نیست. موردقبولسند ایشان به کتاب نوادر 

مورد اعتبار است. اما اگر کسی اطمینان  اگر کسی اطمینان شخصی حر عاملی، مولدی برای اطمینان خود بداند، واضح نیست.
 پیدا نشود، حجیتی بر او نیست.
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