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                                                                                                                                            بسم اهللا الرحمن الرحیم

                                                                                                                                                                                                    دالئل حرمت صب مومن                                                                                                           

               گفتار                                                                                                                        پیش

-روایاتی که به طور عام می از یک طائفه ي دیگري هم ،که به ادامه ي روایات خاصه بپردازیمازآنقبل 

تمسک کردیم براي حرمت  طور که مستحضر هستیدهمان ؛کنیمبد نیست اضافه  ،بحث باشد تواند دلیل بر

 به عامه روایات و عامه قواعد از و کریم قرآن از آیه پنج بعد و عقل يادله به مسلم صبّ مومن و

 کردمی ایزاء حرمت بر داللت که روایاتی وکرد می داللت تحقیر و توهین و اهانت حرمت بر که روایاتی

 بحث با که ایزاء از غیر ،بود تام اهاین يهمه البته و کردمی مردم به ظلم حرمت بر داللت که روایاتی و

                                                                                      بود وجه من خصوص و عمومما 

                                       دلیل بر حرمت طعن                                                                                                             

 طعن عنوان با هم روایاتی ،ظلم حرمت و ایزاء حرمت و تحقیر و اهانت حرمت يطائفه سه این بر عالوه

 در هم المؤمن علی طعن مثل: روایاتی که شودمی عامه روایات همان جزء هماین که داریم المؤمن علی

 159 باب عشرت احکام ابواب حج کتاب 8 جلد نهما ،آمده 159 باب در عشرت احکام ابواب نهما

 که ،له سوء اضمار و المؤمن علی طعن تحریم باب د:دادن ورطاین آملیحر مرحوم هم را باب عنوان که

 این که ،ستا با زبان دیگري به زدنلطمه و زدننیش نهما طعن ،المؤمن علی طعن این به راجع وقتآن

 فایّاکم ،معتبره اول روایت مثل معتبره هابعضی که بینیدمی روایاتش را که دارد باب این در روایاتی هم

 به حالهر به دارد، هم دیگر روایاتی .المؤمنین علی وطعن ایّاکم دارد نهی جااین که ،المؤمنین علی وطعن

 زدن نیشو  طعن نوع یککه  صبّ موارد يهمه قطعا صبّ کهنبرای کرد تمسک شودمی هم طعن روایت

 .                                                                                                                           شودمی هم روایات این مشمول ستا دیگري به زدن ولطمه

                                                                                                                         طعناعم بودن عنوان 

اهانت  عنوان مثل هم طعن عنوان ،ستا دیگري چیز ای فحش همین با گاهی استحضاء با گاهیطعن 
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 که کرد اضافه آن به شودحاال می مهاین ،شودمیصبّ  مصادیقش از یکی که ،ستا اعمی عنوان که است

 ، یک:بود مهم عنوان چهار سه این ولی ،باشیم داشته هم دیگر عنوان چندیا  یک ممکن است همباز البته

 ولی نبود منطبق کامال داشت فرق اهنآ با ایزاء حاال که هست ایزاء طعن سه:  و وتحقیر اهانت دو:  ظلم

 قبل بربحث ايتکمله اینباشد، می صبّ  نوعش یک که هستند وجنسی عامه عناوین دیگر هانآ بقیه

 از بعد ،بود عمومی قواعد که عامه روایات گروه چهار ،آیه پنج عقل دلیل شد بحث ترتیب این به ،بود

 بگوید: عمومی يقاعده کلی چیز یک که نداریم بحثی دیگر که روایاتی ،خاصه روایات به رسیدیم اینها

 که روایاتی گفتیم که شده وارد صبّ خصوص در که روایاتی نه باشد صبّ  مصادیقش از یکی

                                                     .                                  دادیم شان راآدرس دیروز ،آمده وسائل جاي دو در شده  وارد صبّ درخصوص

                                                                                                                       ي روایات خاصه           ادامه

 بود عشرت احکام ابواب 158 باب در خاصه روایات این از بخشی ،خاصه روایات این ي ادامهحاال 

 یک روایات این هست هم مکاسب در دیگر بحث ،بخش این را اهاین کردیم عرض دیروز که طورهمان

 که آمده جااین دارند صب عنوان که روایات بخش این ولی ،نیست هاواین فحش روایات نآ البته تعدادي

 عنوان بعضی کنیدمی مالحظه باب نوآ باب دراین ترتیب به ورطهمین که اندتعدادي خاصه روایات این

که  یموئگمی ابتداء که روایاتی این حاال دارند، دیگر عناوین بعضی و فحش عنوان بعضی و دارند صب

 شیخ مرحوم را اول روایت این البته ،کردید مالحظه بود معتبره روایت که اول روایت دارند صب عنوان

 ينسخه چون دارد؛ فرق ستا اینجادر  کهآن با این  که کرده نقل وسائل از اينسخه یک از انصاري

          .روایت اول                                                                                                                   1 .کنند معنارا  جمله که افتادند زحمت به هم دیگرانی ،افتاده زحمت به او بوده مشکلداري

 را او که رفیقی وزر و خودش از وزر ،علیه صاحبه وزر و وزره و :که همین است معتبرش ينسخه لیو

 با که بوده این مسبب او چون درست است هم مطلباین  و او به برمیگردد  دو هر ،انداخت فحش این به

 نبر آ تربیشبراي برسی  حاال ندارد، مشکلی و است افتاده فحش عداوت این به هم دیگري او فحش

 برحرمت داللت که بود اول روایت این ،ببینید نیداتومی هست مکاسب درخود اهللاءانشا دیگر ينسخه

 .                                                                                           بود معتبر هم سند ،داشت



 ٢١٣٦: �ماره ثبترافی                            درس خارج فقه .آیۀاهللا اع

3 

                                                                                                                                              دوم روایت.2

 عن سالم بن هشام عن محبوب ابن عن ،هست سند همین وبه دارد معتبري سند باز هم بابروایت دوم 

 کسی تمیمبنی يقبیله از اوصنی قال و) ص( النبی عطا  تمیم من رجال ان: قال) ع(جعفر ابی عن بصیر ابی

 هايتوصیه نآ وضمن نآ يدرجمله ،اوصی ما فی فکان ،کرد نصیحتی یک درخواست حضرت از و آمد

 دارند هم بعضی العداوة وتکسب دارند نسخ بعضی ،العداوة تکسب و الناس التصبّ که بود این حضرت

-می موجبچون  نکنید صب را مردم میکند نهی دارد هم روایت این نمیکند فرقی ،لهم العداوة وتکسب

 موجب صب شود، پیدا دشمنیشما  به نسبت هاآن دل در یعنی شود، پیدا آنها براي عداوت که شود

 ،                                      معتبره هم داللت ،معتبره سند ازنظر هم روایت این شود،می و... عداوت گسترش

 اول                                                                                                             روایت. فرق این روایت با1,2

 طور است،همین هم این بود مطلق ،باشد مؤمن یا باشد مسلم یتصابان ،بود مطلق همروایت قبلی 

 این البته که لهم العداوة فتکسب و میگیرد هم را مسلم غیر حتی یعنی مطلقه اصال ،الناس التصب میگوید:

باشد و  علت العداوة تکسب این تواندمی چون شودمی هاحکمت جزء دیگر قاعدةً لهم العداوة فتکسبوا

 دون من یدعون الذین تصب ال که دارد دواحتمال گفتیم که شریفه آیه آن خود مثل باشد حکمت تواندمی

 جا هماین باشد، علت اندتومی باشد و حکمت اندتومی اهللا فیصب گفتیممی علم �ًوغیر عدوا اهللا فیصب اهللا

 رواج مردم درمیان دشمنی که ،لهم العداوة تکسب :فرمایندمی بعد، اهللا التصب دارد، نهی که فرمایندمی

 باشد، حکمت اگر ولی نمیگیرد، ،شودنمی عداوت موجب که هاییصب آن باشد علت اگر این کندمی پیدا

 این است ظاهرش ولی هست بابش در احتمال دو این هست خودش سرجاي اطالقش است حکمت فقط

 کهاین نه حرام است صب هو بما صب واال حکمه جزءحِکم آمده روایت در که چیزهائی نوع این که

 نهی اینجا که هم وداللتش معتبر سند هم این حال هر در باشد علت باشد و حکمت مدار دائر حکم حاال

-می باشد.                                                                                   می ناس متعلقش است و

 وغیر هامومنین غیر از که داریم مواردي ما البته ،هست هم مطلق، الناس الذین التصب اینجا در که بینیم

 غیر بحث این مطلق است، این ،ادومیخ خاص دلیل نآ منتهی ندارد مانعی جاآن شودمی گفته که مسلم
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 عمومی بحث جانآ ما شده بحث مفصل جانآ غیبت بحث در کردیم مراجعه چون ما چیزها دراین مسلم

 کهد باش یادمان حاال ولی کرد خواهیم غیبت بحث در انشاءاهللا که مسلمان غیر حقوق این کل به راجع

                                                                                                                         سوم روایت.3                                                                             .داریم هم اطالقی یه اینجا

 این بصیر ابی عن بکیر بن عبداهللا عن ایوب بن فضالۀ سعیداً بن الحسین عن االحمد هم وعن: روایت سوم

 خیلی سند هم روایت این االن معتبر است غالبا صب يخاصه روایات در که روایاتی حاال معتبراست، هم

 مصدر نهما صباب ،فسوق المومن صباب :فرمودند پیغمبر که میکند نقل باقر امام این باز که دارد خوبی

 واکل کفر وقتاله است، فسق نوعی ،فسوق مومن صب ،میآید تادو هر صباب و صب یصبُّ صب  ،صب

-می وقتنآ که ،غیبته منظور اینجا در معصیه لحمه اکل این که ،دمه کحرمت ماله وحرمت معصیۀ لحمه

 جااین که او خون حرمت مثل مالش وحرمت معصیت غیبتش کفر است، قتالش ،است فسق صبش گویند

 که این است به حرمت بر هم داللتش معتبر است، شسند و داللتش هماین ،آمده فسوق المومن صواب

 ايقرینه بایک جائی یک ممکن است البتهمت است، حر در ظهورش وفسق فسق المومن صب میگوید:

حرام  که این است اشاولیه ظهور اصل ولی برود کاربه هم مؤکد هومکر یک حرمت درغیر فسق مثال

 باشد.                                                                                                                   

                                                                                                                               چهارم روایت.4

 عن النوفلی ابی عن ابراهیم بن علی :که آمده جااین روایت چهار در که ستان اهم بازروایت چهارم 

 المومن صباب:فرمود) ص( اکرم پیغمبر که فرمایند-می صادق امام باز) ع( عبداهللا ابی عن السکونی

 يآستانه در حرکت بر مشرف که ستا کسی مثل این کند،می مومن صب که کسی الهلکۀ علی کالمشرف

 .                                                                                                                        ستا نابودي و هالکت

                                                                                                                                   به لحاظ سندي چهارم روایت .الف.4

 اجازه ،روایت این سندي بحث ،داللی بحث یک دارد و سندي بحث یک روایات نآ مثل هماین روایت 

 مقدار یک باشد هم ايدیگر مجال یک هم باز البته گفتیم بار چند چون، منشوی واردش ما حاال که دهید

 با سند ،السکونی عن النوفلی ابی عن ابراهیم بن علی سند این در کنیممی عرض اضافه نکات بعضی در
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 دوتاي نآ ابی عن ابراهیم بن علی و ترشبی هم شاید باشیم داشته ما روایت هزار شاید نام، چهار همین

 چهار این ،داریم روایت صدها در باز هم السکونی عن النوفلی عن نآ ،داریم روایت صدها در باز اول

 سکونی و نوفلی هاشم بن ابراهیم پدرش ،ابراهیم بن علی هاشم بن ابراهیم :یعنی ابی ابراهیم بن نفرعلی

 خیلی در باز وپدرش ابراهیم بن علی دوتائی است، آمده روایات خیلی در تکشان تک نفر چهار این

 در باز هم تائی چهار است، آمده روایات خیلی در باز السکونی عن نوفلی دوتائی است، آمده روایات

 این از یک هر د،دارن حدیث خیلی که دهستن هائیاستوانه نآ از تا چهار این است، آمده روایات خیلی

 روایت است، صدها باز ،ابی عن ابراهیم بن علی دوتائی ددارن روایت صدها و هاهد نتکشا تک نفر چهار

 آمده اینجا که شکل است این به هم چهارتائی روایت است، صدها هم باز السکونی عن نوفلی تائیود

 لذا و چهارتائی و دوتا دوتا تک تک روایات است، از خیلی در مهاین چهارنفري تسلسل همین به است،

 سه دو یکی کرد تعبیر شودشاید می واست  روایات از کثیري سند سلسله در که هم افرادي سلسله این

 بحثی یه کدام هر نفر سه آن اما ،نیست بحثی هیچ ابراهیم بن علی اهاین روي ،شده وارد روایت هزار

 شده توثیقو  است مدفون جا همین کهاست  افتاده وجا معتبر کامال شخصیت ابراهیم بن علی دارند،

 این از اندبحث محل دوتا این ونوفلی ایشان پدر اما د،کردن توثیق هم همه است، واضح خیلی و هست

 .                                                                                            دندارن خاص توثیق که جهت

                         طرق تصحیح کسانی که توثیق خاص ندارند                                                       

          طریق اول                                                                                                                     

 طریقش سه که طریق است چهار سه ،کنیم نتصحیحشا د،ندارن خاصی توثیق که ائیهاین شودمی چگونه

 بن علی تفسیر سند در هردو نوفلی هاشم بن ابراهیم این یموئبگ که این است یکی :میکنم ذکر اآلن

 جايدر  توضیحش دارد، عام توثیق ،بیاد ابراهیم بن علی تفسیر در اسمش که وکسی دآمدن ابراهیم

                                          .                                                                    ایدشنیده حتما خودش

                                                                                                                              طریق دوم

 رجال در ونوفلی ابراهیم بن علی پدر هاشم بن ابراهیم یعنی هااین هردوي یموئبگ که این است دوم راه
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است.                                                                           عام توثیق هم این که دگرفتن قرار الزیارات کامل

          طریق سوم                                                                                                             

 عدم ،اصحاب میان در برجسته مشهور رجال :که دمیفرمودن تبریزي آقاي مرحوم که بود راهی سوم راه

 این در شخصیتهائی کههمین د،باشن شده توثیق نیست الزم ،کنیم اعتماد ما کهاین براي ستا کافی قدح

ها آن کهاین براي ستا کافی همیناست  نشده وارد هاي آنهدربار قدحی عظمت این با و شهرت از حد

 دیر لم و داصحابن اجالء از کهاین باب از دونفر این که دفرمودن می که تبریزي آقاي نظر این .بپذیریمرا 

 اهنآ که دارد وجود هم دیگر دوراهی یکی حاال دیگر است. راهی یک مه این ،علیهم فیعتمد قدحٌ فیه

                                                                                                     شود.گفته میخودش جايدر  هم

 هاشم بن ابراهیم شود، درست باید قبیل این از چیزي عامی توثیق شکل یک با دونفر این حال هر به

 خاص توثیق البته هم سکونی ،کرد توثیق را هااین ايعامه يقاعده با باید دندارن خاص توثیق ونوفلی

 همین باشد، امامی نیست الزم گویندمی معموال البته ،نیست امامی که این است سکونی اشکال منتهی دارد

اشکال بی کامال ابراهیم بن علی وسکونی، ابراهیم بن علی لذا و ستا کافیخبرش  براياست  موثق که

 امامیه وغیر ستا عامی کهآن لو و دارد خاص توثیق چون ندارد؛ مشکلی خیلی حاال هم سکونی است،

 تر،بیش تفصیلهاي حاال سند این از اجمالی این شوند، اصالح باید هاهرا آن از یکیبا  نفر دو نآ اما

 لحاظ به این ،پردازیمب بهش فرصت یه هائیوقت یه هم تربیش ممکنه حاال گفتیم قبال رو بخشی گاهی

.                                                                                                    سندي جهتو  سند

            .ب.روایت چهارم به لحاظ داللی                                                                                                 4

 باشد تحمل کمی ممکن است برحرمتان دردالالتش قبل روایات برخالف روایت این داللی جهت اما

 در که ستا کسی مانند مومن يدهنده دشنام گویدمی الهلکه علی کالمشرف المومن صب که اردد چون

 الهلکه علی مشرف نبود کاف اگر تازه هم این مثل گویددارد می کاف هم اینجا هالکت است، يآستانه

 گویدمی گوید،نمی هم مشرف ،مشرفٌ میگوید: ،هالکٌ مومن صباب که نفرموده هالکت، معرض در :یعنی

 هم مکروهات در تعبیر وایناست  آمده تعبیري ورطاین کهاین به توجه با لذا و الهلکه علی کالمشرف
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 عدو :گفتیممی دیروز که چیزي آن یا ،هالکت فسق مثل ،بود داده نسبت اگر را وهالکت رایج است خیلی

 میگوید چون داره حرمت در ظهور اطالقش خودش اهنآ اهللا محاربۀ هر چیزها قبیل این از چی یا خدا

 قطعی اسناد چون ولذا الهلکۀ علی کالمشرك میگوید: هالک است، هااین که گویدنمی این اما محاربۀ

 با البتهخورد می تنزیه به تربیش باشد، داشته اندنمیتو حرمت در ظهور ایناست، نداده نآ به هالکت

 جااین ولی کنیم استفاده از او حرمت  بشود بود بعید ،بود تنهائی اگه منتهی جمع است قابل هم حرمت

 را این دیگر روایات يباقرینه می شود برحرمت حمل هانآ يقرینه به دارد دیگر يادله جائی چون البته

                                                                                                                                 .چهارم روایت مهاین کندنمی برحرمت داللت تنهائی به، کنیممی برحرمت حمل

                                                                                                                                      نکته

 وتکرر مبالغه که بگوئیم ممکن است وقتآن بگیریم مبالغه ما اگر را صباب که ستن ایا دیگر ينکته

 عنوان آن جاهااین در یا نیست مبالغه صیغه این بگوئیم کهاین مگر ،او اصل نه شده مذمت واقع در صب

 دارد.                                                                     مصداق مهاین که شودیم الغاء شاايمبالغه

                                                                                                                           پنجم روایت.5

 بحث آن ،القیامۀ یوم نفسه اهللا اقاله الناس اعراض عن کفّ من طرفش، آناز  حاال باب اینروایت پنجم 

 عنوان که اینجاست در روایت چهار این ندارد، ربطی آن که هاآن کردن وحفظ زبان که ستا يدیگر کلی

 کامال حرمت بر هااین داللت مجموع در و معتبر سندها مجموع در هااین داللت و بود آمده در آن صب

 ،اینبنابر ،شد صحبت قبال که مفهومی نهما ،کردیم معنا را صب ،نیست در آن هم تردیدي و واضح است

 این ،بود تام تا سه حاال که عامه روایات و عامه قواعد گروه چهارو  آیه وپنح عقلی دلیل آن بر عالوه

 در که دیگري روایات واما ومناسب خوب داللت یک با کندمی موضوع بر داللت هم خاصه روایت چهار

 ،جهاد کتاب ،یازده جلد ،جهاد کتاب در جلدیانی بیست یازده است، آمده یازده جلد در ،نیست جلد این

 به خاص طور به کهاست  آمده باز  روایاتی باب این در ،یک و هفتاد باب نفساست، آمده جهاد ابواب

-می اول روایت این واقع در ،بود جاآن باب آن از روایت چهار آن باشد، داشته اشاره تواندمی ما بحث

 عنوان دیگر بعد به پنجم از منتهی شود،می خاصه روایات از روایت پنجمین بیارید، در که شماره در شود
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 این ،شودمی ترتیب این در روایت پنجمین که اولش روایت این فحش است، عنوانبلکه  ،نیست صب

 المعصی ابی عن فضال بن عن عیسی بن محمد بن احمد عن یحیی بن محمد عن یعقوب بن محمد: است

 ال فحّاشا یکون ان فیه یشکّ  ال الذي شیطان شرك عالمات من: قال) ع( عبداهللا ابی عن بصیر ابی عن

روایت .الف.5 .                                                                          فیه قیل ما وال قال ما یباري

              به لحاظ سندي و داللی                                                                                                          پنجم

 خیلی سند این معتبر است، سند که ستا سندي بحث یک دوبحث است: حاال تبعا هم روایت این در

 باید که هست ومطلب نکته چند روایت این در داللت حیث از اماو نداریم بحثی ،ستا معتبري و متقن

-شامل می رادیگر روایات بقیه کنیممی جااین که بحثی این است، فحش مفهوم خود یکی ،کنیم عرض

         شود.                                                                                                                         

              معانی فحش                                                                                                             .ب.5

     معناي اول ودوم                                                                                                               

 این، روشن و آشکار چیز: یعنی فاحش،  بوده آشکار چیز معناي به فحش لغت اصلدر  :لغت در فحش

 ،آشکار يقبیحه امور یعنی ،است آشکار که اي قبیحه امور در آمده است دومش معناي بعد ،معناست یک

 اول معناي مطلق آشکاري آن پس شودمی انجام وعلناً  آشکار ودر دارد قبح که اموري و گناهان یعنی

 معناي دوم بود.                                       معناي اینم  بود قبیح و آلودگی و گناه آشکاري این ،بود

                                                                                                                                    سوم

 فحشا هم گاهی ،معصیت و گناه :یعنی فحشا و فحش رود،می کنار دیگر آشکاري آن گاهی معناي سوم:

                       .سوم معناي اینم نباشد، آشکار حاال کهآن لو و میرود بکار معصیت اصل در وفحش

                                                                                                                               چهارم معناي

 موجب بودن بزرگ چون رود؛می بکار بزرگ هانگنا معناي به فحش گاهی که معناي چهارم: این است

 موجب گناه عظمت ولی نباشد آشکار کهآن لوو البته گویند،می بزرگ گناهان به ، شودمی هم آشکاري

                                                                                                                               کند.می صدق بر آن وفحش فحشاء یعنی آشکار گناه بگوئیم نحوي به که شودمی
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                                                                                                                              پنجم معناي

            گویند                                                                                                                        وناپسند می زشت سخنانبه  که قبیح کالم ،شودمی گفته دیگران به کهقبیح است  کالممعناي پنجم:

                                                                                                                           ششم معناي

 ،نیست صب خصوص قبیح کالم این یموئگمی قبیح کالم که پنجم معناي به این که واقع درمعناي ششم: 

 در آن که میگوید زشتی کلمات ،نیست دشنام در آن کهآن ولو قبیح است که هم دیگري چیزهاي یک

 برآن دیگري هايعنوان یک ،نیست صب ،گویدمی بد کسی به هم اگر یا گویدمین بد کسی ،نیست دشنام

 به فحش که این است ششم معناي میگیرد، را هاآن نیست صب ولیاست  طعن  همزهصادق است مثال: 

 شودمی داده دیگري به که بدي ونسبت شودمی گفته دیگري به حقیقت در که باشد قبیحی کالم معناي

 این .                                                                                           صب معناي نهما نظیر

 اند، گفته لغت در صراحت به را بعضی حاال .برشمرد شودمی فحش این براي که ستا معنائی تاشش پنج

 فحش براي شودمی که ستا معنائی تاشش این لغت است از ما هايواستنباط هاتحلیل جزء هم بعضی

 اصل البته فحش ،شودمی گفته به آن فحش  آشکاره کالم کهاین لحاظ به گویندمی که قبیح کالم  .آورد

آشکار  چون اصال کالم که این است علتش این است، شده گفته فحش وفحشاءآلود گناه سخنبه  کهاین

 به خیلی قرائن باب این روایات دراینبودنش است.  آشکار نهما شسرّ است، شده گفته به آن است

 و الفحشاء عن ینهی و واالحسان بالعدل یامر اهللا ان آن نیست اول معناي چهار آن که است جمع وضوح

 که ،گناهان یعنی قبلی معنی نهما معموال رودمی بکار که فحشاء ،تذکرون لعلکم به یعدکم البغد و المنکر

 باز آن حاال که شودمی اطالق بر او هم ها آن جنسی واقع در گناهان البتهاست  فحشاء گاهی گناهان

 که جااین                                                                      شودمی دیگري معناي یه خودش

 معناي اگر را روایات این منتهیاست،  ششم یا پنجم معناي نهما ظاهرش ،آیدمی هااین وفحاش فحش

 صب ولو است قبیح کالم مطلق ،قبیح کالم مقصود اهاین فحاش و فاحش و فحش بگوئیمو  بگیریم پنجم

 روایات مثل شودمی مه روایات این وقتآناست،  صب نوعش یک دارد انواعی قبیح کالم چون نباشد

 یک که ايعامه روایات جزء شودمی یعنی ،وتحقیر اهانت یا ءایزا روایات مثل ،طعن روایات مثل ،ظلم
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 که فحش بگوئیمو  بگیریم ششم معناي اگر اما ،ما سابق بحث آن تو رودمی یعنیاست، صب مصداقش

 اآلن فارسی تو که معنائی یک ،دشنام صب :یعنی یموئگمی که فحش هاوقت خیلی یموئگمی ما هم اآلن

 روایات جزء این وقتآن بگیریم اگر معنا این بهو  داده رواج این را این حاال رایج است این خیلی

 را اهاین داریم خاصه روایات عداد در ،گرفتیم ششم را معناي این اآلن ما شودمی صب يخاصه

 قبیح کالم مطلق که مطلق است، یعنی باشد، پنجم معناي که دارد هم احتمال حال عین در ولی نیمامیخو

 به بهتان ،دیگري به افتراء دروغ است، که وريطاین  چیزهائی بگیرد، دناتومی هم کذب :مثال باشد،

 مصداقش یک که شودمی عام وقتآن باشد هک او بگیرد. اندمیتو هم را اهاین دیگري به غیبت ،دیگري

. ج. نکاتی بر 5                                                                                        است، صب هم

روایت پنجم                                                                                                      نکته 

                                                                                             اول                                 

 نه مقصود است اشکالمی معانی آن جااین در کهاست  فحش براي معنا هفت شش که شد روشن پس

 قبیح و آلوده کالم مطلق بگوئیم اگر منتهی ،وقبیح آلود گناه کالم آن یعنی دیگر چیزهاي یا هاگناه مطلق

 مصادیق که ايعامه گروه وشود می عامۀ قواعد جزء یعنیرود می سابق هوگردر  روایات این هست

 ششم معناي هم شودمی بیاورند، جاآنرا  این شودومی شودمیصب  هم مصداقش یک دارد متعدد

 کههمین ،و... کلب حمار بگوید که آمیز اهانت واوصاف واشخاص وصف کهآن خصوص نه که بگیریم

 صب با مساوي شودمی فحش امر این دیگر وقتآن ،بگیریم ششم معناي خصوص اگر دارید صب معناي

 که شودمی مشخص اهاین وضع وقتآن شوند انتخاب اگر معنا دوتا این پس خاص روایات در آیدمیو

 یک هر وآید می صب مخصوص و ویژه روایات گروه این خصوص در  یا هست عامه روایات گروه در

 وخصوص ششم نهما مقصود کهاین بر کند پیدا آدم قرائنی ممکن است گرچه دارد، احتمال هااین از

 قبیح کالم نهما لغت در خصوص به باشیم داشته را عمومش ممکن است مه طرف آن از ولیاست  صب

 این روایت است، یک این حال هر به برود، قبل گروه در ،کنیم معنا ورطینهم شاید لذا و صب نه دارد

 ،ستا عام احتمال یک بر بنا منتهی هست، ما بحث بر دلیل حال هر در روایت این در هست نکته یک
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 نه ،دیگر احتمال بنابر مصداقش هم جااین و عام است و مطلق احتمال یک بنابر گیرد،می همرا  جااین

 در نکته یک این ،هست فحش در داخل صب حال هر در ،کندمین فرقی این صب خصوص در اصال

        نکته دوم                                                                                                                                                                                                  .داللت است

 بر داللت اطالقات اساس بر یعنیاست  بعید مهاین حرمت است، بر این داللت کهاین هم کتهن یک

 فی وشارك نهما شیطان شرك این ،شیطان شرك عالمات من :گویدمی کهاین براي ؛کندمی حرمت

 شیطان جااین بگوئیم که چیزي هر در ،شودمی شما شریک شیطان :گویدمی که است واالوالد االموال

 بعضی در که ستا تعبیري شیطان شرك البته حرمت است، شااطالقی ظهور دارد، دخالت و است شریک

 ظهور و اطالقش ولی باشد، محرمات به مختص حتما که نیست این رفت کاربه همباز هم مکروهاتاز 

 و نپذیرد را اطالق این کسی اگر کرد، دخالت او در شیطان که ستا حرامی کار که این است اشاولیه

                                                                                                                              همین است. ظهورش ولی داریم باز دیگر ايادله ما آمده است، هم مکروهات این در ادزی بگوید:

                                                                                                                                    نکته سوم

 ال فحاشا یکون کان« که ببینیم بگزارید هم جاین ا نگفتیم ما جاآن که ستا اينکته نهما ،سوم ينکته

 بعد و هست مبالغه که گویدمی فحاش :اوالً ،گویدمین را فحش مطلق این »فیه قیل ما ال و قال ما یبالی

 غمش اصالاست و  یبالی ال اصال که زبانیبدآدم  فیه قیل ما وال قال ما یبالی ال داره قید گویدمی هم

 بگویند، به او هرچه همو  دیگران براي گویدمی چیزي هم بر او بگویند، چی بگوید، چی که نیست

 بد یک بلکه، گویدمین را صب یا زبانی بد مطلق مخصوص بعدي وقیدبود  فحاش این ،نیست مهم شیبرا

 مطلق و صب مطلق بحث شامل بگوئیم ممکن است وقتآن ،مطلق نه گویدمی را غیرتبی و معتاد زبان

 این مگراست  درست نکته این که دارد وجود اینجا در که سوالی و سوم بود بحث هماین .شودمین فحش

 اءالق اینجا در ولی ،هست مبالغه ،گویدمی لمزه و همزه مثال که روایاتی نوع این بگوید کسی که

 کهاین نه است، معصیت در يمبالغه اشمبالغه ،فعلی مبدا آن نفس خود و شودمی کثرت از خصوصیت

 که نیست این هاتوصیف و هامبالغه این از می شود طلب عرفدر  او که،اینشودمعصیت می اشمبالغه

 معصیت یعنی است شده مذمت معصیت در يمبالغه که این است ظاهرش معصیت هست، موجب مبالغه



 ٢١٣٦: �ماره ثبترافی                            درس خارج فقه .آیۀاهللا اع

12 

 ستا دیگر بحث این حالهر به ولی ،یمده جواب ورطاین ممکن است .این هم مفروض هم اصلش بودن

 به بود.                                                روایت این در مطلب تا سه این هم .ستا جااین در که

 »فیه قیل ما الیبالی« کسی اگر حاال ،ستا وريطاین فحاشی که گویدمی روایت این داللی و فنی لحاظ

 خودش به راجع فقط ،گویدمین چیزي دارد و مباالت هم دیگران براي ،نیست فحاش ولی هست، فقط

 ،گویدمی را جمعی روایت این چون باشد؛ این مشمول اندنمیتو او خورد،نمی غصه غیرتی است،بی آدم

                          ندارد آن به کاري این ولی نیست خوبی چیز هم آناست،  آن مشمول باشد، که قیود مجموع

                                                              وایت ششم                                                                          ر

 و هست مرفوعه این »یرفع جمیله ابی عن حکم بن علی عن احمد عن وعنوا« :باب این بعدي وایتر

 الفاحش یبغض اهللا ان« این است: روایت بهتر است. آن از حرمت بر داللتش ولی مشکل دارد، سندش

                                                                     دارد    می زشت را متوحش و فاحش خدا »المتوحش

                                                                                                                                        . الف. بهتر بودن روایت ششم از روایت پنجم از حیث داللت                                                                        6

 کهاین .2 و قویتر حرمتش در عبور »یبغض« :کهاین یکی است، آن از بهتر داللتش جهت دو از این. 1

 داللتش ،نیستاین  در داللت نظر از ،مدآ می ذهن به جاآن که اشکالی دو آن ،نیست مبالغه دیگر فاحش

                    .نیست معتبر البته این سند اما ستا منتفی دیگر این در شبهه دو آن تر است، واضح

 است، آن بر تاکید نهما ،گویدمی که متوحش :که این یکیدر او هست،  احتمال دوظاهر در  متوحش

 را فحش کهآن یعنی متوحش که این یکی ،بار دو با منتهی ددهمی فحش کهآن :یعنی متوحش فاحش

 عن« :شودمی سوم روایت که بعدي روایت که »فیه قیل ما یبالی ال« نهما پذیرد،می فحش ،است شنونده

 والبذا الفحش من عبداهللا ابو قال :الق ثیقل حسن عن مسکان بن عن سنان بن محمد عن محمد بن احمد

 زیادي هايبحث سنان بن محمد کهاین براي دارد؛  مشکل باز سند نظر از روایت این »النفاق من والصالة

 چند »سنان بن محمد« به راجع والبته دنندانمی معتبر را نایشا معموال مجموع در ولی شده به آن راجع

 بحث محل حال هر به ولینگفتند  هنوز اودر مورد  را نهائی نظر این ولی داشتند قدیم از مراجعاتی بار

 .                                                                                                                    ببینیم باید ،نکردم هم مراجعه ،شودمین یا شودمی توثیق که نیست یادم اآلن »ثیقل حسن« آناست. 
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                                                         روایت  ششم از حیث سند وداللت                                          . ب. 6

        معناي بذاء                                                                                                                   

 الفحش« دارد جااین داللت حیث از اما و نیست عفض از خالیسند  حیث از روایت این حال هر به

 با »بذء و بذاء« دیگر روایات درحاال  ،کنیممی معنا همرا  »بذا« ،کردیم معنا را فحش »هوسالط والبذاء

 آمده بذاء که آیدمی بذاء ي ماده از این بذيء هم ،اشمشبهه صفت هم ،شافاعلی اسم بذاء  ،بذء ذال

 معانی خیلی دیگر بذاء ،قبیح کالم رو مدآمی وششم پنجم معناي در فحش که نهما »القبیح الکالم«

 این بذاء منتهی زند،می بد حرف که کسی هم بذيء قبیح کالم گویند:می لغت در بذاء اصال ندارد،  يدیگر

 کهاست  صب نهما مقصود یا قبیح کالم مطلق ،بگوئیم بذاء که هست این در جاآن وشش پنج احتمال دو

                                                        بود.  بذاء این است، آمده قبیح کالم مطلق معموال این در

     معناي سالطه                                                                                                                  

 طویلی زبان که کسی ،دراز زبان :یعنی لغت در ،سلط از سالطه »سین طاء« با دارد، »سالطه« هم بعدش

 معصیت به درازي زبان همچون گاهی رود،می کارب درازي زبان مطلق به گاهی هماین وقتآن دارد،

.                  کندمی باز گناه به را زبان ،کندمی گناه زبانش با که درازي زبان یعنی ،شودمی کشیده

 میگویند: و... باشد حیابی مثال که زنی یک دیگر جاي تو ،ما توعرف ،شودمی گفته فارسی تو که دیدید

 معناي به سلط که این باشد علتش معنا این اصل مه شاید ،بوده درازي زبان همین از اصلش که ،سلیطه

 آدم بر زبان است انسان بر حاکم مسلط آدم بر کهاین مثل دراز زبان ولی ،آیدمی ...و وسلطه قدرت نهما

 ائذي از احتماال دارد. انسان بر حاکمیت نوعی این باشد نشده کنترل که زبانی وقتآن دیگراست،  حاکم

 و گناه به درازي زبان ومعنایش هست  یک مطلق درازي زبان هم سالطه حال هر به باشد، آمده اسناء

 مثل استماع است.                           دوم معناي همین جااین دراش لغوي ریشه که وآلودگی تباهی

 ممکن است این بشنود، را صبو  جائیدر  نشیندب آدم یعنی فصب به استماع دیگرو... است،  غیبت

 پس مهاین .                           گویدمی رو آن این دیگر ،کنیم بحث باید حاال دارد، اشکال بگوئیم

 ،نفاق از اهاین دفرمایمی که این است روایت این داللت در هم دیگر جهت هست سالطه و بذاء مفهوم



 ٢١٣٦: �ماره ثبترافی                            درس خارج فقه .آیۀاهللا اع

14 

 بنابر هم بدي دیگر ستا بدي چیز یک یعنی نفاق :گویدمی که وقتآن حرمت است، ظاهرش هماین

 باب این سهو  دو روایت پس دارد، حرمت را اطالقی ظهور همه هااین البته حرمت است،  شااطالقی

                                                                  .بود خوب داللتاش ولی داشت اشکال سندش

 ابی عن جابر عن شمر بن امر عن نومان بن علی عن محمد بن احمد عن« :که چهارم است، بعدي روایت

 هم سندش جااین »الملحف السائل  البذيء الفاحش یبغض اهللا ان) ص( اهللا رسول قال :قال) ع(جعفر

 تقریبا جاایندر »فاحش« با »بذيء البذيء الفاحش یبغض اهللا ان« خوب است، هم داللتشو  معتبراست

-می اصرار که ستا گدائی که ستا کسی آن »الملحف السائل« و ستا هااین و زبان بد دیگر یکی است،

 فاحش کهاین :یکی است،مطلب  دوتا این البته است، آن مقصود ظاهرا بگیرد، چیزي کهاین براي کند

 مقصود جمعش ،ستا دیگري مطلب یک کهاست  ملحف سائل هم یکیاست،  زبان به مربوط که بذيء

ممکن  »ملحف سائل« در البته حرمت است، و بغض هم ظاهرش و مقصود است جدا جدابلکه  ،نیست

.                                          دارد دلیل آن حرام؛ نه مکرواست آن که باشیم داشته ايویژه دالئل و قرائن است

 آن از دارد خاصه يقرینه که موردي هرو  گیریممی را اطالقی ظهور آن ،نیست قرینه جاهاایندر  سیاق

 هم ظهورش آمده است، سیاق یک در که ،نظیر من له وکم نیست قرینه  را سیاق او را بیرون میبریم،

 این شده کراهت بر حمل ايخاصه و ویژه قرینه باید هم موردش یکی تا سه تا دو حاال حرمت است،

                                                                                                                     .داریم فراوان

                                                                                                                                پنجم روایت

 معتبر چهارم روایت ، »زراره عن اوذینه بن عن عمیر بن عن ابی عن ابراهیم بن علی عن و«روایت پنجم 

 ان عایشه یا :لعایشه) ص( اهللا رسول قال :جعفرقال ابی عن« معتبراست سند نظر از پنجم روایت ،بود

 صورت و کرد پیدا تجسم بدزبانی و فحش اگر :گویدمی عایشه به» سوء مثال لکان مثاال کان لو الفحش

 قیامت در این که ،ستا بدي تجسم کند پیدا تجسم اگر این صورت ،بود زشتی صورت یک ،کردمی پیدا

  بد تجسم هم داللتش معتبر است، روایت .شودمی مهشور زشتی صورت یک به و شودمی پیدا تجسم این

 اهاین باشد، داشته بد تجسم ممکن است هم مکروهات حاال گرچه مناسب است، تربیش گناه است، براي
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                                                                                دارد.                                                                       روایت ششم                                         اطالقی ظهور همه

روایت ششم از حیث سند و داللت                                                                                         

 بعض عن محمد بن احمد عن محمد بن مهلی عن محمد بن الحسین عن و« که است، ششم بعدي وروایت

 ،دارد اشکال سه دو یک دارد، اشکال دو جااین »قال« حال و هستو ضعیف  مرسل روایت این »رجال

 مضمره گفت چه کسی »قال قال«دارد  کهاین هم و هست مرسله هم اند،ضعیف افراد رواتش تو هم

 همو  اندمرسله هم باشند،سندش می در ضعیفی رجال هم روایت در ،گویدمی کی نیست معلوم هست

 ،بزرگ ي صحابه و بزرگ رجال ...و مسلم بن محمد و زراره يمضمره مثل در مضمره البته، مضمره

 شانشان و جاللت گویندمی جااین بود، کی فاعلش کهاین و »قال« بگوید که باشد مضمره که وقتی

 اجالء از اهاین است، کرده نقل کی نیست معلوم جااین ولی کندمی نقل امامی از دارد که کندمی اقتضاء

 ناهم روایت این لذا و »)ع(باقر قال ،صادق قال« یعنی او »قال« و بگوید کند اعتماد آدم که نیست

 ايمضمره هم سوم دو ،هست مرسله که دارد رجال یبعض هماست،  موثق غیر ...»و  محمد بن مهلی«

 راوي ،راوي آن که این است هم قرینه امام است، سخن آن يگوینده بگوئیم که نیست ايقرینه که ستا

 من« کهاست  این هم روایت این ،کندمین نقل امام غیر ازاو  کهاست  مطمئن آدم که باشد ايبرجسته

 برادر بر که کسی »معیشته علیهم افسد و نفسه الی وکله و الرزق برکته من اهللا نزع مسلم اخیه علی فحشا

 برکت خدا احتمال دو بنابرآن د،ده دشنام یا کند زبانی بدکه اگر  دارد هم مسلم جااین ،مسلمانش

 را شازندگی یعنی ،کندمی فاسد او بر را معیشتش و کندمی واگذار خودش به را او گیرد،می را شاروزي

 از معیشت است افضل و رزق برکت آن اگر ممکن است »نفسه علی وکله« روایت این ،کندمی چنین

 عواقب ذکر ،کندمی ذکر کاري یک براي دنیوي عواقب ولی نیست نهی یک گفتیممی که ستا جائی نهما

 بگوید نکند، نهی عملی است یک براي دنیائی بد آثار این بگوید که کندمین حرمت بر داللت این دنیوي

 علی وکل« اگر »نفسه علی وکله« آن اما نکند، حرمت بر داللت اینممکن است  گفتیم دارد بد ايهاثر

ممکن  داللتش وقتآن باشد، مطلق یا باشد اخروي اگر ولی دارد رو حکم همین باشد، دنیائی »نفسه

 شودمی موجب این که بگوئیم شودمی مکروهات در حاال گرچه ،کندمی حرمت بر داللت بگوئیم است
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 یک که این است حداکثر ،نیست قوي خیلی حرمتش به نظر بااین   حاال کند، واگذارش خودش به که

 .ببینیماست ، »البذاء تحریم« که ،دو و هفتاد باب ،روایات باب بعضی و باب این، بیاد بیرون از او کراهتی

                                                                                                                                              .وآله محمد علی اهللا وصلی .انشاءاهللا شنبه ،کنیممی متما را صب بحث ما دیگر ي جلسه یک در انشاءاهللا
     

 ف


	بسم الله الرحمن الرحیم                                                                                                                                            دلائل حرمت صب مومن                                                                       ...
	ف

