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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ادله حرمت غيبت 

 تكمله دليل عقلينكته: 
  .اي در تكميل دليل عقلي عرض بكنم بحث در ادله حرمت غيبت بود نكته

از  ها آنيك دليلي لبي و عقلي حكم عقل وجود دارد كه آزار رساندن به ديگران و از بين بردن آبروي  عنوان به

مصاديق ظلم است و قطعاً بيان عيب ديگري چه در جلوي روي و چه در پشت سر او از مصاديق ظلم است؛ يا آزار 

 م قبيح است.در آن هست يا الاقل هتك حيثيت هست و حكم عقلي مستقل وجود دارد كه ظل

ذكر عيوب الناس في اصل اينكه جنس غيبت از مصاديق ظلم محرم و قبيح هست محرز است، چون غيبت 

؛ يكي در غياب و يكي در شود يمبيان عيوب مردم است كه به دو نوع تقسيم  آن است؛ جنس غيابهم و ظهرهم

 .-ه بحث دليل عقلي استلاين تكم-حضور است. 

ما از نوع غيبت  ؛يي است به دليل اينكه خود آن مصداقي استجو بيعيي و گو بيعاصل ذكر عيوب ديگران كه 

جنس  مييگو يمجنس كه -ذكر عيوب ناس هم مصداقي از جنس باالتري است  ؛مييآ يمروي ذكر عيوب ناس 

جنس باالتر ايذاء و هتك حرمت است كه بدون ترديد از مصاديق ظلم است البته ممكن است  -اعتباري است

 ؛ايي از ظلم خارج بشودجاه

ي تقسيم رزبانيغكند به ظلم زباني و  يك جنس بگيريد كه عقل حكم به قبح آن مي عنوان بهبنابراين اگر ظلم را 

آيد و  شود و يك قسم آن در ظلم به حيثيت و حرمت ديگران مي ها تقسيم مي شود و از طرف ديگر به جان و اين مي

شود و يك نوع هم  جوئي مي گويي و عيب يكي از مصاديق اين كبري عيب و ؛در اينجا ايذاء يا هتك حيثيت است

 ؛شود گويي در غياب شخص مي عيب
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 احتماالت موجود در مورد حكم
ت سر شخص است اين حكم شبنابراين در اصل اين حكم به حرمت و ظلمي وجود دارد. آيا به خاطر اينكه در پ

 شامل حكم مضاعفي وجود دارد؟

 احتمال اول

مستقل حكم به قبح  طور بهشود عقل  جويي وقتي با پشت سر بودن همراه مي يك احتمال اين است كه عيب

كه طرف نيست تا دفاع  جهت نيازاوقتي همراه با قيد پشت سر بشود  كند و به اينكه ظلم مضاعف است و لذا مي

گويي و بيان عيوب ديگران  عيبآورد؛ روي اين احتمال حكم عقل مستقل روي  بكند يك حرمت مؤكد روي آن مي

آمده كه جنس غيبت است و مصداق ظلم است اما پشت سر بودن غيبت مالك جديدي است كه موجب قبح و ظلم 

 شود. مؤكد مي

 احتمال دوم

يك احتمال هم اين بود كه معلوم نيست موجب ظلم مضاعفي بشود فقط از حيث اينكه غيبت مصداق جنسي 

 ظلم است در همان حد حرمت دارد.است كه قطعاً قبح دارد و 

 بررسي احتماالت

ذكر عيوب  عنوان بهغيبت بلكه  عنوان بهبنا بر احتمال دوم حكم عقل مستقل به حرمت غيبت داريم اما نه  -

جويي و طعنه زدن و هتك حيثيت و ايذاء كه كلي است و يكي هم بيان عيوب است چه  عيب عنوان بهالناس 

 ي است حرمت دارد.تر يكلاشد؛ از باب اينكه مصداق عنوان پشت سر باشد يا جلوي رو ب

جويي آمده بود  اما بنا بر احتمال اول عالوه بر حكم عقلي كه روي ظلم مطلق و ايذاء و هتك حيثيت و عيب -

البته اينجا چون  .در اين قسم مالك جديد و مضاعفي وجود دارد كه در حد يك مالك مستقل حرمت است
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شود ولي مالك جديد  شود در يك جا هر دو باشد حرمت مؤكد مي شود و نمي محقق ميعيابي و ظهر الغيب 

 و مستقلي دارد.

شايد احتمال دوم باشد و اگر ترديد بكنيم چون حكم عقل است نتيجه تابع اخص مقدمات است كه احتمال دوم 

 .است

مالك ظلم   دن نيست كهپس احتمال اول اين شد كه حكم و مالكي و داوري از عقل به خاطر پشت سر بو

 ؛مضاعف و مؤكدي در حد قبح مالك حرمت قرار دهد

احتمال ديگر اينكه چيز جديدي است و فراتر از آن احتمال است. در اين دو احتمال ترديد هم بكنيم باز 

وز اوضح اين دو احتمال را گفته بوديم و در بيان امر .گويد غيبت حرام است خاص مي طور بهتوانيم بگوييم عقل  نمي

 -شد

 احتمال سوم

كنم. حكم عقل به  مختصر عرض مي طور بهمبتني بر مباني است كه   ممكن است كسي احتمال سومي را بگويد كه

كه در شريعت احكام خمسه داريم و در جايي كه مفسده است حكم شرعي به  طور همانقبح داراي مراتبي است و 

ها دو مرتبه از مصلحت و  شود و اين تحباب و وجوب تقسيم ميكراهت و حرمت و در جايي كه مصلحت است به اس

 .مفسده هستند

شرعي  معاذ اهللادارد، يعني اگر  اي و درجه اي بعيد نيست بگوييم در حكم به حسن و قبح هم عقل احكام مرتبه

حجت  وانعن بهكرد و احكام عقلي وجود داشت كه خود عقل  هم نبود عقل يك حدي از مصالح و مفاسد را درك مي

وقت در همان مرحله احكام عقلي  گفت شرع هم بايد اين را بپذيرد آن كرد و مي ها مي باطني ما را ملزم به رعايت آن

كند همه يك درجه باشد؛ يعني بر اساس قاعده مالزمه  طور نيست كه وقتي عقل حكم به حسن چيزي حكم مي اين

 نظر قطعبا  .طور نيست ابع شرع هم وجوب شرعي بشود، اينكند يعني وجوب عقلي كه ت وقتي عقل حكم به حسن مي

گويد الزم است اين كار انجام بشود ولي بعضي امور كه احترامي به دوستش بگذارد و كمك خاصي  از شرع عقل مي
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به كسي بكند چيزي نيست كه اگر انجام ندهد او را مذمت مؤكدي بكند كه بگوييم الزام در آن هست بلكه يك نوع 

 كند. ي است و حكم مطلقي را داوري ميترجيح

در حكم عقل به حسن افعال مراتب و درجات است در درجاتي حكم الزامي است و در درجاتي غير الزامي 

طور است عقل وقتي  است عين اينكه در شرع هم استحباب و وجوب داريم. در مقابل كه حكم به قبح باشد همين

از شرع  نظر قطعمي است يعني بايد ترك بكند ولي گاهي عقل چيزهايي را با گويد كاري قبيح است گاهي قبح الزا مي

 فهمد كار خوبي نيست اما الزامي در آن نيست. داند و مي قبيح مي

عقلي خودمان درجات حسن و قبح وجود دارد و در بعضي از درجات حكم به قبح يا ظلم الزام  هاي داوريدر 

كند حتي اگر قبح روي ظلم آمده باشد، ظلم هم  ايي هم كه حكم به قبح ميوجود دارد و در بعضي الزامي نيست. ج

 مراتب دارد ممكن است در مراتبي قبح صد در صد نداشته باشد و در حد الزام نباشد.

 نتيجه

يك فقه قبل از شريعت و فراديني داريم و احكامي دارد كه مستقالت عقليه باشد، يك فقه ماقبل شريعت  درنتيجه

كه شناخت خداوند و كليات شرع  دارد مي واعقلي داريم، يك بخشي هم وجوب معرفة اهللا است؛ عقل ما را  يعني فقه

را دنبال بكنيم يك بخشي از فقهايي كه مستقالت عقليه است كه حسن عقل و قبح ظلم است كه به فقه عقلي 

كه ما را به سمت شريعت و دين مستقالت عقليه است و يك قسمت آن مقدماتي است  درواقعي كردم كه گذار نام

ها است قبل از اينكه متون ديني در كار باشد؛ هنوز كتابي و متن ديني  شود قسمتي هم خدا و امثال اين رهنمون مي

گويد شرع هم بايد طبق اين بگويد  آورد و مي كند و حكم مالزمه دنبال آن مي نيست و عقل خوب و بد را جدا مي

لذا اگر هيچ متن مكتوبي از منابع ديني و صحف آسماني نداشتيم فقط يك فقه  ؛ واشدولو متن مكتوبي از شرع نب

كند مستقالتي دارد و با  مي الوجود واجبو وقتي اثبات يجب معرفة اهللا، يجب فحص عن اهللا  گفت عقلي داشتيم كه مي

ها مال شرع است حتي اگر منبع ديني و متن مكتوبي هم نباشد. اين همان فقه عقلي است كه البته  گويد اين مالزمه مي
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يي به آن پرداخته ها نامه انيپاخوب است كه همه مستقالت عقلي جايي جمع شود شايد هم مناسب باشد كه در 

 بشود.

شود يعني مثل استحباب  آيد مثل حكم شريعت به درجاتي تقسيم مي و قبح به نظر ميحكم مستقل عقل به حسن 

و وجوب حسن الزامي و غير الزامي داريم و مثل كراهت و حرمت قبح هم درجات ضعيف و درجات قوي دارد كه 

 است. رگذاريتأثبود كه فراتر از اين بحث است و در جاهاي مختلف هم  اي در حد الزام هست اين مقدمه مبسوطه

 گيري از مقدمه نتيجه

توانيم از اين مقدمه كليه با عنوان فقه عقلي داشته باشيم اين است كه هميشه الزم نيست از  ي كه ميريگ جهينت

مستقالت عقليه الزام بيرون بيايد بلكه ممكن است گاهي با قاعده مالزمه احكام مستقل عقلي ما را به يك استحباب 

كه الزام باشد، قاعده مالزمه هم در حد  اي كند نه در درجه د، عقل حكم به حسن و قبح مييا كراهت شرعي برسان

 شود. پذيرد و پذيرش شرع هم در حد استحباب و كراهت مي گويد شرع اين را مي خودش مي

 يك اصل و قواعد كلي مطرح كردم ممكن است در بحثي مثل غيبت مثل عنوان بهاگر ما اين بحث را بپذيريم كه 

دليل عقلي بگوييم كه يك احتمال اين است كه عقل در ظلم به ديگران و ايذاء و هتك حيثيت حكم مستقل دارد و 

جويي است اما اينكه پشت سر يا پيش رو باشد چيز خاصي در عقل وجود ندارد، حكم عقل روي  مصداق آن عيب

غيبت حكم جديد عقلي نداريم غير از  كبراي كلي و جنس غيبت است نه خصوص عنوان غيبت، بنابراين در عنوان

 حكم كالن؛

احتمال دوم اين بود كه عالوه بر مالكي كه روي جنس آمده روي اين خصوصيت هم حكمي آمده كه نتيجه آن  

 شود؛ حرمت مضاعف مي

ي حسن و قبح عرض كرديم؛ ممكن بند درجهاحتمال سوم مبتني بر بياني است كه در باب مستقالت عقليه و  

توانيم مطمئن بشويم مالك ملزمي در  است كسي بگويد پشت سر بودن كمي با جلو رو فرق دارد؛ از آن طرف نمي
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اينجا هست، ممكن است بگوييم مذموميت و قبحي اينجا هست ولي اينكه بگوييم اين قبح در حد حرمت است، 

كند ولي نه اينكه  در غياب شخص عيبي برشمرده شود تأكد پيدا مي كه تيدرصورطور نيست؛ به اين معنا است كه  اين

عقل اين را چيز  حال درعينكند  غيبت مالكي باشد كه اگر مستقل هم بود بگوييم عقل در حد حرمت به آن حكم مي

ش از شود در حد عقلي بي شود و موجب تأكدي مي داند و لذا يك نوع كراهتي است كه با حرمت جمع مي بدي مي

شود گفت پشت سر بودن  آيد. اين احتمال تقريباً يك نوع وجه جمعي بين دو احتمال است از يك طرف نمي اين نمي

 رو پشتحتماً مالكي است كه مضاف بر اصل عيابيت قبح جديدي دارد؛ از آن طرف بگويد هيچ فرقي ندارد. در 

بگويد اين مذموميت و قبح در حد درجه خفيفه تواند دفاع بكند يك مذموميتي هست؛ ممكن است  بودن چون نمي

چون با حرمت جمع شده كراهت و حرمت هر جا جمع بشود حرمت   حكم عقل به قبح بعضي از امور است البته

 رساند. شديدتر خود را مي

گويد جلوي رو  البته جلوي رو بودن هم از حيث ديگري مذموميت دارد چون يك نوع آزار رساندن است مي-

 .دهد جويي قرار مي كند و طرف را مورد طعن و عيب نميهم حيا 

هذا  برد نه حكم عقلي به حرمت جديدي كه دو حرمت اينجا جمع شود. اين اين چيزي است كه درجه را باال مي

يك بحثي در باب حكم عقلي است كه  هو االقرب من بين االحتماالت ثالث و اظهر من االحتمالين سابقين

ي از حكم كلي در بحث خودمان ريگ جهينتامروز كه هم يك بحث كالن حكم عقلي داشتيم هم شد. مبحث  تر مبسوط

داشتيم بايد در بحث و دليل اول كه حكم عقلي است قرار بگيرد بعد از آن وارد آيه شريفه شديم كه يك آيه در 

ات فراوان ديگري هم به البته نك-سوره حجرات بود و داللتش واضح بود نكات فقهي در ذيل آيه را بيان كرديم 

 -كنيم لحاظ تفسيري وجود دارد كه ما از آن عبور مي

 سوره همزه 1دليل دوم: آيه 
حسب ي«»2«»جمع مالًا وعدده يالَّذ«»1«»لكُلِّ همزَةٍ لُمزَةٍ لٌيو« الرحمن الرحيم اهللا بسم آيه دوم آيه اول سوره همزه

هأَخْلد الَه3«»أَنَّ م«. 
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دهيم چون همين مفهوم  جدا قرار نمي ،آيات ديگري كه در اين مفهوم آمدهو  است  كه در اين آيه آمده اي همزه و لمزه

 :را دارد

 رًايخَ كُونوايقَوم منْ قَومٍ عسى أَنْ  سخَرْيآمنُوا لَا  نَيالَّذ هايأَ يكي آيه يازده سوره حجرات قبل از آيه غيبت است

منْهنَّ ولَا تَلْمزُوا أَنْفُسكُم ولَا تَنَابزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاسم الْفُسوقُ بعد  رًايخَ كُنَّيا نساء منْ نساء عسى أَنْ منْهم ولَ

 .»11«فَأُولَئك هم الظَّالمونَ  تُبيومنْ لَم  مانِيالْإِ

 ؛كه از هماز اطاعت نكن »11« مٍيهمازٍ مشَّاء بِنَم» 10« نٍيا تُطع كُلَّ حلَّاف مهَِلَآيه سوم سوره قلم آيه يازده هست 

منْهم منْ «توبه سوره  وهشت پنجاهزدند آيه  آيه چهارم هم در اين زمينه كه كساني كه به پيغمبر اكرم طعن مي و

 ؛»58«» سخَطُونَيمنْها إِذَا هم  عطَوايالصدقَات فَإِنْ أُعطُوا منْها رضُوا وإِنْ لَم  يف لْمزُكي

 يف نَيمنَ الْمؤْمن نَيالْمطَّوع لْمزُونَي نَيلَّذا«سوره توبه است  هفتادونهو آيه پنجم كه با همين الفاظ است آيه 

الَّذو قَاتدونَجِيلَا  نَيالصفَ د مهدهخَرُونَيإِلَّا جس أَل ذَابع ملَهو منْهم رَ اللَّهخس منْهيماين پنج آيه است كه  »79«»م

 گوييم. دهيم اگر نكاتي ذيل آن باشد مي قرار مي ويل لكل همزة لمزهمحور را 

با اين آيه هست از حيث  خانواده همشود و چهار آيه ديگري كه  دومين آيه مي» لكُلِّ همزَةٍ لُمزَةٍ لٌيو«بنابراين 

آيه شريفه استشهاد بشود و اينكه مفهوم   اينكه عنوان همز يا لمز در آن آمده است ممكن است در بحث غيبت به اين

ست و به نحوي همز و لمز يا غيبت است يا مفهوم عامي دارد كه يك قسم آن غيبت است يا با غيبت من وجه ا

 شود اين آيه را در بحث غيبت مورد استدالل قرار داد. مي

 مباحث موجود در آيات موردنظر
اند و در بعضي از كتب فقهي خاصه هم به آن آيه استشهاد شده و  در اين آيه شريفه كه بعضي به آن تمسك كرده

است. در اين آيه بر اساس  بحث قابلبت دومين دليل قرآني حرمت غي عنوان بهاحتماالً در كتب عامه هم باشد؛ 

اين آيه  شود كه استدالل به  كنيم و در ضمن نكات معلوم مي اسلوبي كه در مباحث تفصيلي داريم نكاتي عرض مي

 است. قبول قابلشريفه چه مقدار 
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 بحث اول: ويل مفيد چه حكمي است؟

 اين است كه ويل مفيد چه حكمي است؟   اولين نكته

كه حدود -ي قرآن ها ليو  در بحث تطفيف بود كه بحث نسبتاً مبسوطي آورديم. مصاديق مجموعه نظير اين سؤال

 شود طرح كرد را ديديم و بررسي انجام شد. دو احتمال مي -شود يي ميتا ده

ويل مفيد مطلق مبغوضيت است و مفيد حرمت نيست، مفهوم واي همان واي فارسي است احتمال اول اينكه  -

است براي اينكه ممكن است هم در امور مكروه و محرم و هم ترك واجبات و مستحبات  و مفيد مبغوضيت

به اين معنا باشد ولي در روايات گاهي به مكروهاتي كه شديد است ويل گفته شده و مغبوضيت بااليي دارد. 

 ؛در مواردي در قرآن حرمت روشن است

ويل مفيد حرمت است و همان مقدمات و بحثي كه در داللت نهي بر  كه نيااحتمال دوم كه اظهر هست  -

 .آوريم اينجا هم هست حرمت مي

گوييم در مقام بيان بوده يعني  مي جا همان إن اهللا يبغض كذا يا يكره كذااگر خدا بفرمايد يا در حديثي بيايد كه 

 مقدماتي كه در داللت نهي بر حرمت گفتيم.باقي نمانده و مغبوضيت در حد كامل هست با همان  رازآنيغراهي براي 

شود با همان دليل حكم عقل يا  ويل هم بيان بغض و كراهت الهي است وقتي اين بغض و كراهت و نفرين بيان مي

كند و مؤكد و مؤيد استعماالت قرآني  مقدمات حكمت يا سه چهار راهي كه در صيغه نهي گفتيم داللت بر حرمت مي

در  القاعده عليو اال  استعماالت تحريمي است و استعمال تنزيهي در بعضي از روايات با قرائني استاست كه غالباً 

 حرمت است.

يا آنجايي كه ويلتنا  ويل للمطففين، ويل للمكذبين، ويل لكل همزة لمزه،آيد نبايد در اين ترديد كرد،  به نظر مي

 ويل للمطمففينن و بغض الهي است. اين مطلب را در آيه طور است يعني آن كار واقعاً مشمول نفري گويد همين مي

اين كار   اين كار را كردي، اين است كه  طرح كرده بوديم و استظهار عرفي از اينكه مواليي بگويد كه واي بر تو كه
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ظرم تواند بگويد به ن تواند در روز قيامت احتجاج بكند و بنده نمي بغض اكيد دارد و حرمت در آن هست و موال مي

دهد متفاهم عرفي اين است با همان مقدماتي كه در داللت نهي بر  اين يك چيز معمولي متعارف بود. اين نشان مي

 حرمت بود.

 بحث دوم: جمع صفات

ويلٌ لكُلِّ همزَةٍ لُمزَةٍ الَّذي جمع «است كه در آيه غيبت عرض كرديم كه در اين آيه دارد  اي نكته دوم شبيه نكته

ه الْموقَدةُ الَّتي تَطَّلع علَى ا و عدده يحسب أَنَّ مالَه أَخْلَده كَلَّا لَينْبذَنَّ في الْحطَمةِ و ما أَدراك ما الْحطَمةُ نار اللَّمالً

است يكي اينكه همزه و لمزه با  زيبرانگ لسؤادو نكته در آيه هست كه » ها علَيهِم مؤْصدةٌ في عمد ممددة الْأَفْئدةِ آن

لَّذي جمع مالًا و لمزه، ا همزة« روي تركيبي از اين اوصاف آمده و ويل » لَّذي جمع مالًا و عددها«بعد هم جمع شده 

هددطرف  اينجا سه چهار وصف با هم به صورت توصيفي آمده ويل روي اين تركيب آمده است مثل اينكه در» ع

بشر المؤمنين الذين كذا «) يا 3-2(بقره/»الَّذينَ يؤْمنُونَ بِالْغَيبِ و يقيمونَ الصلوة  هدى للْمتَّقين«گويد  ايجابي هم مي

تركيبي  طور بهتا صفت  جاهايي هفت هشت) 63(فرقان/»الَّذينَ يمشُونَ علَى الْأَرضِ هونا -و عباد الرَّحمنِ«» و كذا

در مقام توصيف مؤمن يا در مقام يك امري آمده است يا آن طرفش هم مثل بحث ما سه چهار صفت جمع شده و 

كند ولي حرمت و خطاب توبيخ آميز حضرت حق تعلق به  ويل داللت بر حرمت مي  اين است كه ؛ بحثتوبيخ شده

 آورد، شايد نگاه تركيبي و مجموعي است. يكي از اين عناوين نگرفته كه بگوييم حرمت را روي اين عنوان مي

يا أيها الذين آمنوا «اين درجه براي اينكه در آيه غيبت داشت كه  عين اين سؤال در آيه غيبت بود ولي نه به 

و ال تَجسسوا   لظَّنِّ إِثْميا أَيها الَّذينَ آمنُوا اجتَنبوا كَثيراً منَ الظَّنِّ إِنَّ بعض اإجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم 

 .»و ال يغْتَب بعضُكُم بعضا

ها تركيبي است يا نهي جداگانه به  اين  شد كه آمده بود سؤال مي باهمبود منتهي  اي نهياين سه جمله سه خطاب 

يد است حالت تركيبي گفتيم بع گيرد كه مي گيرد؟ عذاب اخروي به همه تركيبي يا مستقالً به آن تعلق مي آن تعلق مي
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ويلٌ «گويد  مالك حرمت دارند. در اينجا نظير آن سؤال منتهي با وجه آكدي است؛ مي جداجداملحوظ باشد بلكه 

هددع مالًا و عمي جزَةٍ الَّذزَةٍ لُممكُلِّ هشود آيا ويل و  است كه اين سؤال مطرح مي وستهيپ هم بهجمله صفتي و » ل

ها آمده يعني مجموعه حرام است يا حالت  با نگاه جمعي و تركيبي و ارتباطي روي تركيب اينعتاب و خطاب 

استقاللي دارد؟ اين يك قاعده تفصيلي كلي است كه در خيلي جاها داريم و بعيد است كه احتمال اول ارتباطي را 

 بپذيريم، احتمال استقالليت قريب است.

 احتماالت موجود 

 آيد؛ گوييم تركيب و كل حرام است و ويل روي آن مي ها هست و مي ايناحتمال اول ارتباطيت  -1

ها  اين تك تكها تركيبي آمده ولي متفاهم عرفي اين است كه در  احتمال دوم اين است كه درست است اين -2

 ويل به آن تعلق بگيرد وجود دارد.مالك تام براي اينكه 

 بررسي احتماالت
گر چه تركيب آن حالت مضاعف و  ديآ يدرماين شكل  اين مجموعه اوصاف به  ظاهراً در چنين مواردي كه 

مستقالً مالك تعلق  هركداممؤكدي دارد ولي متفاهم در مقام محاوره و خطاب اين است كه اوصاف در اين موارد 

محاوره و خطاب است كه با مناسبات  ويل و نهي و عتاب و خطاب است. اين مستند به يك استظهار عرفي در مقام

 خواهد كلش را بگويد. داند كه مي بيند بعيد مي حكم و موضوع وقتي عناوين را مي

 :پس بعيد است آن دو از هم جدا باشد ولي اين ظاهراً جدا است. جمع مالًا و عددهدر 

 ؛بي و ارتباطيشود نه تركي اوالً در اين نوع موارد اين عناوين استقاللي ديده مي -

جمع «ثانياً در كلي اين هم ترديد بكنيم همزه و لمزه مستقالً مقصود است ممكن است كسي بگويد خطاب به  -

هددع مقصود است.مستقالً » همزه و لمزه«گيرد و مؤكد هم هستند ولي  تعلق نمي »مالًا و 

لذا در اينجا حالت تركيبي مقصود  ؛ وستشاهد اين است كه در آيات و جاهاي ديگر همز و لمز جدا آمده ا

جداگانه حرمت در آن وجود دارد و اگر اين قاعده كلي را نپذيريم هم مناسبات حكم و موضوع  طور بهو  نيست
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شود  يي در آيات ديگر آمده و مؤيد ميتنها بهكند كه همز و لمز مستقالً موضوعيت داشته باشد و هم اينكه  اقتضا مي

همزه يي مورد خطاب و عتاب و تحريم است. اين يك جهت ديگر در آيه كه حرمت ثابت شد و روي تنها به اين كه 

 آمده است.ولمزه 

 ؟ستچي شأن نزول آيه سؤال:

كردند و شأن نزول مخصص نيست  را مسخره مي پول يبافراد  دار پولي ها آدمجواب: شأن نزول آيه اين است كه 

بلكه تركيبي است و در حال تركيبي تضاعف و تأكد دارد؛ اگر كسي قاعده كلي را نپذيرد يا در چنين جايي كه چنين 

 شود كه بايد مستقل بگيريم. قرينه مي  شأن نزولي دارد نپذيرد به خاطر اينكه همز و لمز مستقالً در آيات ديگر آمده

 كرد؟ الغاء خصوصيت تركيبيشود  آيا مي :سؤال

گويد جمع است و اگر بگوييم تكش هم مثل آن است كمي  جواب: الغاء خصوصيت تركيبي مشكل است چون مي

ها واي بر او  اين تك تككند كه در  دشوار است، بايد بگوييم از ابتدا ظهور خطاب اين است. عرف برداشت مي

 كند. تركيب است مناسبات حكم و موضوع اين را جدا مياين   ظهور اوليه كه برخالفهست. 

 چند احتمال در اين مورد وجود دارد؟ :سؤال

گويد يك ويل  جواب: احتمال اول همين است اگر كسي بخواهد عددي بحث بكند و ظهور اوليه را بگويد مي

گويد يعني  شأن نزول هم همين را مي .»جمع مالًا و عدده الذي«اي كه  روي اين مجموعه آمده، انسان همزه و لمزه

گوييم  گيرد منتهي ما مي موردي است كه كسي با انباشتگي مال سرمست شده و ديگران را به باد طعنه و سخريه مي

كند. اگر كسي اين را  در مقام محاورات و خطابات موال و آياتي از اين قبيل عرف اين حالت تركيبي را الغاء مي

كند از اينكه احتمال دوم را بپذيريم بايد بگوييم همزه و لمزه در جاهاي  نزول كه ما را دور مي نپذيرد بخصوص شأن

شود براي اينكه همزه و لمزه مستقل مقصود است ولي اين شبهه يك شبهه  قرينه خارجيه مي  ديگر چون مستقل آمده

 مهمي در آيه است.

گذاريم، خود همزه و لمزه هم دو تا است كه  را هم كنار مي »هجمع مالًا و عددالذي «جهت سوم اين است كه 

 را از يكديگر جدا بكنيم؛ ها واژهبايد درستش بكنيم ولي اين 
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شود،  اين صيغه مبالغه است مبالغه يعني كسي كه دائم مرتكب اين عمل مي  مشكل ديگري وجود دارد كه

گويند يعني انسان و شخصي كه  مي اتفاق بهاهل لغت  كه درحالييلمز يهمز  بار كيويل،  بار كيخواهيم بگوييم ولو  مي

خواهيم استدالل به دليلي بكنيم  آيه است براي اينكه مي كثير اللمز و الهمز است اين يك مانع ديگري در استدالل به 

دائم همز  و شخصيت او شخصيتي شده كه اينكه حرفه او شده نه  بار كيتا بگوييم جنس و نوع غيبت حرام است ولو 

ي مبالغه و همزه و لمزه بياورد ها حالتكند. اينجا هم عين قبلي بايد بگوييم در جاهايي كه قرآن  و لمز و غيبت مي

در مقام محاوره كثرت اين براي يك تأكدي است و اال اگر آن هم نباشد در متن آن ماده مالك مبغوضيت وجود 

اين است كه ويل و مبغوضيت و حرمت اوالً روي كسي آمده كه  اش هياولدارد؛ اينجا هم عين دو احتمال قبلي ظاهر 

اينكه  جمع ماال و عدده و همزه و لمزه هست ثانياً اگر همزه و لمزه را جدا بكنيم يعني كسي كه كارش اين است نه 

  ييم كهاين كار را انجام بدهد، ولي بعيد نيست به قرائن خارجي و داخلي و مناسبات حكم و موضوع بگو بار كي

كثرت انباشتگي آن مذمت است و اال تمام مالك مذمت و مغبوضيت در يك بارش هم هست. با مناسبات حكم و 

 علي محمد و آله االطهار اهللا يصل  ؛ وطور بگويد موضوع و قرائن بيروني ممكن است كسي اين
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