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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 حرمت فحش و بذاء

 ادله روایی
 کیهفتادوات در باب یو بذاء مطرح شد. برخی روا شم، ادله حرمت فحیحرمت سب متعرض شد يه براک ياادلهدر عداد 

 مابقی احادیث در همان وزان است. .ابواب جهاد نفس بررسی شد

 ومدروایت 
إِنَّ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص«جَعْفَرٍ ع قَالَ:  یبْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِ یوَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِ

 1»لَ الْمُلْحِفَ ءَ السَّائِيبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِیاللَّهَ 

 مدلول روایت
 ر است.الف ) ملحف به معناي مص

 اسرار دارد. ییسائلی که در گدا. 2 . شخص بدزبان و بدگو 1ب ) ظاهراً دو موضوع در روایت مطرح شده:  

 د در حد حرمت نباشد. یه شاکم یگر داریبغِضُ حرمت است اما در سائل ملحف دلیل دیه یج) ظهور اول

 ت سومیروا
الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَ الْجَفَاُء «عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  یدَةَ عَنْ أَبِیعُبَ یادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِیعَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِوَ 

 2»النَّارِ  یفِ

 مدلول روایت
گاه او یب جفا شود جاکه مرتک یسک یعنیح بود. بذاء از نوع جفا و جفا در نار است یالم قبکلم به فحش و کت يبذاء به معنا

راهت هم کن بود با کمم الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِدر آتش است. داللت این روایت بر حرمت واضح است چرا که اگر فقط وارد شده بود 

 که وعده عذاب است و ظاهر در حرمت.آمده  النَّارِ یالْجَفَاءُ فِبعد از این عبارت   یجمع شود ول

 سند روایت
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 3یافکه در روایت اصول کاد قرار گرفته یخلو من ضعف است چرا که در سند آن سهل بن زیال  عجالتاًاز نظر سند روایت  

ت ل سند تقوییدر تبد یست مگر بنا بر وجهیاز ضعف ن یروایت خال جهتازاینست. یق وي تمام نینیز هست ولی ظاهراً توث

 ست.یاز ضعف ن ین سندش خالیبنابرا ؛شود

 ت چهارمیروا
 یعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِیهِ جَمِینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أََنسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیبْنِ الْحُسَ یمُحَمَّدُ بْنُ عَلِ

لِمَنْ  یطُوبَ  یا عَلِیلَ لَهُ یمَا قَالَ وَ لَا مَا قِ یبَالِ یءٍ لَا يلِّ فَاحِشٍ بَذِک یحَرَّمَ اللَّهُ الْجَنَّۀَ عَلَ یا عَلِی«ع قَالَ:  یص لِعَلِ یۀِ النَّبِیوَصِ

 4»طَالَ عُمُرُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ

 داللت روایت
یعنی خداوند  »لَ لَهُ یمَا قَالَ وَ لَا مَا قِ یبَالِیءٍ لَا يلِّ فَاحِشٍ بَذِک یحَرَّمَ اللَّهُ الْجَنَّۀَ عَلَ یعَلِ«تشان فرمودند یا یحضرت در وص

وعده عذاب است و داللت  ینوع القاعدهعلیم جنت ی. تحرشودیموعده عذاب و محرومیت از بهشت داده لذا جنت بر او حرام 

م جنت، صرفاً نار نیست لکن یتحر يمعناه کن جنت و نار درجاتی است یه بکباشد  ین است توهمک. ممکندیمبر حرمت 

 مناسبت دارد.  یمیشتر با عنوان تحریب» حَرَّمَ اللَّهُ الْجَنَّۀَ«عبارت 

 سند روایت
از جعفر بن  هیأبأنس بن محمد عن و  کندیمنقل  )السالمعلیه(سند مرحوم صدوق به حماد بن عمرو که حماد از امام 

 ق است.یمعتبر و روایت قابل توث هر دو ظاهراًکه  )السالمعلیه( محمد

 آیا تحریم از بهشت دائمی است یا موقت؟ سؤال:

 . شودیما جهنم یتاً داخل در بهشت یه انسان نهاک اندقائلبرخی  پاسخ استاد:

در صورت عدم قبول  او حرام است. يه جنت براکنیوارد شده داللت بر ا حَرَّمَ اللَّهُقول چون در روایت  انیقبولدر صورت 

م چرا که یبه پذیرش یا رد این قول ندار يازیالبته ن امل در فعل دارد.کظهور در منقصت تام و  حَرَّمَ اللَّهُاین قول نیز عبارت 

 فراوان است. کندیمه داللت بر حرمت کاتی یروا
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 ت پنجم یروا
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  یدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِیعُبَ یبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِ ینِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْحَسَنِ بْک یدٍ فِینُ بْنُ سَعِیالْحُسَ

 روایت از حیث سند متقن است. 5»النَّارِ  یوَ الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَ الْجَفَاءُ فِ -الْجَنَّۀِ یمَانُ فِ یمَانِ وَ الْإِ یاءُ مِنَ الْإِ یالْحَ«

 امل است.کتام و  النَّارِ یالْجَفَاءُ فِ داللت چند روایت خوانده شده بر حرمت بخصوص در عبارتـ 

 روایت دوم
اشٍ عَْن یعَ ینَۀَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِیعَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَ یسَیوَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِ

مَا  یبَالِیاءِ لَا یلِ الْحَیءٍ قَلِيلِّ فَحَّاشٍ بَذِک یإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّۀَ عَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص«نَ ع قَالَ: یرِ الْمُؤْمِنِیسٍ عَنْ أَمِیمِ بْنِ قَیسُلَ

طَانٍ فَقَالَ رَسُولُ یشَ كالنَّاسِ شِرْ یا رَسُولَ اللَّهِ وَ فِیلَ یطَانٍ قِیشَ كۀٍ أَوْ شِرْ یإِنْ َفتَّشْتَهُ لَمْ تَجِدْهُ إِلَّا لِغَ  کلَ لَُه فَإِنَّیقَالَ وَ لَا مَا قِ

معتبر است. از حضرت سؤال شده  روایت از حیث سند 6»الْأَمْوالِ وَ الْأَوْالد یهُمْ فِکوَ شارِ اللَّهِ ص أَ مَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

 فه آمده.یه شریاست در آ »الْأَمْوالِ وَ الْأَوْالد یهُمْ فِ کشارِ«ه همان ک دیفرمایمطان به چه معناست؟ حضرت یش كشر

 روایت اول
قَالَ رَسُولُ «عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  یاللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِرٍ عَنْ عَبْدِ یعُمَ یابْنِ أَبِ هِ عَنیمَ عَنْ أَبِیبْنِ إِبْرَاهِ یعْقُوبَ عَنْ عَلِیمُحَمَّدُ بْنُ 

روایت از حیث سند بسیار متقن است. بخالف  7»طَانِ یالشَّ كهُ فَهُوَ شِرْلَ لَیمَا قَالَ وَ لَا مَا قِ یبَالِیتُمُ الرَّجُلَ لَا یإِذَا رَأَ اللَّهِ ص

ن عنوان را ندارد بلکه عنوان یت اول ایآمده، روا هاآنء در يب که عنوان بذاء و بذن بایات دوم و سوم و چهارم و پنجم ایروا

 در آن مستقالً به کار رفته.  »مَا قَالَ یبَالِیلَا «

 یعنی ؛نداشته باشد ندیگویمدیگران به او  آنچهو از  دیگویمبه دیگران  آنچهاز  کیکه با است مباالتیفرد بی شخص الابالی

به او ناسزایی بگوید  یسکزشت گشوده است و از اینکه  و کلماتکه زبانش به سب و طعن  ییایحیبو  رتیغیبشخص 

 است. یکاو شر كطان در شریطان است و شیش ك. عمل او شرشودینمناراحت 

 روایت داللت
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 یبَالِیلَا « ست.ین كت شدن شخص مالیر و امثال ذلک اذیاین عبارت داللت متقنی بر این دارد که در اهانت و سب و تحق

ذاء است یر از ایپس اهانت غ .دهدینمند اهمیتی یو هر چه به او بگو شودینمت ییعنی فرد ناراحت و اذ »لَ لَهُ یمَا قَالَ وَ لَا مَا قِ

 و ارتباطی به آن ندارد.

 نحوه ورود در احادیث

 ء يفاحش و بذ به عنوان قید
 كمِنْ عَلَامَاتِ شِرْ«ویا در روایت  »لَ لَهُیمَا قَالَ وَ لَا مَا قِ یبَالِیاءِ لَا یلِ الْحَیءٍ قَلِيلِّ فَحَّاشٍ بَذِک یعَلَ «مثالً در روایت 

 8».هِیلَ فِیمَا قَالَ وَ لَا مَا قِ یبَالِیونَ فَحَّاشاً لَا یکهِ أَنْ یفِ کشَیلَا  يطَانِ الَّذِ یالشَّ

 به عنوان موضوع حکم مستقالً 

نجا خود موضوع مستقالً مورد یکه ا »طَانِیالشَّ كلَ لَهُ فَهُوَ شِرْیمَا قَالَ وَ لَا مَا قِ یبَالِیتُمُ الرَّجُلَ لَا یإِذَا رَأَ«مثالً در روایت 

 حرمت و مذمت و عتاب و خطاب قرار گرفته است.

 اصل اصولی
ب آن با قیود کیم واقع شده و ترکه عنوان جداگانه موضوع حک دهدیمد هم مستقل، نشان یایب یبکیهم تر یعنوان هر جا

مَا قَالَ وَ لَا  یبَالِیلَا «بنابراین  ؛ل مصرح در اصول مطرح نشده گرچه روشن استکن قاعده به شیدیگر به جهت تأکید است. ا

 عتاب و خطاب است حتی در مواردي که در کنار قیودي مثل فحش و غیره واقع شده.  يبرا یموضوع مستقل »لَ لَهُیمَا قِ

 بطه ایذاء و اهانت  عموم و خصوص من وجهرا
شخصی  ذاءیا ه حرام است.کگران وجود دارد یدر ارتباط با د یکه در بحث ما دو عنوان اصل میادادهرر تذکر کن نکته را میا

 نیاز ا یکیم ذیل یردکر کذ حالتابهاست. تمام موارد که  ین عرفیتوه اهانت ه شخص ناراحت شود.کن است یا كاست. مال

ن دو بر هم منطبق یست بلکه عموم و خصوص من وجه است. البته غالباً ایبرقرار ن ينسبت تساو این دون یدو عنوان است. ب

رده حال ناراحت کرامت فرد را مخدوش که کنیا يبران لذا دو گناه است. یاست و هم توهذاء یهستند مثالً عملی هم مصداق ا

در  یگاه یولاست  ه به او آزار رساندهکنیخاطر ا به .ز خداست فلذا عمل حرام استت و آبرو ایثین حیشود یا نه. چرا که ا

م یدار يمثالً گاه موارد دارد ياواحدهعنوان است و حرمت  یکلذا  شوندیمن دو عنوان جدا یاز ا یکماده افتراق دارند و هر 
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ف ید تعرینک. فرض کندیموي را ناراحت  یول کندینمذاء است ولی اهانت نیست مثالً اهانتی به فرد یمصداق ا  -الف که:

 . شودیم ناراحتاو  ین است دروغ هم نباشد ولکمم یست حتیند که حقیقتاً اهانت نکاز او ب يادیز

ه به او اهانت ک یه شخصک. مثل حالتی شودیمت محسوب یاذ یست ولیه اهانت به شخص نکبرخی افعال و اقوال نیز  -ب

 .داندیماست لکن عرف آن را اهانت  الابالیشده 

 در چیست؟  »لَ لَهُیمَا قَالَ وَ لَا مَا قِ یبَالِیلَا «این سؤال مطرح است که ظهور 

 فعل) شخص( عمل .1

 ندارد. یفقه ياثمرهه کباشد  یکه مقصود فقط حالتی روح هی هیوصف روحی بما  .2

 وصف روحی ـ از حیث تعلق فعل به آن .3

 یو روان یاست لکن حالت روح ينمودي ظاهر ییایحیبو  رتیغیباست. گرچه  یو روح یروانـ عبارت ظاهر در حالت 

 است.

 یبدزبان یبَالِینمود لَا  »طَانیالشَّ كلَ لَُه فَهُوَ شِرْیمَا قَالَ وَ لَا مَا قِ یبَالِیتُمُ الرَّجُلَ لَا یإِذَا رَأَ«ـ با توجه به این بخش از روایت 

ه ین روحیاز بدزبانی ندارد. طبعاً ا کیهم حرفی بزند، با يگریو حتی اگر د شودینمخود متأثر  رتیغیب يفرد یعنی ؛است

بیشتر به  و فحاشیدلیل است براي بدزبانی  ياهیروحچنین  دیگرعبارتبه ؛گران شودیه بیشتر متعرض دک شودیمموجب 

 دیگران.

ب کید موارد ترینکته توجه کن نی. اگر به الَ لَهُیمَا قَالَ وَ لَا مَا قِ یبَالِیلَا ه ک ءٍيبَذِلِّ فَحَّاشٍ ک یعَلَ ت آمده یدر روا روازاینـ 

لَ لَهُ با قیود دیگر، در واقع علت براي قبل است. چرا فرد به خاطر الابالی بودن فحاش و یمَا قَالَ وَ لَا مَا قِ یبَالِیعبارت لَا 

 يظاهر ياست. مؤید این مطلب افعال و گفتار و رفتارها یعمل یعلت بدزبان یحبی حالت روکیلذا در موارد تر شودیمبدزبان 

. در واقع رفتار و دهدیمو خود را نشان  کندیم یتجل هاآنه در کات ماست یاز حاالت و روح ياجلوهماست که نمود و 

 نه صفات و احوال ماست. یگفتار ما آ

 یعنیفاحش است  ياست و در موارد جمع عبارت با قیود دیگر نیز علت برا ین حالت روحیته مرتکز ما بود که اکن نیاـ 

 ه فحاش شده همین است.کنیسر ا

 ؟شوندیمآیا حاالت نفسانی متعلق احکام واقع 

 م حرام است؟ ییبگو میتوانیماست  یاگر بپذیریم که عبارت دال بر حالتی روح

 توانیمه در عمل ظاهر شود کنیاز ا نظرقطعبا  شودیممحسوب  یحالت روح یکبه عنوان  یائیحیبو  یرتیغیبه کنیا

 ست؟یا حرام نیگفت حرام است 
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 چگونگی تعلق احکام به حاالت روحی
و احوال  یو صفات نفسان یگفت حاالت روح توانیمخالصه  صورتبهپرداخت لکن  االخالقفقهدر  ین بحثیباید به ا 

ا ی هاآنسب که کث یه از این حکم بلیام واقع شود. البته نه به شکل مستقکموضوع حرمت و متعلق اح تواندیمهم  یدرون

است و تنها  یاحوال درون یرتیغیب، ییایحیببر، تواضع، عجب، کتوضیح اینکه مثالً  ا واجب باشد.یحرام  هاآناجتناب از 

کسب یا ترك  کهدرصورتی یرا حرام یا واجب دانست. ول هاآن هیهی ماً بما یمستق توانینما بد. یگفت خوب است  توانیم

 ف واقع شود.یلکمتعلق ت تواندیماین حاالت اختیاري باشد 

 تعلق احکام به افعال و احوال  اختیاري
 يرن است ظاهکمم ياریافعال اخت. ۀ أو باطنیۀیانت هذه االفعال ظاهرکسواء  ردیگیمتعلق  ياریاحکام خمسه به افعال اخت

موضوع حرمت واقع شود.  تواندیمدارم نوعی فعل درونی است که  ین ذهنیا تمری کنمیمر کف کههمینباشد یعنی  ییا باطن

 تواندینمصفات مستقیماً  است. یو درون يارید قصد کرد و این قصد واجب است لکن فعلی اختیبا نمازا در یمثالً در روزه 

ا محبوب بدانیم، یغوض بنکه صفات را میا ا واجب است باشد.یحرام  تواندینمام خمسه واقع شود چون حاالت کمتعلق اح

ا اجتناب از آن یل یتحص کهدرصورتی یصفات درون نه وجوب و حرمت. هاستآنبر  يو بد یحمل حسن و قبح یا خوب

بر را با کا یگفت حسد  توانیمیعنی  ؛ردیه آن تعلق بگفعل ب تواندیم. چرا که شوندیمباشد متعلق احکام واقع  ياریاخت

ن چرا که کجاد یا اخالص را در خودت ایه تواضع یگفت روح توانیمه کنیا ای ياز خود بزدا یا عملی یدرون يهانیتمر

مام احوال نفسانی قابل تغییر و اکتساب نیستند.  باشد. يا فعل ظاهری یل فعل درونیاز طریق تحص تواندیمل یک حالت یتحص

است  ياری. اجتناب فعل، امري اختشوندیمصفات اکتسابی نیز به اندازه تغییر و اختیاري بودنشان متعلق احکام واقع 

متعلق عرف نیز باشد  تواندیماز جهت تعلق به فعل  یم وجوب و حرمت واقع شود. احوال درونکمتعلق ح تواندیم جهتازاین

از  یکیم و بالذات متعلق یمستق یصفات روح. هاآنا مبارزه با یل یاء یعنی حرمت تحصیبر و رکحرمت  یلذا با نگاه عرف

 بلکه تعلق احکام به حاالت روحی بالعرض و مجازي است. رندیگینمام خمسه قرار کاح

 .ردیگیمنتعلق  غیر اختیارياحکام خمسه به افعال و احوال  :تذکر

 بنديجمع
متعلق  هی هیف در فلسفه است بما کی چهارگانهاز اقسام  یف نفسانکیه جزء مقوله ک یات نفسانکو مل یصفات روح

 تواندیمباشد،  ياریه اختک یین صفات در جایل و اجتناب از ایاما تحص ؛ياریر اختیچه غ ياریچه اخت شودینمام خمسه کاح

 ام خمسه واقع شود.کمتعلق اح
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 مواضع تحصیل و اجتناب از صفات نفسانی
ت ید در عبادت نیاء در عبادت حرام است فلذا ضرورتاً بایمثالً ر دیگویمه است. گاهی دلیل یقض یل اثباتیاین امر تابع دل

داریم که صفت  یدلیل مطلق یگاه ن فعل اجتناب از این صفت شرط شده است.یرا از آن تطهیر کرد. چرا که در پذیرش ا

بْنِ  یمُحَمَّدُ بْنُ عَلِ :. مثل رفع حسد که در روایت وارد شده استداندینمرده آن را حرام کدا نیدر ظاهر نمود پ کهامیماد

عَنْ  یسَیعَنْ حَمَّادِ بْنِ عِدَ یزِ یعْقُوبَ بْنِ یعَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ  ییحْیدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یالتَّوْحِ ینِ فِ یالْحُسَ

هِ وَ یرِهُوا عَلَکانُ وَ مَا أُیاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیتِسْعَۀُ أَشْ یرُفِعَ عَنْ أُمَّتِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص«عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  یزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِ یحَرِ

البته با  9»نْطِقُوا بِشَفَۀٍیمَا لَمْ  الْخَلْوَةِ  یالْوَسْوَسَۀِ فِ  یرُ فِکرَةُ وَ التَّفَیهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیمَا اضْطُرُّوا إِلَقُونَ وَ یطِیعْلَمُونَ وَ مَا لَا یمَا لَا 

 ست.یش واقع نیاست لکن عذاب برا یت باقیراهت و مذموکبرداشتن عذاب 

 ند حرام است یا نه ـکدا بیه در ظاهر نمود پکنیبر در درون بدون اکه صرف وجود کست یـ در مورد کبر معلوم ن

 مختار استاد
شتر مورد مذمت قرار گرفته یباشد ب یصفت روح یعنیهمان مرتکز ذهنی ما  لَ لَهُیمَا قَالَ وَ لَا مَا قِ یبَالِیلَا اگر مقصود از 

ه آن هم ک ردیگیمه به آن تعلق ک یم فعلییه بگوکنیث ایماً متعلق حرمت واقع شده است مگر از حیگفت مستق توانینمچون 

طان باشد یش كن شریدر عمل ظاهر شود و ا لَ لَهُ یمَا قَالَ وَ لَا مَا قِ یبَالِ یال ه کگر این است یاحتمال د یول ظهور ندارد. یلیخ

ه ک یروحرده است نه صفت کدا یه بروز پکاست  یت صفت روحیمقصود روا .هی هیبه ما  یبه عنوان صفت روح یبَالِینه ال 

ه خودش را نشان کاست  یلَ لَهُ عدم مباالتیمَا قَالَ وَ لَا مَا قِ  یبَالِیروایت است یعنی ال  ین ظهور عرفیدر عالم درون است ا

. پس خود شودیم يه به زبان جارکث فحشی است ی. در واقع حرمت آن از حهاستنیاجه فحاش و امثال یو آن نت دهدیم

 .شودیم يه بر زبان او جارکاست  ايکلمه ثیندارد و از ح یاستقالل

 همین احتمال است. تريقوظاهر  

 ادله حرمت سب بنديجمع
 م عقلکح .1

 ادله عامه .2

 .369 ص ،15 ج ،عۀیوسائل الش _9
                                                           



 ٢١٣٨ثبت: ه�مار           

 آیات
   )148(النساء/»ماًیعاً عَلیانَ اللَّهُ سَمکحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِالَّ مَنْ ظُلِمَ وَ یال «الف ـ 

مْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مَِن یکعَلَ یتْلیمُ الْأَنْعامُ إِالَّ ما کرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ أُحِلَّتْ لَیعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَیوَ مَنْ  کذلِ«ب ـ 

 )30الحج/(»الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور

راً مِنْهُنَّ وَ ینَّ خَیکأَنْ  یعَسراً مِنْهُمْ وَ ال نِساءٌ مِنْ نِساءٍ یونُوا خَیکأَنْ  یعَسمِنْ قَوْمٍ سْخَرْ قَوْمٌ ینَ آمَنُوا ال یهَا الَّذیا أَی«جـ ـ 

   )11الحجرات/(»هُمُ الظَّالِمُونَ  کتُبْ فَأُولئِ یمانِ وَ مَنْ لَمْ یمْ وَ ال تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ االِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإکال تَلْمِزُوا أَنْفُسَ

  )1الهمزة /(»لِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کلٌ لِیوَ« د ـ

رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ  یإِللِّ أُمَّۀٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ کنَّا لِیزَ  کذلِکرِ عِلْمٍ یسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَیدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَینَ یوَ ال تَسُبُّوا الَّذ« هـ ـ

   )108انعام/(»عْمَلُونَیانُوا کنَبِّئُهُمْ بِما یفَ

 روایات
 ق آن سب است.یاز مصاد یکیه ک الف ـ ادله ظلم و بغی علی الناس

 ر و استخفافیب ـ ادله اهانت و تحق

 ذاءیجـ ـ ادله ا

 د ـ ادله فحش و بذاء

ر سب یبدانیم که سب و غ یرا مطلق بدزبان ل عام است. اگر فحش و بذاءیاحتمال دل یکبنا بر  که گرانیهـ ـ ادله طعن بر د

 .شودرا شامل 

 ادله خاصه .3

 احتمال یکات فحش و بذاء بنا بر یالف ـ روا

 آمده است هاآناتی که عنوان سب در یب ـ روا

 .شدیمه سب مصداق آن کبود  يگرین دیعناو یعنیه ادله عامه بود یر از ادله سب بقیغ
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 نسبت سب با عنوان ادله

 سب استعنوان جنس 
ر. یسب را دارند مثل اهانت و استخفاف و تحق يست حالت جنس براین هاآنه عنوان سب در ک ياادلها یادله عامه  یبعض

 است یعنی جنس سب است. گونهاینکه اهانتی  مییگویمف سب یدر تعر

 عنوان عام مطلق است
 »اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور«مثل آیه  شودیمسب را شامل ه همه موارد کاست  یگر را اگر جنس ندانیم الاقل عنوان عامید یبعض

 ا ادله ظلم به ناس است. یو  »حِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِیال «ا آیه یل اقسام سب مصداق آن است. ک یعنی

 عنوان اخص مطلق است
 یعنی ؛»وَ ال تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ«نه همه اقسام سب را مثل آیه  شوندیمبرخی دیگر از عناوین قسمتی از اقسام سب را شامل 

 ن است.یسب اعم از عناو

 عنوان و سب عموم و خصوص من وجه است
را  یو بعض شودیماز اقسام سب را شامل  یه بعضکذاء یو سب عموم و خصوص من وجه است مثل ا هاآنن یه بک ینیعناو

 . شودینمشامل 

 نتیجه
ن عامه. لذا اگر یهم به عنوانه الخاص هم به عناو أنّ السَّب حرامٌرنا کع ما ذیه فتحصل من جمکن شد یادله ا يبندجمع

 مضاعف دارد مثل تنابز به القاب. ن عنوان عام بر آن صادق باشد حرمتیچند
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