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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 فروعات باب سب

 حدیث نفس؛ مهفرع پانزد
 هاشار یاتابۀ ک یاقول  به يمبرز مشروط به وجودصدق سب  یعنی ؛کندینمابراز نشود صدق سب قول، کتابۀ یا اشاره اگر 

 مصداق سب نیست. فحش دهد يگریث نفس به دیدر حد ند وکر کف در ذهن یسکپس اگر  .ستینفس ن ثین حدیبنابرا ؛است

شود میث نفس گفته یبه آن حد ه اصطالحاًک یو سخن درون ن صحبتیا .ندکه انسان با خودش صحبت کنیا یعنیث نفس یحد

 .ستیمصداق مفهوم سب ن  یست ولیار سوء خوب نکاف گرچه .کندینمسب  صدق

 معمست
 ندارد یا سامعی ه مستمعکاست  يگفتار و نوشتار یلسد وینوبا ی شود يث النفس به زبان جاریمرحله باالتر حد دراگر  

 یسکنسبت به  و سدینوب يزیچ ياغذکمثالً فرد در  .کندینم، احتماالً صدق سب خواندینما ی شنودینمرا  گفتار نیا یسکیعنی 

 .شنودینمآن را  یسکه ک کندیمسبی  ییا در جای آن را از بین ببرد.بعد هم  ؛هیاضراء فبما هو نقص و بدهد  ياسناد بد

مشمول عنوان سب  شنودیما ی خواندیمبعداً  یسکاگر لکن  رد.ه مستمع بالفعل داک باشد يو نوشتار گفتارست یالزم نالبته 

 استودیودر ضبط  بعد ازلکن است  غیرزندهبرنامه  و ندارد بالفعلی شنونده شودیمضبط صدایی  استودیودر  یوقت مثالً است.

ا ی سدینویمندارد و او  ياخوانندهاما اگر مستمع و  ؛عنوان سب است ل مشمولکن شیا .شنوندیمگران یو د شودیمپخش 

ل کا به شی نفسث یل حدکه به شک ییهانقصن اسناد یبنابرا ؛ن خارج از مفهوم سب استیا ،شودیمبعد هم محو  و دیگویم

 دله حرمت سب خارج است.ندارد از شمول بحث سب و ا یمستمع طورکلیبهه کاست  يااظهارشده

 علت
 یسک یول شودیم يه به زبان جارک يدا مواری ندیگوینمنفس سب ث یبه حد یعنی شودینمن موارد یسب شامل ا .1

 .شودینمسب  اطالقه بشنود کست ین

را  يزیه عرف چکن است یا كه مالکچرا منصرف است  هاآناز  ل قطعاًیدل ،ندکصدق  موارد نیبر ا سب مفهوماً  اگر .2

 شنودینم طورکلیبهآن را  یسک است ولی شده يزبانش جار برا یاست  ون شخصه درک يزیاهانت بداند و عرف چ

شده است ولی  يجار ه بر زبانک یبخصوص در دوم شودیمم مفهوم آن را شامل ییبنابراین اگر بگو ؛داندینماهانت 

 مستمع ندارد لکن ادله از آن انصراف دارد.

1 



 ٢١٤٣ثبت: ه�مار             

 عرفی مرتکز
 كمال یند ولکن است صدق که مستمع ندارد ممک يموارد یول کندینمث نفس سب صدق یبر حد دیآیمشتر به ذهن یب

 درادن یمنقصت امور سوءث نفس به یم حدییبگو میخواهینمالبته  قائل به حرمت شد. شودینمست و ین تام هاآنحرمت در 

بر زبان  یسخن بد و فحشکه  یسک است زیرا طورهمین شته باشد. در حالت دوم نیزراهت داک نوعین است کممبلکه 

ن کن جهت ممیاز ا عمال کرده است وح استیصحناو  غیر عقلی، لهو یالمکندارد  ياخوانندهشنوده و  ولو کندیم يجار

م حرام است ییبگو د استیبع ی. ولشتر باشدیب ال آنکباشد اش تریعمومهر چه مخاطب  و راهت داردکم هر دو ییاست بگو

 .شودیمو مشمول ادله سب 

 مالك صدق سب
 یسک یول است شده يه به زبان جارکنیا ای است ردهکن يبه زبان جار د ودر نفس خو یگفته ول ییسخن ناروا اگر شخص

د در عالم ثبت و ضبط است و خدا یبگو هر آنچهی ه آدمگرچ. است را نخواند نآ یسکلکن ا نوشته است ی ه استدین را نشنآ

ا سب یلم به فحش کا تیث نفس به فحش یحد و ستاه یاهانت عرف كمال .ستین كآن مال یست ولاواقف از سرائر و ضمائر 

 دارد.ف انصران آظاهر ادله از  یا ستیبدون مستمع مشمول ادله ن

 صدق سبمتأخر در شرط 
ست یالزم ن گرچه. وجود المستمع للسبو  ریأو الصور والتصو ةأو االشار ۀتابکبالقول أو ال صدق سب وجود مبرزٍ یفالبد 

ن یا يانندهیببخواند و بشنود و  یه مستمعکن است یت حرمت به ایتمام لکن تابت باشدک و با قول زمانهممستمع بالفعل 

 نهوگدو بر وجود مستمع . ت حرمت آن مشروط به شرط متأخر استیتمام و لذا صدق سب  .ندیاشارات و عالئم و صور را بب

 .صادق است آن يلذا حرمت برا شودیم خواندهیا  تابت شنیدهکا یقول همزمان با صدور  یعنی مستمع بالفعل است . گاهیاست

ه مستمع بشنود و لذا اگر در کن است یمعلق بر ا لکن حرمتار حرام است کن ینجا ایا ؛خواندیما ی شنودیممستمع بعد گاهی 

  .استمشروط به شرط متأخر  آن تنجز حرمت .ستیحرام ن ،نتوانست بشنود سیکن فاصله یا

 ثمره شرط متأخر
رده کت یاقدام به معص ،شنودیم ای خواندیمکسی نده یا نوشتن مطمئن است در آین سخن گفتن یدر ح فرد یلتادر حاگر 

یا نشنید نخواند  یسک و افتاد یاگر اتفاقحال  .ا بشنودیبخواند  یک فردولو  یسکه کن است یا ت بهیت معصیتمام لکناست 

ت سب بر وجود مستمع  متوقف یه معصکنیا يست برایت نیمعص واقعاً یرد ولکت یت معصیاو ن یعنی ؛است يتجر ينجا جایا
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قرار  واقعاً یول کندیماهانتی و  سدینویم یادداشتین است او کمماست. به عکس  يتجرلذا دا نشد یپ ینجا مستمعیبود و ا

 رده است.کدا نیتنجز پ یست ولا یسب واقع حالت نیا .خواندیمآن را  یسک یاتفاق از بین ببرد ولیرا آن  بعداً  است

 علت تجري
ظرف خمر را ه کنین نداشت مثل ایچون او علم به ا است، دهیبه تنجز نرس ینجا هست ولیم حرمت اکح مییگویماینکه 

نجا موجود یا یم واقعکح یول کندینمدا یتنجز پو ست ین یحرمت فعل ،ن حرمتیا .خمر است دانستینم کهدرحالیده یآشام

ه کبه ذهنش نبود  اتفاق او اصالً  برحسبرفع شده است.  و به خاطر جهلست ین یاو عقاب يبرا لکن استحرام  واقعاً و است

آن را  یسکبعد  یول شنودینم یسکه کن داشت یقی یعنی ؛دین را دشخصی آ رخ داد و یاتفاق و ن را بخواندیبناست ا یمستمع

 یفیلکه موضوع حرام است تکن نداشت یچون علم به ا لکنن فعل حرام بود یه اک کندیمشف ک يدن بعدیخواندن و شن .خواند

اگر متأخر  .نباشد حرمت ندارد هانیاه ک احرمت سب شرط است و هر ج يع بران وجود مبرز و وجود مستمیبنابرا ؛ندارد

 است و ياگر نشد فقط تجرو محقق بشود شرط  ه آن کن است یبه ا آن ت حرمتیتمام شده عرض ک یلکن شید به همنباش

 .شودیمشد حرام منجز  محقق اگر

 ؛ فرد یا جمع معینشانزدهمفرع  
 گفته ینیا جمع معی نیه درباره شخص معکحرام است  یقتو سب . لذال باشدیب معلوم به تفصسوم سب شرط استدر 

 یکفی به یو اسناد نقصی و توص سوءعنوان  یوقت .ندارد یرد مانعیگسب قرار مورد  یسکمبهم و مجمل  لیکاما اگر به ش ؛شود

  که. چرا است مؤکد حرمت طبعاً قرار دهندرا موصوف  يادیه جمع زک ییبخصوص آنجا گیردانجام  يزیوصف منقصت آم

به نحو  و ستین معلوم به تفصیل ردیگیمن قرار یوهه مورد تک یسکاما اگر  ؛اندشدهسب  همهواقع و در  شودیمم منحل کح

جمع من االشخاص  اینه یهذه المد یف نیاحد االشخاص الموجود بُّسُ ی مثالً ردیمورد سب قرار گ یسکاجمال و ابهام 

 برخالف .ریل تعابین قبیو از ا هستندن شهر هستند احمق یه در اک یاز اشخاص یجمع دیگویم نهیهذه المد یف نیالموجود

 صادق است. سب این مورد ستین یه مستمعک ییا آنجایث نفس یحد

 تفاوت با حدیث نفس
سب  ظاهراً که شنودیمآن را  یسکو  کندیمموصوف  يزیرا به صفت منقصت آم یه جمعکن است یه فرض اکنجا یدر ا

قرار  يزین مذمت آمیمورد توه اندر هزارولو  یکیچرا که  ن انصراف داردآل از یدلو  است یر معلومیسب غ لکناست 

سب است  لغتاً ین سب مبهم و مجملیچنچرا که ست ید نین انصراف بعیا .ن منصرف استیل از ایم دلیید بگویباپس  ردیگیم

ضرر و  یسکلکن در حالت اجمال به  استاشخاص  میحر حفظشتر یبهدف حکم  .ن منصرف استیم از اکدر مقام ح یول

ناراحت شدن  كمال .شودیم ترراحت یلیخ داندینمرا سب ن اهانت مجمل یعرف ااگر بتوان ثابت کرد  .رسدینم یبیآس
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را به نحو مجمل  هانیااز  یکیم ییه بگوکذاء معنا ندارد یدر ا و ذاء بودیامصداق ناراحت شدن بود  كاگر مال چرا که ستین

خود او هم  .ستکی میدانینم یمورد اهانت قرار گرفت ول هانیااز  یکی مییگویماست  یاهانت چون امر عرف یول. ردکت یاذ

ست یچون طرفش معلوم ن یواقع شده ول یاهانت عرفاً . لذاستکی فهمدینم یسک یاست ول یاشاره به شخص خاصو  داندیم

 .م حرام استییه بگوکندارد  یوجه دیگویمل یدل

  استثناء
 عیسه جمع را وکنیاز جهت ا یا سب قرار دهد ولیرا مورد مذمت  یه جمع مبهمکشود دا یپ شرایطی ین است گاهکمم

بنابراین  ؛ندستهن شهر اراذل و اوباش یاجمع زیادي در  . مثالً بگویدکنندیمهمه احساس اهانت  مهم استگرفته و موضوع 

جاي  اندگرفتهمه مورد اهانت قرار ه دیگویمه عرف ک یثیند به حکاز مجموعه  يریثکه اتهام و اهانت را متوجه جمع ک ییآنجا

 يشبهه قوند ک ین جمع تلقیا هبه هم را عرف اهانت لکن اگر است يگریجهت داست ذاء یا تأمل است. البته از این حیث که

 .دیآیمل به حساب کوجود دارد و اهانت به  یفو اهانت عر کندیمق سب ن انصراف ندارد چون صدیادله از ا . پسشودیم

ن یرالمؤمنیب امیعج يهاجملهمثل  .ندارد یار است و جهر به فسق است مانعکه ظاهر و آشک يزیف به اوصاف مذمت آمیتوص

 .ال رجالا اشباح الرجال و ی نداشت یظاهرشان مانع عهدشکنیبه خاطر فسق و  کهوفه است کراجع به اهل 

  میکنیمبت هم مفصل بحث یه در غکاست  قن همان جهر به فسیا

 

  ؛ استماع سبفرع هفدهم
 و اندشده یب حرامکه مرتکهستند  یننده و قائل به قول زور و جاهل به قول سوء همه مصداق اشخاصکساب و اهانت 

ه ک یسکحکم ه کن است یه وجود دارد اک یسؤال .ننده استکاهانت  وم همه منطبق بر ساب یردکر که ذک يهامحرمن یعناو

 یه حرمتکنیا ایحرام است  يگریا مشاهده اهانت به دی ا استماع فحش و سبیست؟ آیچ شنودیمن را یمخاطب اوست و ا

  .ندارد

 ادله حرمت

 به عنوان اولی نهی
 ایگو هکم یدار دالیلییعنی  نیالسامع احد المغتاب ایالنار  یالهما فکالسامع والمستمع ه کم یبت در خود ادله داریدر باب غ

 ا سامع السب واالهانه سابیمستمع السب ه کنیوجود ندارد بر ا یل خاصیدر باب سب و اهانت دل .ننده استکبت یغ ،شنونده

 ست.یه حرام نکن است یاصل ام یندار یل خاصیدللذا وقتی  میم نداریو مستق یبه عنوان اول ینه . پسحرام است یعنی
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 اء خصوصیتالغ
 ؟ردکت یخصوص الغاء در این مورد نیز شودیمآیا  ؟شودیمبت شامل حرمت استماع سب هم یغ ل حرمت استماعیدلآیا 

همان  نیز در واقع مستمع سب و لعنپس است شده ت یب معصکبت مغتاب است و مرتیمستمع غ یعنیت یاء خصوصالغ

 یسکشف اسرار کبت یه در غک شد چرا مطمئنبه آن ه بشود کست ین يزیچ تیاء خصوصالغ .جواب واضح است .م را داردکح

اوست  شف سرکن یم چون ایین است بگوکمم لذا کندیمشف سر او کو  دهدیمبه او  يو پشت سر او اسناد بد شودیم

سب  ینوع باشد و یاب شخصیسب در غ ییدر جا اگر. شودینماء خصوصیت لذا الغف داردنه مستمع سب کدارد  یتیخصوص

 ؛عموم و خصوص من وجه باشد تواندیمبت ین سب و غیم بیه گفتکنیا يمشمول آن هست برا ،دیبت به حساب آیمشتمل بر غ

  .شودیمبت یمستمع غسب، مستمع  لذا گرددیمسب شامل بت یاطالقات غ ،ستابت یه سب مصداق غک بنابراین در مواردي

 عناوین عامه در نهی
 از: اندعبارتکه  مینکه کین عامه تیعناو بهد یبابراي اثبات حرمت استماع سب م یندار یل خاصیچون دل

 حضور در مجلس معصیت
را  بحث نیا حالتابهما  پرداخت.بحث به این خود  يد در جایبا باشد.ت یدر مجلس معص تکشراگر استماع سب مصداق 

باشد حرام  یتیه حضور در هر مجلس معصک یل مطلقیدلت حرام است اما یاز مجالس معص یدر بعض . حضورمیانکرده یینها

تابِ أَنْ إِذا سَمِعُْتْم کالْ یمْ فِ یکوَ قَدْ نَزَّلَ عَلَ«آیه شریفه  بنا بر شودیمخدا گفته  كشر ثابت نشده است. مثالً در مجالسی که

نَ وَ یمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقکرِهِ إِنَّیثٍ غَیحَد یخُوضُوا فی یسْتَهْزَأُ بِها فَال تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّیفَرُ بِها وَ یکاتِ اللَّهِ یآ

 ییاگر در جاکه است  یخاص آیه شامل موارد .نندک يگرید تا بحث دیدیبا آنها نشن )140النساء/( »عاًیجَهَنَّمَ جَم ینَ فیافِرکالْ

اما مجلس  ؛است طورهمیننیز ا مجلس شراب ی .نشستد ین مجلس نبادر آ ،شودیممسخره  یام الهکن و شرعت و احید

در مواقع  لکن ستیشده نمطلق ثابت طوربهت یت دارد اما حرمت جلوس در مجلس معصیراهت و مذمومک ت مطلقاً یمعص

 ست.یه تام نکدوم است  یلین دلیا . لذاکندیمحرمت را ثابت  دلیل یخاص

 رکاز من ینه
 دیگویمماهیت دلیل  .داندینمحرام  سب رااستماع دلیل  نیحد داللت ااما  ؛ردکد استماع ینبا ،ردکر کاز من ید نهیچون با

ن حد یل در همین دلیا از .خواهدیمل یدل باشدبما هو استماع حرام  ندیه شنکنید اما اینکد ممانعت ید بایدیر را دکاگر من

 آن کند. از ید نهیبا دیشن ي رارکمناگر ه ک شودیماستفاده 
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 قوام تمامیت معصیت ،استماع
از  یکیو او هم  اندنشسته ياعدهه ک . حالتیمیمستمع دار نهودقت کنید دو گ .ت استیت معصیمستمع مقوم تمام يدمواردر 

اگر و  کندیمدا یمستمع پساب  ،را بشنود اگر سب هک معصیت ندارد. حالت دیگر در ارتکاب او تأثیريجمع است فلذا نبودن 

ل هم ین دلیت ایتمام عنوان سب است.صدق  را که وجود مستمع شرطچ کندینمگناه  ندارد و یمستمع ، ساب دیگرنشنود

مستمعین دیگر نیز هستند.  او هم نشنود خاصی نیست چراکه اگرمستمع  بهموارد  یدر بعضچرا که تمامیت گناه ست یمطلق ن

 .شودیممثل حالتی که اهانتی از رادیو پخش 

 انتاز باب اعحرمت 
 یبعض گرچه اعانت بر اثم دلیل بر حرمت .حرام است بر اثم هم تبر اثم است و اعان تاعاناستماع نوعی م ییبگوشاید 

خاص ندارد دلیل داللت بر حرمت وجود مستمع  فعلیت سب نیاز به را که در مواردي کهچ .ستین یمطلقدلیل  یولاست موارد 

ست ین طوراینت و فعلیت اثم ندارد چرا که تأثیري در تمامیا نشنود یبشنود اگر شخص  رادیو که . مثل پخش اهانت ازکندینم

 .باشد مخاطببیمستمع و یبچنین اهانتی ه ک

 حرمت از باب تشویق
و  ۀیالمعص یع علیتشج .گناه استبر ق یبه اثم و تشو تاعان ینوع تشویقی که ساب گردد.ه مشوق کباشد  ايگونهبهاستماع 

. این دلیل نیز به  همان توجیه بیان شده در ادله  شودیماست و مشمول حرمت  اعانت ینوع ت طبعاًیختن شخص به معصیبرانگ

  قبل مطلق نیست.

 نتیجه
ا با استماع او یسب محقق شود شخص استماع اگر با  .میندار یلیاستماع سب دلحرمت مطلق  يبرا هشد ادله مطرح بنا بر

 بر اثم حرام است.   تشود از باب اعانق به سب یتشو
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