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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 سب ابفروعات ب

 فرع هفدهم 
در باب غیبت دلیل خاص داریم  ندارد.وجود بر حرمت با عنوان استماع  استماع سببر خالف باب غیبت دلیل خاصی در 

قول به سب الجمله براي استماع شود فیکه می شدچهار وجه ذکر  ادله عامهبررسی اما در . که السامع احد المغتابین است

 .قائل بودرا حرمت 

 شرکت در مجلس معصیت
لس معصیت وارد شده شرکت در مجکه در باب مجالست و مشارکت با اهل معاصی و است اي ادله ،چهار وجهاین یکی از  

مطلق  ايادلهو فقهی  و قاعده عاممن وجه است  عام و خاصر مجلس معصیت مجالست با اهل معاصی و مشارکت د .است

 دال بر حرمت آنهاست.

 بررسی ادله
در نیاز به بحث مبسوطی مستقل قاعده فقهی یک خود این بحث به عنوان  گرچه شودمیمستندات قاعده عامه ذکر  اجماالً

اي که در باب شرکت در مجالس معصیت و هم روایات و ادله .نشده چندان به آن پرداختهحد بحث سب دارد که متأسفانه 

 شوند.نشینی با اهل معصیت وارد شده از یک منظر کلی به دو دسته تقسیم می

 ادله خاص
إِذا سَمِعْتُمْ  «آیه از جمله  اي که با معاصی خاصه ارتباط داردیا آیات و ادلهو  است روایاتی که در معاصی خاصه وارد شده

 .اعتقادي استو غیر اعتقادي  استهزاء و مسخره کردن اموراین آیه مربوط به ) 140نساء/(»اللَّهِ یُکْفَرُ بِها وَ یُسْتَهْزَأُ بِهاآیاتِ 

 مُجَاوَرَةِ أَهْلِ الْمَعَاصِی وَ بَابُ تَحْرِیمِ  « و ابوابی مثلکتاب امر به معروف و نهی از منکر  ،جلد یازده وسائل بعضی از روایات در

 در همین مورد مطرح شده که 2»بَابُ تَحْرِیمِ الْمُجَالَسَۀِ لِأَهْلِ الْمَعَاصِی وَ أَهْلِ الْبِدَع«  و 1»مُخَالَطَتِهِمْ اخْتِیَاراً وَ مَحَبَّۀِ بَقَائِهِم
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مَنْ قَعَدَ عِنْدَ سَبَّاٍب «  روایت که مربوط به بدعتها است و 3»لَا تَصْحَبُوا أَهْلَ الْبِدَع« روایت   مثالً .مربوط به معاصی خاصه است

 .کندکه مربوط به کسی است که سب اولیاء اهللا می 4»لِأَوْلِیَاءِ اللَّه

 ادله عام
-یعنی مطلق مجالست با اهل معاصی را منع کرده و مورد تحریم قرار می ند.گروه دومی از ادله وجود دارد که اطالق دار

 دهند.

عَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً وَ  همین باباز سوم روایت 

إِیَّاکُمْ وَ صُحْبَۀَ الْعَاصِیَن « الَ:قَالْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّۀَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ 

در روایت ذکر شده که هر دو معتبر دو سند  5».وَ مَعُونَۀَ الظَّالِمِینَ وَ مُجَاوَرَةَ الْفَاسِقِینَ احْذَرُوا فِتْنَتَهُمُ وَ تَبَاعَدُوا مِنْ سَاحَتِهِمْ

 .کندفساق منع می از هم نشینی با عاصین و و مضمون آن است

بْنِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی زِیَادٍ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  است کهآمده  روایت چهارم  و

در جلسه اي  6.»ى اللَّهُ فِیهِ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَى تَغْیِیرِهِلَا یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَجِْلسَ مَجْلِساً یُعْصَ«صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: 

اگر به مجلسی برود و بتواند در آن  که این معنا روشن است .تواند آن را تغییر دهده خدا در آن معصیت بشود و او نمیبنشیند ک

 است.معتبر  این روایت سند احتماالً .خارج است روایت اثر گذارد از شمول این

 .    هست نیزمحرمات  ال بررود ولی در روایات دال ینبغی در اصطالحات فقهی امروز گاهی در مکروهات به کار می ارتعب

 .شودحرمت میدال بر ن جاري شود آواگذار شود و مقدمات حکمت در  ی وقتی که به اطالق خودال ینبغ

 دال بر حرمت هستند کهنیز  يکتاب امر به معروف و نهی از منکر ابواب سی و هفت و سی و هشت روایات مطلق معتبر در

 ست.مجالست در مجلس گناه ا

 سب ادله
  .سب است ابص باست که مخت گروه سوم روایاتی

 روایت علی بن ابراهیم
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 َأبِی عَنْ أَعْیَنَ  بْنِ الْأَعْلَى عَبْدِ  عَنْ  عَمِیرَةَ بْنِ  سَیْفِ عَنْ أَسْبَاطٍ بْنِ  عَلِیِّ  عَنْ  أَبِیهِ عَنْ  إِبْرَاهِیمَ  بْنِ عَلِیِّ عَنْ وَ این بابروایت هفتم 

که منع از شرکت در  7».مُؤْمِنٌ  فِیهِ یُعَابُ أَوْ  إِمَامٌ  فِیهِ  یُنْتَقَصُ  مَجْلِساً  یَجْلِسْ فَلَا الْآخِرِ  الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ کَانَ مَنْ : «قَالَ ع اللَّهِ  عَبْدِ 

شود یا مؤمنی مورد مذمت و تنقیص می ،باب هستاین دو احتمال در هر که به امام عادل یا امام معصوم که است مجلسی 

  .گیردعیب جویی قرار می

 سند روایت
علی بن اسباط و سیف بن عمیره  شد.ذکر  علی بن ابراهیم براي توثیقپیش از این چند وجه  .روایت از نظر سند معتبر است

شیخ برایش وارد رجال از طائفه زراره باشد توثیقی در نجاشی و کشی و  عبداهللا بن اعین که احتماالً .هم توثیق خاص دارند

او از فقهاي اصحاب صادقین  فرمایندمرحوم مفید می است. ایشان تعریف کردهاز نشده است ولی مرحوم شیخ مفید خیلی 

 .لذا این روایت معتبر است .دکراستفاده توثیق  توانمیین تمجید مرحوم مفید ااز هست و 

که از جمله سب است یا اگر  شودمیرا شامل به مؤمن  و هر نوع وارد کردن عیبیا مطلق است » مُؤْمِنٌ فِیهِ یُعَابُ «عبارت 

 .اء خصوصیتش قوي استالغ استیعاب عبارت مقصود غیبت باشد چون 

 بن ادریس روایت محمد 
این آخر  سرائر کتاب فقهی مرحوم ابن ادریس است. .محمد بن ادریس در آخر سرائر استاین باب از یکم وروایت بیست

 .ستآمده ااي از روایات متقنی مجموعهکتاب 

قَالَ «قُولَوَیْهِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ رِوَایَۀِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ 

فِیهِ مُسْلِمٌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ  مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَجْلِسْ فِی مَجْلِسٍ یُسَبُّ فِیهِ إِمَامٌ أَوْ یُعَابُ رَسُولُ اللَّهِ ص

 8.»وَ إِذا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِی آیاتِنا الْآیَۀَ عَالَى یَقُولُ تَ

 بنديجمع
شود. و هم روایات شامل میدر باب مشارکت در مجلس معصیت هم اطالقاتی داریم که معتبر هست و همه معاصی را 

شود یا در جایی که سب امام می الًثم .ستااي داریم که بعضی در امور اعتقادي و بعضی هم در مورد معاصی خاصه خاصه

 .شود و امثال این اینهاجایی که مؤمنی سب می

 به چند گروه. کنمدلیل را تقسیم می پس

 گروه اول درمورد اعتقادات است 
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 گروه دوم در مورد سب است 

 است ادله مطلق گروه سوم 

 چند نکته
اوالً مجبور نباشد و دیگر اینکه نتواند تغییري ایجاد کند و اال حرمت مجالست و مشارکت در چنین مجالسی دو قید دارد. 

 شود.اگر مجبور است و رفته براي اینکه امر و نهی کند این بحث خارج می

-ال ینبغی بعید نیست دال بر حرمت باشد لکن إیاکم قطعاً نهی است و اصل هم مولویت است و حمل بر ارشاد دلیل می

 خواهد.

 فرع هجدهم
اي که از علوم است که ادلهمد. شومیشامل ست یا سب صبی و مجنون را هم امخصوص سب بالغ و مکلف  سب ادلهآیا 

اینکه دلیل نداریم بر دارد. در قبال آنها بر نمیرا دارد ولی تکلیف تکلیف را از آنها بر میاست صبی و مجنون رفع تکلیف کرده 

با توجه به این نکته ممکن است کسی بگوید ما  .تکلیفی داشته باشند که آن را رفع کند مجنونمکلفین در برابر صبی و 

 شود.شامل این دو گروه نیزمیلعن و طعن و اهانت و توهین  واطالقات سب 

 مختار استاد
ندارند. لذا  یزتم براي یممیز و مجنون عقلچرا که صبی غیر .ممیز و مجنون انصراف داردصبی غیر زاادله بعید نیست بگوییم 

ریم و کرامتی داشته مت و حرباید یک نوع حعبارات طرف این ال تسبوا الناس ال تسبوا المسلم یا ال تسابوا  گویدوقتی می

. لذا گرچه ادله لفظی در رفع تکلیف در قبال بچه یا مجنون نداریم لکن عقالً در ستاینطور نیمجنون  وممیز باشد اما غیر

اهانت بر اساس کرامت و شخصیت انسانی و عقلی فرد است و وقتی کسی آن نوع عقالنیت ندارد بعید محاورات حکم به عدم 

 .شاملش بشودادله است که 

-اي است که عقل دارد و میصبی ممیز بچه .منصرف است ولی از صبی ممیز انصراف ندارددو دسته اطالقات از این  گرچه

اگر  لذاشود شامل صبی ممیز نمی قطعاً ادعاي انصراف وجود دارد ولی این ادعاپس فهمد منتهی به شرائط بلوغ نرسیده است. 

ممکن و کند صبی ممیز بر حسب زمان و آموزش تفاوت میاست. ممیز بشویم انصراف از مجنون و صبی غیرانصرافی قائل 

 .به مقام تمیز برسدر است زودتر یا دیرت

دال بر اکرام براي صبی حتی قبل از تمیز روایات داریم  گوییممی دخصوص صبی قبول نکندر ممکن است کسی انصراف را 

همه درجات جنون مشمول و د ندار یمجانین هم درجات .نشودشامل در مجنون هم شاید همه مجانین را  ش داریم.حرمت و عدم

ینطور نیست که کسی که خیلی از مجانین هستند که تکلیف از آنها رفع شده است ولی حرمت و کرامت دارند ایست. انصراف ن
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 خیلی ها حرمت و کرامت قائل هستند گاهی هم با تأکید مخصوصاً .تکلیف ندارند دین حرمت و کرامتی برایش قائل نباشد

 .انصرافی ندارد در ممیز قطعاً .آمده همه مانع از انصراف می شود بت به بچه که آن همه اکرام صغیرنس

 احتماالت در انصراف
 .بعید استاحتمال این  که مطلق صبی و مجنون است قات منصرف ازاطال

 .وجود داردمنصرف از صبی غیرممیز و مجنون است اما صبی ممیز داخل در اطالقات و حرمت سب  اطالقات

و حتی صبی یا صبی که هنوز درك ندارد و اال مطلق است و این انصراف فقط در حد بعضی از مجانین کالحجر است 

 تر است.قوياین احتمال  ند.در این اطالقات هستنیز متعارف و معمولی ممیز و مجنون هاي غیر

 یست.ن هااین انصرافاز هیچ کدام  شاملاطالق 

 
 . دباید استظهارات و تبادرات عرفی تشخیص ده براي هیچیک از این احتماالت نداریم ودلیلی  البته

 نوزدهم فرع
 .دو احتمال وجود دارددر این باب ؟ شودحرمت سب می حکمشامل کسی خودش را سب کند  اگر

 .شودهم می نفسمطلق است و شامل  دلها این استاول احتمال 

و  به غیر انصراف داردال تسبوا الناس یا ال تسابوا اطالق  یعنی .منصرف از سب نفس است دلهاحتمال دوم این است که ا

 خود است. مسلم و ناسی غیر شامل

 مختار استاد
روایات معتبري  داند.یمجایز نرا اي است که اذالل نفس از باب ادله حرمت سب النفس اما عید نیستانصراف ب یناگرچه 

حق شخص نیست. در  ،ادله متقنی داریم که خوار کردن خود است. نداده مؤمنبه را داریم که خداوند اجازه اذالل نفس 

دهد که آن اجازه نمی وندخدا. خواهمنمیرا ن آروایاتی داریم که آبروي مؤمن و آبروي خود شما حق شما نیست که بگوییم 

 قطعاً حرام است. لذا اگر سب نفس موجب اذالل او باشد .آبرو ریخته شود

 بررسی روایی
وارد شده است لکن تعبیر ایشان کراهت است  رَاهَۀِ التَّعَرُّضِ لِلذُّلبَابُ کَامر و نهی باب دوازده  کتاباین باب در  روایات

 حمل بر کراهت کرد.  تواناي است که نمیولی ادله بگونه

 روایت محمد بن یعقوب
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اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ

 ذَلِیلًا یَکُونَ أَنْ إِلَیْهِ یُفَوِّضْ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا وَ لَمْ«سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: 

فَالْمُؤْمِنُ یَکُونُ عَزِیزاً وَ لَا یَکُونُ ذَلِیلًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعَزُّ  وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ

 9»ءٌاوِلِ وَ الْمُؤْمِنَ لَا یُسْتَقَلُّ مِنْ دِینِهِ شَیْ مِنْهُ بِالْمَعَ مِنَ الْجَبَلِ إِنَّ الْجَبَلَ یُسْتَقَل

 مدلول روایت
یعنی » ذَلِیال یَکُونَ  أَنْ إِلَیْهِ یُفَوِّضْ  إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا وَ لَمْ « که  تعبیري که در چند روایت آمده این است

وَ لِلَّهِ  أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ« امورش دست خودش است ولی اجازه ندارد که خودش را ذلیل کند و در ادامه دارد که

حث فقه تربیتی به آن ابمدر  .تفسیر کردیم اًاین آیه را سابق یعنی این اجازه را خدا نداده است.» 10الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ ِللْمُؤْمِنِین

 طرح شد.آنجا م بر بحث است که ياحکام تشریعی است خود شاهد گرحقیقت تکوینی بیان بیان عالوه بر پرداخته شد. این آیه

 روایت معتبر است. .»الْجَبَلِ  فَالْمُؤْمِنُ یَکُونُ عَزِیزاً وَ لَا یَکُونُ ذَلِیلًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعَزُّ مِنَ«  همینطور استروایت نیز این 

 روایت دوم
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ َو جَلَّ  قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ َأحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَۀَ قَالَ: 

 -وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلُْمؤْمِنِینَ وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا

 11»وَ الْإِسْلَامِ فَالْمُؤْمِنُ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ عَزِیزاً وَ لَا یَکُونَ ذَلِیلًا یُعِزُّهُ اللَّهُ بِالْإِیمَانِ

 روایت سوم
إِنَّ «رٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِی

 خودش را  خوار کند.  تواندنمی به این معنا که شخص 12»ءٍ إِلَّا إِذْلَالَ نَفْسِهِکُلَّ شَیْ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ 

 روایات دیگري نیزدر این باب است که همگی معتبرند.

 بنديجمع
چیزي که مالمتیه و بعضی فرق منحرف صوفیه داشتند که خود را براي  خوار کردن خود اگر مصداق اذالل باشد حرام است

در نتیجه اگر اطالقات سب شامل سب  کردند. در نظام شرعی ما این نوع نگاه صوفی گرایانه مردود است.تقرب الی اهللا ذلیل می

البته همیشه ممکن سب اذالل  شد.به نفس نشود و از این مورد انصراف به غیر داشته باشد ادله اذالل نفس شامل آن خواهد 
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نفس نیست ولی خیلی وقتها اینطور است که سب و بدگویی به خود یا کشف بدیهاي خود نزد دیگران مصداق اذالل است و از 

 این جهت نوعی حرمت دارد.

و مبارزه با ه نظام مجاهد چرا که تواضع با کرامت منافات ندارد. اینگونه نیستباشد  تواضع مصداقاذالل نفس ولی اگر  

لذا اذالل نفس و باید حفظ شود  انسانکرامت  و منافات داشته باشد یبا کرامت انسان نباید نظامی است کهدر اسالم نفس 

 .دارد قهیکامل فنیار به بحث مفصل و قی است که الاین بحث از مباحث اخ .در دعا مانعی ندارداعتراف به گناه و امثالهم 
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