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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 فرع بیستم
این استثناء  نیزدر بعضی از موارد دیگر  است. از مواردي که از حرمت سب استثناء شده .ستامربوط به مقابله به مثل 

کند بلکه در مقام مقابله به مثل سب ابتدا به سب نمی لکنشود مرتکب سب می در حالتی است که شخصمورد این  .وجود دارد

 خیر؟جایز است یا این امر است که آیا اینجا محل بحث  . حالکندمی

 اقوال در مسأله
 داند.میجایز مقابله به مثل در باب سب را مشهور . 1

 .ندازوج قائل به عدمبعضی . 2

 قاعده مقابله به مثل
البته  .در پاسخ به سب انسان دشنام دهد یا جایز نیست مبتنی است بر قاعده کلی مقابله به مثلجایز است این بحث که آیا 

 ايقاعده ،این قاعدهنداریم. مبسوط همه جوانب آن را  و بررسی قاعده به ایند ووربناي  که ث استحدلیل خاصی در این ب

منقح طرح نشده است و معموالً به صورت پراکنده در ضمن مباحث دیگر از جمله  رود که به طور جامع ومیفقهی به شمار 

 عنوان سب طرح شده است.

الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ َو الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ «که آیه  در مواردي جایز است نظیر بحث قصاصاین قاعده با عنوان جواز مقابله به مثل اصل 

مصداق  وفی الجمله این مقابله به مثل در فقه ثابت است  دال بر این معناست. لذا) 45(مائده/»نَّ بِالسِّنوَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّ

 .استبارزش موارد قصاص در جوارح و اعضاء 

 حدود قاعده
دامنه  ؟عنوان جواز مقابله به مثل داریم که فراتر از بحث قصاص باشد اي کلی باآیا قاعده این است کهآنچه مهم است 

وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُْم «مشخصی است که دلیل دارد  مواردقصاص در اعضاء و جوارح و نفس و 

 تري داریم که هم مواردتر و شاملن است که ما قاعده عامبحث ای .مسلم است دیگر که و ادله روایی) 179(بقره/»تَتَّقُون

 نوعی قصاص گفت ولیبه آن شود می در بحث سب. یعنید و هم موارد دیگري را از جمله مقام مقابله به مثل قصاص را بگیر

دامنه وسیع تري دارد که در امثال سب و دشنام و ممکن است غیبت و  لذا .قصاص به معناي مشهوري که در فقه آمده است نه

 .ذلک نیز وارد شودامثال 
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 در شمول قاعدهل اقوا
اي نیست جواز مقابله به مثل قاعدهگفتیم ر دوره سابقه میدد که نفرمایخوئی میمرحوم اگر مالحظه کنید در مصباح الفقاهه 

چیزي بود که ما در دوره سابقه فرماید این ولی بعد می .ن قاعده تمسک کردآکه بشود در باب سب و پاسخ دادن به سب به 

 . لذا سبشودمطلب درست است و مقابله به مثل جایز است و شامل مواردي مثل سب می کنیم اینگفتیم ولی االن فکر میمی

حساسیت مسأله اینطور است که مرحوم آقاي خوئی در دوره اولی که این بحث را  .ندارد یمانع استدامتاًمانع داشت ولی  ابتدائاً

فرمایند در این دوره ما از نظر شود ولی میا را شامل نمیفرمودند که جایز نیست و جواز مقابله به مثل اینجگفتند آنطور میمی

 .دوره بعد ایشان از نظر قبلشان عدول کرده اند درمسأله حساس و پیچیده است در حدي که  .سابقمان عدول کردیم

ین آیه  ادر ایشان فرمودند آمده است. شان ای در آیات االحکامو  است مقدس اردبیلی نسبت داده شدهمرحوم به  این قول

 مثالً قبول ندارند  لکن برخی شودشامل مواردي مثل سب و لعن و نفرین و امثال اینها هم میو قاعده مقابله به مثل اعم است 

 .عموم و شمولی ندارد قاعدهکنند که آقاي مکارم در همین جا تصریح می

 اقوال قائلین به جواز
یعنی این امري که لو خلی و  .مقام مقابله به مثل حرمتی وجود ندارددر ظاهر نظر مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم خوئی:  

 .شودنفسه حرام بود در مقام مقابله به مثل هست جایز می

فرمایند حکم حرمت این است که مینیز مطرح شده کتاب نورالفقاهه  که درظاهر کالم مرحوم عالمه مجلسی در بحار 

ی شارع مؤاخذه را برداشته ولحرام است  عمل . یعنیاین حکم برداشته شده استو از باب امتنان عقاب از  لکنوجود دارد 

 .نباشد ینه اینکه حکماست 

 مستندات قاعده

 آیه
وَاتَّقُوا اللَّهَ  کُمْیبِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَ هِیفَاعْتَدُوا عَلَ کُمْیهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَالش «

 )194(بقره/»نَیوَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِ
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 مدلول آیه
در و هاي حرام  در ماهآیه در مقام بیان این مطلب است که قتال  »کُمْیبِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَ هِیفَاعْتَدُوا عَلَ کُمْیفَمَنِ اعْتَدَى عَلَ«

شود ولو اینکه جایز می ، قتالد ولی اگر کسانی ابتداي به جنگ کردند درمقام دفاع و مقابله به مثلفرمایبعد می .مکه حرام است

 .کردبه جنگ شد ابتدا در ماه حرام نمی

فَاعْتَدُوا  کُمْیعَلَ فَمَنِ اعْتَدَى« فرمایندمیرا بیان کلی  ايقاعده» هْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصشالّ «بعد از  آیه

توانید همان شما می شد،ظلمی متوجه شما  کرد وتعدي  و کسی که به شما تجاوز یعنی» وَاتَّقُوا اللَّهَ کُمْیبِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَ هِیعَلَ

 را مقابله به مثل کنید.

 

 نکات آیه

 . بیان تعلیل1
 شود که قبالًعام است که در حقیقت مستند حکمی می ايقاعده» کُمْیبِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَ هِیفَاعْتَدُوا عَلَ کُمْیفَمَنِ اعْتَدَى عَلَ «

حرام جایز نبوده است ولی اگر کسانی قتال در شهر  ماهمورد این است که قتال در  .در واقع نوعی تعلیل استو آمده است 

 .رام اقدام به جنگ کنیدتوانید در مقام پاسخ در ماه ححرام را شروع کردند شما هم می

 . قاعده عمومی2
عمومی است که در مقام پاسخ به تجاوز در  ايارائه قاعده ودر حقیقت به منزله ضرب القاعده  کُمْینِ اعْتَدَى عَلَمعبارت 

 هِ یفَاعْتَدُوا عَلَ کُمْیفَمَنِ اعْتَدَى عَلَ « .است قتال در ماه حرام قاعده عمومی فراتر از مورد این است. همان اندازه که تجاوز شده

 کند.ا مستند به این قاعده کلی میقاعده عمومی است که حکم قبل ر»  کُمْیبِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَ

 حکم مقابله. 3
ه است دمآ کند که اعتدي از عدا معلوم می ،» کُمْ یبِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَ هِیفَاعْتَدُوا عَلَ« با دقت در تعبیردر این آیه و آیات بعد 

اعْتَدَى «کند است. لذا آن کسی که شروع میعبور از خط قرمز ها و محدوده هاي تعیین شده و ظلم  که به معناي تجاوز،

تعبیر به  .خواهد بگوید جایز استاما در مقام مقابله فرض این است که آیه می .استشده ظلم و تجاوز  مرتکب واقعاً »کُمْیعَلَ

شما تجاوز به او کنید  یعنی »هِیفَاعْتَدُوا عَلَ«فرماید میو خواهد بگوید جایز است یه میاینکه آعتدا در مقام مقابله و پاسخ و ا

 .صنعت ادبی است است که نوعیاز باب مشاکله اي که به شما تجاوز کرده است می گویند به اندازه
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