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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه جلسه قبل
مثل رسیدیم. نگاهی به کلیت این قاعده بهقاعده جواز مقابلهبحث در نکته بیستم در ذیل مبحث سب بود و به

انداختیم و پیرامون آن از منظر آیات مرتبط بحث کردیم. حاصل آیات این بود که ما اطمینان پیدا نکردیم که شامل 

هم متصور و  ياهللاحقر طرف آن، مسلم باشد، اهانت ها اهانت وجود دارد و اگمثل سب شود؛ براي اینکه در این

 شود.محفوظ می

اهللا هم وجود اهللا باشد یا حقالناس محض باشد؛ اما جایی که فقط حقجایی است که حقاین قاعده مربوط به

بر بُعد که بحث سب بنا بر اظهر عالوه چون شود والناس ممتزج باشد این قاعده شامل آن نمیداشته باشد و با حق

 تواند مشمول این قاعده شود.هم در عرض آن دارد، لذا نمی یاللهحقالناسی، بعد حق

 مثل در روایاتبهجواز مقابله
شود اي که در باب سب وجود دارد، دلیل خاصی پیدا میاین طبق قاعده است اما آیا با مراجعه به روایات خاصه

ین باب، چهار یا پنج روایت بود که اولین روایت، موثقه آبی الحجاج بجلی مثل را تجویز کند یا نه؟ در ابهکه مقابله

 ابواب احکام عشرة، باب تحریم السب است. 158در باب 

توان مثل در سب، به این روایت تمسک شده است و اگر داللت این روایت تمام باشد، میبهبراي جواز مقابله

کند؛ یل خاص قائل شد. گفتیم که این روایت داللت به حرمت سب میمثل در باب سب را از باب دلبهجواز مقابله

 مثل هم دارد یا نه؟بهاما آیا این روایت، داللت بر مقابله

ابواب احکام عشرة کتاب حج که قبالً خواندیم داللت بر جواز دارد. این  158اند: روایت اول باب اي گفتهعده

از امام  »سألتُه عن السابَّینِ یَتَسابّانِ«ت سندش روشن شد این است: روایت معتبره که سندش را بحث کردیم و صح

آنکه آغازکننده است  1»الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَم« دهند. حضرت فرمودند:کند که دو نفر به یکدیگر دشنام میسؤال می

 ستمگرتر است.

عۀ  -1 لشی ا  .297ص  12ج وسائل 
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 تشویش در نسخ روایت اول
شده، تشویش هست. مرحوم شیخ این جمله دوم هم که در بعضی از نسخ نقل 2»وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَیْه«

وَ وِزْرُهُ وَ «گوید: فرمایند که در این جمله تشویش است؛ علتش این است که یک نسخه میانصاري در مکاسب می

هش بر گردن رفیقش است که ها أظلم است و گناشود که بگوییم: بادئ ایناین چیز عجیبی می». وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَیْه

 متأخر است.

گناه » وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَیْه«گونه است: هاي معتبر در دست ما اینفرمایند: در نسخهمرحوم شیخ می

العمل است، هر دو بر گردن اوست. گناه آغازگر و گناه کسی که به خاطر او در این مسئله افتاده و در مقام عکس

واسطه او، گرفتار سب شده و نوعی تسبیب به سب شده خاطر سب کردن و گناه رفیقش براي اینکه بهخودش به 

 است.

 حل تشویش نسخ
هاي متعدد دیگر، همین کند؛ اما در نسخهاي دارد که معنا را خیلی متفاوت میبنابراین جمله دوم گرچه نسخه

ان تشویش متن و اختالف نسخ باشیم. حتی اگر نسخ معتبره جمله آمده که مطابق با ضوابط است. بنابراین نباید نگر

هم نبود، نیاز نداشتیم که بگوییم: اختالف نسخه هست؛ زیرا ارتکازات و مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات 

 کننده است به گردن کسی نیست که متأخر است.گناه کسی که شروع کهگوید خوبی میعقالئی به

شده که در نسخ امروز ما نیست و منبع اصلی آن هایی که از وسائل نقلهاي معتبر و در نسخهبنابراین در نسخه

همچنین اعتبار هم با همین مساعد است؛ » وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَیْه«طور آمده است: کافی یا کتب دیگر است این

 ع به این نسخه است.لذا اگر اختالف نسخه هم باشد قطعاً ترجی

 همان. -2
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 داللت جمله سوم روایت بر جواز مقابله
در  است. 4»مَا لَمْ یَتَعَدَّ الْمَظْلُوم«و نسخه دیگر  3»مَا لَمْ یَعْتَذِرْ إِلَى الْمَظْلُوم«جمله سوم یکی از نسخ این است: 

این ورطه افتد، بر عهده شخص شود که گناه آغازکننده و رفیقش که تحت تأثیر او به طور مینسخه اول معنا این

 که از این مظلوم عذرخواهی نکند.آغازگر است؛ یعنی این گناه بر عهده اوست تا وقتی

شود. اینکه اگر عذرخواهی کند و او هم راضی شد، گناه خودش و گناه رفیقش که بر ذمه او بود پاك می

 آید.است که در غیبت میکند، بحث دقیقی را پاك می عذرخواهی چه نقشی دارد و چطور گناه

که مظلوم یعنی طرف کننده است تا وقتیکننده و طرفش به عهده شخص شروعفرماید که وزر شروعنسخه دوم می

ازحد دهد، او گناهی ندارد و بر گردن اولی است؛ ولی اگر بیشاندازه، جواب او را میمقابل، از حد تجاوز نکند و به

 ت.کننده، سب کند، جایز نیسشروع

) 8(مائده/»أَالَّ تَعْدِلُوا شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى وَ ال یَجْرِمَنَّکُمْ «) و 194(بقره/»عَلَیْکُم بِمِثْلِ مَا اعْتَدى«آیاتی مانند: 

 مثل عبور نکند.بهکه از مرز مقابلهگویند: گناهی ندارد تا وقتیمی

اي دارد و اي ندارد؛ اما جمله دوم اختالف نسخهاختالف نسخه ،»الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَم«بنابراین جمله اول روایت 

 اي را بیان کردیم.است. در جمله سوم هم اختالف نسخه» وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَیْه«نسخه درست 

 خالصه استدالل جواز مقابله با سب
ره از این روایت استشهاد شده که یک براي جواز سب در مقابل سب به این روایت استدالل شده است. به دو فق

فهمد که گناه فرماید: گناه طرف مقابل به عهده اوست. عرف میاست و می» وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَیْه«فقره 

 خودش و گناه طرف مقابل بر عهده اوست و نوعی داللت التزامی و ظهوري دارد.

است و معنایش این است که گناه خودش و گناه طرف مقابل بر عهده اوست تا » مَا لَمْ یَتَعَدَّ الْمَظْلُوم«فقره دیگر 

که تعدي نکند جایز است؛ اما اگر تعدي کند که تا وقتیتأکید می» مَا لَمْ یَتَعَدَّ الْمَظْلُوم«که مظلوم تعدي نکند. وقتی

 شود.د داللت فقره اول میکرد اشکال دارد. بنابراین فقره دوم، مؤک

 همان. - 3
عۀ -4 لشی ا  .29ص  16ج  وسائل 

                                                           



 ٢١٥٥ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                  

4 

 اشکال بر استدالل جواز مقابله با سب
 این استدالل از چند جهت محل اشکال قرارگرفته است:

تر است؛ معنایش این است که کننده است ظالمآنکه شروع» الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَم«اشکال اول: ابتداي روایت دارد: 

که طرف مقابل ظلمی نکرده باشد بلکه کسی که پاسخگوي دشنام است طور نیست طرف دیگر هم ظالم است و این

 کند؛ اما اولی أظلم است.او هم خطا و ظلم می

منافات ندارد با اینکه گناه طرف مقابل بر عهده اوست و خود او هم » وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَیْه«اشکال دوم: 

 گوید: گناه او هم بر عهده او است.ده میگناهکار است؛ ولی چون گناه این بیشتر بو

 روایات سنت سیئه دال بر عدم جواز مقابله با سب

سُنَّۀً سَیِّئَۀً فَعَلَیْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ  سَنَ مَنْ «اي است که قبالً مطرح شد؛ مانند: این روایت نظیر روایات معتبره

اند هایی که کار بد را از او آموختهگذاري کردید، در گناه همه آنکار بدي را پایهاگر  5»عَمِلَ بِهَا إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَۀ

 إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَۀ.فرمایند: کند: و لو چند واسطه بخورد؟ حضرت میراوي سؤال می إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَۀ. شریک است

ها در نامه اعمال اولی در عالم برزخ نوشته شود، همه اینسنت بدي که یکی گذاشت و نسل به نسل که منتقل می

 شود.می

اند کم بدون اینکه از گناه کسانی که پیروي کرده» ءمِْن أَوْزَارِهِمْ شَیْ یُنْقَصَ غَیْرِ أَنْ مِنْ «فرمایند: در ادامه می

شود. گذار نوشته میشود، گناهی هم در پرونده بدعتها نوشته میشود؛ یعنی عالوه بر گناهی که در پرونده این

ها خودشان گناهکار هستند ولی چون این در او معنایش این نیست که او گناهی ندارد؛ بلکه آن »وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَیْه«

 ها شریک است.دخیل بوده او هم در گناه آن

شود به آن استدالل ارد و نمیکه شما به آن استدالل کردید، اختالف نسخ د »مَا لَمْ یَتَعَدَّ الْمَظْلُوم« اشکال سوم:

 گویید؛ ولی نسخه مقابلی هم دارد.بود ممکن بود داللت بر آن بکند که شما می» مَا لَمْ یَتَعَدَّ الْمَظْلُوم«کرد. اگر 

لسالم - 5 ا یهم  األئمۀ عل لى أحکام  األمۀ إ یۀ   .579ص  5ج  هدا
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 خالصه اشکاالت
هم اختالف نسخه  »الْمَظْلُوممَا لَمْ یَتَعَدَّ «داللت بر موضوع ندارد و » وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَیْه«بنابراین فقره 

اي است که در این روایت در هم ظالم است. این سه نکتهتواند داللت بر این کند که آنها اظلم میدارد. عالوه بر این

شود. در حقیقت این روایت از روایاتی است که طرفین نقیض به این استدالل مقام پاسخ به آن استدالل داده می

 اند.مثل، به این روایت استدالل کردهبهمثل در سب و هم مخالفین مقابلهبهقائلین به جواز مقابلهاند؛ یعنی هم کرده

 ظهور فقره اول روایت در عدم جواز مقابله سب
این است که هر دو گناهکار هستند؛ اما این گناهش بیشتر است چون در  »الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَم«ظاهر جمله 

به این گناه دخالت دارد. اگر جمله اول تنها بود ظاهرش این است که این روایت دلیل بر قول دوم برانگیختن دیگري 

 کند اگرچه گناهش به حد آغازگر نیست.دهنده هم گناه میشود؛ یعنی حتی پاسخمی

 نیاز مشاکله به قرینه خاصه
عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا  اعْتَدى فَمَنِ«هم ظلم اطالق شده است: مثل ممکن است کسی بگوید: از باب مشاکله به آن

خواهد و اگر قرینه خاصه نباشد ظاهرش این ولی اشکال این است که مشاکله، قرینه خاصه می )194(بقره/»عَلَیْه

 است که این هم متصف به ظلم است.

گویند: این شخص افضل از اوست، معنایش این است که هر دو فضل دارند؛ اما فضل اصل این است که وقتی می

آید در شرایط طبیعی اند؛ ولی ظلم یکی بیشتر است. لذا به نظر مییکی بیشتر است. در اینجا هم هر دو ظلم کرده

 مثل جایز نیست.بهبه اینکه هر دو گناهکار هستند و مقابله تواند دلیل باشد براي قولمی »الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَم«

 داللت فقره دوم بر جواز مقابله سب
تنهایی تمسک به» الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَم«توانند به مثل میبهمقابله حق در مسئله این است که قائلین به عدم جواز

از باشد؛ براي اینکه وقتی محاوره عرفی بگوید: گناه او هم بر تواند دلیل براي قائلین به جوکنند و جمله بعدي هم می

 عهده اوست، ظاهرش این است که گناهی ندارد.
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 صحیح نبودن مقایسه این روایت با روایات سنت سیئه
شود هر دو گناهکار هستند؛ ولی این به خاطر تصریح و تأکید بر اگرچه گفته می» سُنَّۀً َسیِّئَۀً  سَنَ مَنْ «در روایات 

اگر این تصریح نبود، متفاهم عرفی این » ءمِنْ أَوْزَارِهِمْ شَیْ  یُنْقَصَ غَیْرِ أَنْ مِنْ «اند: گناه شخص عامل است و فرموده

 گذار، مسبب و عامل است.بود که او گناهی نکرده و بدعت

مقایسه کرد؛ براي اینکه آنجا بعدازاینکه  سن سنۀ سیئهیا  سن سنۀ الحسنهشود اینجا را با روایات این نمیبنابر

دهنده را شده است. اتفاقاً آن روایت، داللت این روایت بر عدم گناه پاسخاین جمله آمده به این مسئله تصریح 

ها گناهی آید که آنها بر عهده اوست، به ذهن میاه آنفرمایند: گنکند؛ براي اینکه آنجا وقتی امام میتقویت می

 غَیْرِ أَنْ مِنْ «فرمایند: اند و یا خود امام بعضی جاها بالفاصله میندارند، لذا بالفاصله سؤال کرده و امام جواب داده

 کنند.ضرت دفع توهم میشود و حشود که چیزي از این جمله فهمیده میمعلوم می» ءمِنْ أَوْزَارِهِمْ شَیْ  یُنْقَصَ

توانیم به آن تمسک بکنیم؛ لذا استدالل اختالف نسخه است و نمی» مَا لَمْ یَعْتَذِرْ«و  »مَا لَمْ یَتَعَدَّ«بنابراین جمله 

تشهاد کنند و قائلین توانند اسمی »مَا لَمْ یَتَعَدَّ الْمَظْلُوم«و » وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَیْه«قائلین به جواز به دو جمله 

 توانند به أظلم توجه کنند.به عدم جواز هم می

 تعارض بین جمله اول و دوم روایت
طور شود و هر دو استدالل در بادئ امر درست است و ایننتیجه این دو بحث، تعارض بین این دو جمله می

تنهایی در یک جمله ها بهکدام از اینکند؛ بلکه اگر هرکند و دیگري داللت نمینیست که بگوییم: یکی داللت می

توان یکی از این دو را مقدم کنیم یا اینکه تعارض گفتیم که درست است. حال باید دید که آیا میآمدند میمی

 کنیم.شود؟ اگر نتوانیم یکی را ترجیح بدهیم و روایت اجمال پیدا کند، رجوع به قواعد میکنند و روایت مجمل میمی

 رفع تعارض
 شود:أولی است و به خاطر سه نکته بر جمله اول مقدم می» وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَیْه«ید نیست که بگوییم: داللت بع

داللت جمله متأخر، مقدم بر جمله متقدم است و همیشه قرینیت ذیل نسبت به صدر اقوي است.  معموالً. 1

 الجمله درست است.قرینیت ذیل در اصول بحث شده و فی
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ز باب مشاکله باشد، نه از باب اینکه واقعاً خطاکار است. این نظیر آیات مذکور است. مشاکله رواج و . أظلم ا2

معنایش این است که او هم خطاکار است و داللت بر خطاي او نیز » الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَم« گوید:شیوع دارد. اینکه می

تر است و حمل بر گیرد، داللتش ضعیفکننده قرار میظلم شروعکند. کار او شأنیت خطا دارد؛ اما چون در مقابل می

 شود.تر میمشاکله قوي

کسی که ظلم کرد به او ظلم کنید. این از باب  )194(بقره/»عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْه اعْتَدى فَمَنِ «فرماید: آیه قرآن می

تدي را دارد لذا براي زیبایی سخن، تعبیر به اعتدي مشاکله است و از این باب که این فعل فی حد نفسه ظرفیت اع

 شود و لو اینکه در این شرایط اعتدي نیست.می

گوید که حتماً او خطاکار است ولی چون ذات این عمل خطایی است، فرموده: نمیهم » الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَم«در 

شود. البته این اظهریت یک له، اقوي و اظهر میأظلم است. وقتی جمله بعدي بیاید، حمل این جمله بر ظهور مشاک

اي نیست که خصم را اسکات کند. این دو استظهار شخصی است و ما بعید نوع استظهار شخصی است و قاعده

 اقوي باشد و قرینه باشد براي اینکه اظلم از باب مشاکله است.» وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَیْه«دانیم که داللت نمی

شود که گوید: او مظلوم است. معلوم میکند و میاین بحث را تقویت می» مَا لَمْ یَعْتَذِرْ إِلَى الْمَظْلُوم«. نسخه 3

نیز  »مَا لَمْ یَتَعَدَّ الْمَظْلُوم«گفتن اظلم از باب مشاکله است و معنایش این است که این ظالم و او مظلوم است. نسخه 

 ی آن جواب را بدهد ولی ظاهرش این است.ممکن است کس رساند.این را می

 خالصه رفع تعارض
فی حد » وزر صاحبه علیه«مثل جایز نیست و بهگوییم: ازنظر ابتدائی أظلم داللت دارد که مقابلهبنابراین ما می

اظهر این است  کنند واند تقابل پیدا میمثل جایز است؛ اما چون اینجا کنار هم قرارگرفتهبهنفسه داللت دارد که مقابله

 مقدم بر أظلم است به خاطر سه نکته:» وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَیْه«که داللت و ظهور 

 به صدر اقوي است. . قرینیت ذیل1

 . دوم مشاکله پیدا کردن أظلم، عرفیت دارد.2

فته است و این را تقویت باشد به طرف مقابل، مظلوم گ» مَا لَمْ یَعْتَذِرْ« و »مَا لَمْ یَتَعَدَّ«. هر یک از دو نسخه 3

 کنند که او ظالم نیست بلکه مظلوم است.می
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 مثلبهاصل عدم جواز مقابله
کند. در این صورت، اصل عدم جواز است که قبالً ها قانع شود، روایت اجمال پیدا میاگر کسی نتوانست با این

شود بگوییم که رد ولی با دلیل خاص میشود این را استفاده کمثل نمیبهگفتیم. اگرچه از قاعده عمومی مقابله

 مثل در سب جایز است و هذا هو األظهر.بهمقابله

گویند: گناه هست گویند: گناهی نیست و بعضی میها میگویند: او گناهکار نیست، بعضی از اینکسانی که می

هورش این است که گناه نیست. توان داد ولی ظولی اینجا عقاب آن، امتناناً برداشته شده است. این نظر را هم می

 مثل، اشاعه منکر است؛ ولی چون در مقام دفاع هستیم جایز است.بههمیشه مقابله

بنابراین ما بحث سب را با بیست محور در فروعات آن مطرح کردیم. خیلی مباحث مهم و اساسی است که روابط 

عنوان خاص حرام وان اهانت و ایذاء و سب بهاخالقی و میان فردي اجتماعی مطرح شده است و تأکید کردیم که عن

گویند: جایز نیست، ضعیف اند و میاهللا مکارم به آن تمسک کردهروایتی که آیت است و ذیل آن، بیست بحث آوردیم.

 شود به آن استدالل کرد.است و نمی

 مقام دوم: معامله بر سب
شود از آن عبور کرد. مقام اول در حرمت سب اه میاین مقام اول بود. این بحث مقام دومی هم دارد که خیلی کوت

و ادله و مستندات و حدود و ضوابط و فروع و تذییالت آن بود. مقام دوم این است که حکم معامله بر سب چیست؟ 

اند: متعارف نیست که در اهللا مکارم در کتابشان فرمودهبه این مناسب این بحث در مکاسب محرمه ذکر شده ولی آیت

مله انجام بشود تا بخواهیم بحث را در مکاسب محرمه بیاوریم؛ چون طرح این بحث در مکاسب محرمه از سب معا

 حیث این است که سب را معامله کند؛ یعنی براي سب اجیر شود.

 متعارف بودن معامله بر سب
کن کسی اجیر گفتیم که این فرمایش تام نیست و معامله بر سب متعارف است و در زمان ما هم وجود دارد. مم

شود تا سخنگوي تلویزیونی باشد. بخشی از کارش این است که یک جریان یا شخص یا اشخاص و یا دولت را 

 کند و بخشی از کارش هم سب و دشنام است.تخریب کلی می
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 شوند کهها بنشیند و به کسانی که مستحق آن نیستند دشنام دهند و یا اجیر میشوند که در ماشینگاهی اجیر می

شود. لذا معامله بر سب مصداق دارد و درجایی دشنام و لعن و نفرین بنویسند و گفتیم که سب شامل کتابت هم می

 حکمش هم حرمت است.

وقتی شرع چیزي را حرام کرد، معنایش این است که ارزش تبادلی و اقتصادي و عقالیی ندارد. ازنظر شرعی 

شود؛ زیرا عملی مال به باطل می اخذمال در مقابل او،  اخذارزش این معامله إلغاء شد و معامله بر آن باطل است و 

د. اگر کسی اجیر بر کاري شود که بخشی از این گیرنکه شرع ارزش آن را اسقاط کرده است در مقابل آن پول می

 کار دشنام است، در مقابل این بخش از کار، هر مبلغی که بگیرد حرام و باطل است.
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