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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 حرمت سَبّ  ادله
 الْجَهْرَ « سوره نساء 148بحث در حرمت سبّ بود که گفتیم عالوه بر دلیل عقل به آیاتی تمسک شده است که آیه 

 تَنابَزُوا ال وَ مْکأَْنفُسَ تَلْمِزُوا ال وَ «حجرات بود که ه سور 11 و آیه »الزُّور قَوْلَ اجْتَنِبُوا«سوره حج  30و آیه » بِالسُّوء

 .»بِالْأَلْقابِ

 حجراته سور 11ه آی

 »هُمَزه و لُمَزه«مفهوم 

 مفهوم لغوي الف.
ه بود که در این آیه لمز است و در سور »هُمَزه و لُمَزه«در مورد این آیه گفتیم که یک بحث در خصوص مفهوم 

اطمینانی پیدا  شودینماست که آن را بحث کردیم و گفتیم که به لحاظ لغوي و مفهوم شناسی لغت  »هُمَزه و لُمَزه«همزه، 

بلکه بیشتر منطبق بر جایی است  شودیممطلق سبّ و ... را هم شامل  که ؛مفهوم عامی دارد »هُمَزه و لُمَزه«کرد که این 

 که یک حالت غیبت و تتبع معایب داشته باشد.

 ب. مفهوم عرفی
 الغاي »هُمَزه و لُمَزه«دلیل دیگري هم نداشتیم چه این آیه و چه  ما هیچممکن است کسی ادعا کند که اگر 

 کهاینی فرقی با این ندارد ولو و سبّ چه به شکل خبري و چه به شکل انشائ ندیبینمو عرف فرقی  شوندیمخصوصیت 

ولی  .را شامل شود هااینمطلق نشود و نوع خاصی از غیبت و امثال  طوربهاز نظر لغوي این لفظ و مفهوم شامل سبّ 

 الغايخصوصیت است و این تنها چیزي است که اگر کسی بتواند اطمینان به  الغايقابل  هااینبعید نیست که بگوییم 

 .قابل استدالل است »هُمَزه و ُلمَزه« و» مْکأَنْفُسَ تَلْمِزُوا ال«همین خصوصیت پیدا کند 
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 بنديجمع 
 »بِالْأَلْقابِ تَنابَزُوا ال وَ «و یکی  است» مْکأَنْفُسَ تَلْمِزُوا ال«بنابراین عرض ما در مورد این آیه دو جمله است که یکی 

شامل موارد  که این واژه بیشتر منطبق بر بحث غیبت و تتبع معایب است و میگفت» ال تَلمزوا أنفسکم«است و راجع به 

کسی اطمینانی پیدا کند  کهاینو شمول این آیه نسبت به بحث ما بر یکی از این دو امر متوقف است و یا  شودینمدیگر 

چه حضوري و  کندیمرد یعنی هر چیزي که موجب طعن در دیگري است و عیب در دیگري وا »هُمَزه و لُمَزه«و بگوید 

 ال«چه غیاب و چه با کالم و چه با فعل و اگر کسی چنین معناي عامی را از خود لغت اطمینان پیدا کند، با خود همین 

 .استشهاد کرد شودیم، براي حرمت سبّ هم »مْکأَنْفُسَ تَلْمِزُوا

 تَلْمِزُوا ال«خصوصیت کند و بگوید روح  الغاياگر کسی اطمینان به این شمول معنایی نداشته باشد، ممکن است 

باشد  طورایناگر  .کندی زد که دیگري را اهانت و تنقیص است که نباید چیزي گفت و اقدامی کرد و حرف نیا» مْکأَنْفُسَ

ه گاهی در غیبت و گاهی در حضور است، گاهی به شکل انشائی است و گاهی به شکل اخباري است، گاهی با یک کلم

و گاهی قضیه است، گاهی به شکل لقب است و گاهی به شکل غیر لقب که در این کَلب  دیگویمکه مثالً مفرد است 

 .خصوصیت بعید نیست الغايصورت 

 »ال تَلمزوا أنفسکم«خصوصیت در  الغاي
و هر چیزي که موجب اهانت و تنقیص است،  »هُمَزه و لُمَزه«شمول معنایی  بر »أَنُْفسَکمْ تَلْمِزُوا ال«لذا تمسک به 

 الغايلغویاً معناي عامی دارد که اگر این را نگوییم راه دوم  »هُمَزه و لُمَزه«متوقف است و یک راه این است که بگوییم 

هُمَزه «ه خصوصیت بعید نیست و به لحاظ واژه و لفظ، عنایات خاصی در این لغت در کلم الغايخصوصیت است که این 

خصوصیت آن بعید نیست و  الغايولی . شودیمگفت که مطلق سبّ و امثال آن را شامل  شودینموجود دارد که  »مَزهو لُ

مساعد است و  ارتکازاین است که اگر فقط ما بودیم و هیچ آیه و دلیل دیگري نبود، باز هم خصوصیت آن  الغايمعناي 

 یکی از این دو راه را دارد.

نکات دیگري نیز در این آیه وجود دارد که نکات تفصیلی است و از نظر فقهی حکم این آیه این است که یا شمول 

یک  اینجاو همچنین در  کندیمداللت بر حرمت  اینجاخصوصیت است و نهی هم در  الغايلفظی است و یا شمول با 

خودتان را لمز نکنید  دیگویماست که  ال تَقتلوا أنفسکممثل  »سَکمْأَنْفُ تَلْمِزُوا ال«که  اندگفتهادبی و معانی بیانی ه نکت

چون اگر نظام ارتباطی و  گرددبرمیدر حقیقت به خودش  کندیمدیگري را لمز  کهوقتیعلت آن این است که  درواقعو 
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ه که این استدالل به فقرتا دیگري هم او را لمز کند  شودیماجتماعی به هم ریزد این به معناي آن است که شرایط فراهم 

 اولی از آیه است.

 ال تَنابزوا بااللقاب
 تَلْمِزُوا ال«استدالل کرد که یکی به  شودیمکه در حقیقت به این آیه، دو موضع از آیه  »بِالْأَلْقابِ تَنابَزُوا ال وَ«

 است. »بِالْأَلْقابِ تَنابَزُوا ال وَ«بود و موضع دوم از استدالل به آیه،   »أَنْفُسَکمْ

 »نَبز« مفهوم
در لغت آمده است که  »نَبز« است، در مفهوم »نَبز« چند مطلب وجود دارد که یکی مفهوم »بِالْأَلْقابِ تَنابَزُوا ال وَ«در 

 .گویندمی »نَبز«یعنی نام نهادن و لقب دادن به دیگري را  التَّلقیب »نَبز« آل

 »ال تَنابزوا بااللقاب«ظهور 
 بد بر دیگران ننهید. يهاناماین است که مقصود آیه این است که  »بِالْأَلْقابِ تَنابَزُوا ال وَ«در آیه ظاهر روشن 

 :؟ این دو وجه داردمیآوریماین بد و سوء را از کجاي آیه به دست 

 »نَبز«الف. معناي لغوي 
 دو معنا دارد: »نَبز«بگوییم  یعنی ؛، همین سوء نهفته است»نَبز«یکی این است که بگوییم در مفهوم 

است که کلمه و مفهوم سوء در تلقیب بالسّوء  »نَبز«یک معنا تلقیب و لقب دادن است و معناي دیگر این است که 

 .خود واژه مأخوذ باشد که این یک احتمال است

 ب. سیاق آیه
لق گرفته است، مقصود که به این امر تع اينهیکه  میکنیماحتمال دیگر هم این است که از سیاق و لحن آیه استفاده 

که مقصود القاب سوء  دهدیمقید سوء تصریح نشده است اما فضاي آیه به خوبی نشان  کهاینالقاب سوء است یعنی ولو 

 .است
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 شودیمکه این دو احتمال در باب آن وجود دارد که حال اگر احتمال اول را بگوییم که از بعضی کلمات استفاده 

تلقیب و مطلق لقب نهادن است و  »نَبز«مقصود معناي دوم است. معناي اول  اینجادارد که در معناي دومی  »نَبز« درواقع

قرار دارد و بعید نیست که از بعضی کلمات هم  »نَبز«سوء هم در خود ه است که جنب التَّلقیبُ بالسّوءمعناي دوم آن 

معناي  »نَبز«کنیم که مکن است این استفاده را ار عرب ماز کاربردهاي این جمله و کلمه در لغت و اشع استفاده شود ولی

است و  »نَبز«سوء در خود ماده مأخوذ باشد که این دو احتمال در باب ه یعنی جنب ؛دومی دارد و آن تلقیب بالسوء است

 »نَبز«از  مقصودمی رود که  »نَبز«ه اما این دو احتمال در باب مفهوم و واژ ؛تأثیر فقهی و محتوایی زیادي در بحث ندارد

 یعنی همان تلقیب بالسّوء. »نَبز« کهاینآیه بفهمیم یا  و سیاقو لحن  ارتکازاتمطلق تلقیب باشد اما بالسوء آن را از 

 دادن لقب بدج. 
اعراب به این شکل است که سه نوع عَلَم براي  گذارينامو در نظام  هستبحث بعدي القاب است که جمع لقب 

 اشخاص وجود دارد:

 »لقب«تعریف 
یکی علمی است که به عنوان اسم اول است و نام اول اشخاص است و یکی نامی است که نام دوم است و یکی هم 

 .یعنی عالمت، که لقب نام دوم است اندکردهمعنا  طوراینو لذا لقب را  گویندمیکه به نام دوم لقب  هستکنیه 

مثالً وقتی اسم کسی علی و حسن  شودیممعنایی هم غالباً لحاظ ه علم دوم براي اشخاص است که در آن معنا و نکت

شخص ملحوظ نیست ولی  يهایژگیوعلمیت محض دارند و در او نسبت خاصی بین این کلمه و  هااینو حسین است 

شته او ارتباط داه با یک مناسبتی در خود شخص یا در خانواد هانامآن  دادندیمدومی که براي اشخاص قرار  يهانام

 .است شدهیماست و به آن مناسبت گذاشته 

 معناي لغوي لقب
 هاآنبراي شخص است که یکی از  گذاريعالمتعرب یکی از سه نوع  گذاريناملذا لقب در لغت عرب و در نظام 

اسم و یکی کنیه و یکی هم لقب است و تعریف آن هم این بوده است که نام و علم دوم است و خصوصیت معنایی هم 

 شدهیماین خصوصیت معنایی لحاظ  دادندیماست و حداقل در مقام اول که نام را قرار  شدهیمموالً در آن لحاظ مع

است که این  شدهیم، این خصوصیت لحاظ آن خصوصیت معنایی هم کنار رود ولی اول آرامآراماست و ممکن است 

 .ام نهادن براي شخص است و اسم استو ن گذاريعالمتمعناي لقب در لغت عرب است که یکی از سه نوع 
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 تفاوت لقب و کنیه
منتها با دو خصوصیت: اسم شخص است که همان عالمت است ولی اسم دوم است و در این اسم دوم معنا هم 

است و مصدَّر به أَب و إبن  شدهیمو کنیه نامی است که براي اشخاص قرار داده  هسترعایت شده است و غیر از کنیه 

 .بوده است و در مورد لقب حداقل در مقام ابتدا و جعل اولیه مناسبتی وجود دارد هااینو احیاناً أُمّ و امثال 

یعنی به القاب بد یکدیگر را نام ننهید و یکدیگر را به القاب بد ننامید و گفتیم که این بد  »بِالْأَلْقابِ تَنابَزُوا ال وَ «پس 

 .میفهمیمو یا از سیاق آیه آن را  دیآیمبیرون  »نَبز«از خود مفهوم یا 

 »نَبز«مقدر بودن سوء در 
یعنی توصیف کردن است که  »نَبز«وجود دارد که ممکن است مفهوم لقبی را از آن برداریم و  »نَبز«دیگري در ه نکت

است و ممکن است بگوییم  توجهقابل دیآیماست که به نظر  اينکتهاین  و ؛شودینمدر این صورت بااللقاب تأکید 

که این منتها نام نهادن بد به شکل القاب  .یعنی نام نهادن شودیمو اعم  شودیمگاهی از معناي لقب دادن منخلع  »نَبز«

نشده است و  در لغت است و اگر هم در تلقیب باشد، تلقیب به القاب سوء مقصود است و قید سوء چون مقدّر است ذکر

و محذوف وصف مقدّر است  کهایناست و یا  »نَبز«و سوء یا در خود  ال تُسَمّوا أنفسکم بااللقابیعنی  ال تَنابزوا

 .است

است و یکی این است که  »نَبز«بد ننهید و یک وجه آن این است که این بد در مفهوم  يهانام دیگویمآیه  هرحالبه

از  کهاینمحذوف است به خاطر  اینجاسوء در ه و یکی هم این است که بگوییم کلم شودیمبگوییم از سیاق فهمیده 

 .شدیمسیاق فهمیده 

یعنی  دیآیمو گاهی هم به معناي تسمیه  دیآیمو هم به معناي تلقیب سوء  دیآیمهم به معناي تلقیب  »نَبز«بنابراین 

 حتی عنوان لقب هم در آن وجود ندارد.

 لقب اسم اعم
وجود دارد این است که ممکن است ما براي لقب یک کاربرد عامی هم قائل باشیم یعنی  اینجادر  گري کهدیه نکت

یعنی لقب را به معناي نام و اسم بگیریم نه اسم دومی که در آن  شودیمبگوییم لقب شامل اسم اول و حتی کنیه هم 

 ؛شودیمخصوصیت  الغاياز خیلی واضح است که رعایت معنایی شده است و اگر هم از نظر لغوي این احتمال نباشد ب
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، اگر پدر و مادر اسم بدي نکنید گذارينامکه لقب بد بر همدیگر ننهید و یکدیگر را به لقب بد  دیفرمایمیعنی اگر آیه 

 .شودیمآن را هم شامل  القاعدهعلیبدي بگذارند، ه روي کودك بگذارند یا کنی

 بنديجمع
بگوییم شامل اسم  شودیمبراي لقب معناي خاص گرفت که مقابل اسم اول و کنیه است و هم  شودیمبنابراین هم 

خصوصیت که باهم هیچ فرقی ندارند و  الغايبا شمول لغوي و معنایی یا الاقل با شمول به نحو  شودیماول و کنیه هم 

مطلق آمده است و شمول معنایی را  طورهباسم ه که کلمبِئسَ االسمُ الفسوق  آیه آمده است که بعدازاینبه خصوص که 

و اسم اعم است یعنی نامی که حاکی از فسق و فجور باشد  کندیمخصوصیت تقویت  الغايیا به نحو  شناسیلغتبه نحو 

 چیز بدي است.

 بر اسم اعم »ألقاب«شمول 
و اما بر اساس این مباحثی که بحث کردیم چند جهت بحث در این آیه مطرح است که یکی از جهات این است که 

 شمول به نام اول و حتی کنیه داشته باشد؟ تواندیماختصاص دارد به نام دوم یا آیه  اینجاآیا این لقب در 

کردیم ولی حتی اگر لغت هم موافق با این شمول نباشد بعید  اياشارهاین بحثی است که در ضمن بحث لغوي به آن 

که نام بد نگذارید ولو نام لقب نیست و کنیه و نام  دیفرمایمیعنی  شودیمنیست که بگوییم آیه مطلق نام نهادن را شامل 

خصوصیت  لغاياو علت آن هم این است که اگر شمول لغوي هم نباشد اول است و بعید نیست که آیه آن را شامل شود 

و اسمش را زانی یا  مینامینممساعد است. مثالً جمعی بگویند که ما دیگر این شخص را علی  اینجادر  طو تنقیح منا

. پس تنقیح هالقبنه خصوص  شودیممطلق  طوربه گذارينامبعید نیست که بگوییم شامل  اینجاکه در  میگذاریمکلب 

 این را تأیید کند. تواندیمهم  وقبِئسَ اإلسمُ الفسوجود دارد و  طمنا

 اطالق آیه بر القاب موقت و مستمر
موقت و موردي  طوربهدو گونه است: لقبی که  شودیمکه نهاده  ییهانامو  هالقببحث دوم در این آیه این است که 

. مثالً گاهی به عنوان موردي و موقت شودیمو لقبی که به صورت مستمر نام نهاده  شودیمو مقطعی بر کسی اطالق 

دائمی او را به آن لقب بد  طوربهکه  شودیمدوست دارد که به کسی بگوید کلب یا ... ولی گاهی هم در جامعه عرف 

که آیه  دیآیمبه نظر  یا اختصاص به یکی دارد؟ شودیمکه این خود یک بحث است که آیا هر دو را شامل  نامندیم
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به صورت  کهاینلقب بدي به شخص بگذاري که در او بماند و یا  کهاینچه  شودیمر دو را شامل اطالق دارد و ه

 .کندینممقطعی باشد و ظاهراً فرقی 

 مدت حرمت تلقیب بالسوء
رنگ و بوي مزمتی از  آرامآرامبحث سوم این است که گاهی در لقب یا حتی نام یا کنیه، ابتدا یک مزمت است ولی 

 کسی را به آن نام یا لقب مسمی کهوقتیکه معناي خوبی ندارند و در ابتدا  ییهااسممثالً ابوجهل یا  شودیمآن برداشته 

از آن معناي سوئی منخلع شد، به نظر  کهوقتیچون هنوز معناي سوء در آن ملحوظ است، اشکال دارد ولی  کنندیم

 که دیگر حرمتی ندارد. دیآیم

اما اگر چنان جا افتاد که ذهن کسی به  ؛ست که آن جهت سوء در آن نام ملحوظ باشدبنابراین این حرمت مادامی ا

اعراب و غیر اعراب گاهی  گذارينامنیز در  اکنونهم، قاعدتاً مانعی ندارد. و عرف تلقی معناي سوئی نکردمعنا نرفت 

مثالً  دیآینمولی به ذهن کسی . دیرسینمکنید به معناي خیلی خوبی  تبارشناسیوجود دارد که اگر آن واژه را  ییهااسم

بنابراین این تلقیب بالسوء مادامی است که در  ؛خدیجه به معناي لطمه زدن است ولی از معناي اول رخت بربسته است

آن استشمام و جهت سوئی وجود داشته باشد و اگر این جهت سوء متروك شده است، مانعی ندارد و صدق آیه مادامی 

 جهت سوء برداشته شد مانعی ندارد.و اگر این سوء را افاده کند است که این جهت 

 نهادن لقب سوء بر خود
یعنی خودش نام بدي بر خود بگذارد؟ ظاهر  شودینمیا  شودیمچهارم این است که آیا این شامل خود شخص ه نکت

 ال«بر دیگري این نام را نگذارید و در  دیگویم »بِالْأَلْقابِ تَنابَزُوا ال وَ«در  کهاینکالمی آیه منصرف از این است براي 

و بعید نیست که در  گرددبرمیآن به خود انسان ه هم مقصود دیگران است و به خاطر آن است که نتیج »أَنْفُسَکمْ تَلْمِزُوا

 که دیگري را بنامد یا خودش را به یک نام بدي بنامد. کندینمخصوصیت باشد یعنی فرقی  الغاي اینجا

 آیهمخاطب 

ه وظیف کهاینو  هستکار پدر و مادر است و یکی از وظائف پدر و مادر  گذارينامبعدي در آیه این است که ه نکت

الزامی است یا استحبابی، آن را در فقه التربیه بحث کردیم و این کار از وظائف پدر و مادر است و در روز قیامت کسی 

و هم شامل دیگران  شودیمن آیه اطالق دارد و هم شامل پدر و مادر ، ایکندیمرا که نام گذاشته نشده است شکایت 
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یعنی نام بد بر دیگران نگذارید، چه پدر و مادر و چه سایرین، بنابراین خطاب آن  »بِالْأَلْقابِ تَنابَزُوا ال وَ«. شودیم

. پس آیه شودیمدیگران را هم شامل  طورهمینو  شودیمخصوص پدر و مادر نیست ولی شامل پدر و مادر هم م

نسبت به همه از جمله پدر و مادر اطالق دارد و خطاب به همه است و طبعاً پدر و مادر هم به عنوان یکی از مکلفین 

 .شوندیممشمول آیه 

 بر سوء عرفی و شرعی »سوء«اطالق 
نامی را بگذارد که مفید سوء است،  کهایناین جهت سوئی که در لقب است که نهی شده از بحث بعدي این است که 

و کاري به نظام شریعت  داندیمعرف آن را سوء این سوء اعم است از سوء عرفی یا شرعی؟ بعضی چیزها است که 

و گاهی ممکن است سوء شرعی  داندیماسم حیوانی را گذاشتن و ... که عرف آن را سوء  کهاینندارد مثل جاهل و یا 

شرعیه را شامل ه عرفیه و هم جهت مسیئه . طبعاً این سوء اطالق دارد و هم جهت مسیئهااین باشد مثل زانی و امثال

بد نهفته ه لغت ملحوظ باشد یعنی گاهی در خود واژه کلمه و هم اطالق دارد که سوئی باشد که در خود واژ شودیم

نام یزید است یا نام آدم بدي است، آن  بد در آن نبوده است ولی مثالً چونه است و گاهی هم در مقام وضع لغت آن واژ

شرع چه  کهاینه خودش و یا با مالحظه یا با مالحظو مالك قصه این است که عرف در آن سوئی ببیند  دانندیمرا بد 

در لغت معناي بدي نیست ولی چون مسبوق به نام  کهاینیا  رساندیملغت این معنا را  کهاینه گفته است یا با مالحظ

در معناي لغوي اصلی نبوده  کهاینیک انسان شرور و ناصالحی است، آن شر معنا به لفظ هم سرایت کرده است ولو 

 .شودیمرا شامل  هااینه که هم است

 سَبّ و تلقیب بالسّوء رابطه
نسبت مساوي نیست و اخص نسبت به بحث سبّ  دیآیمبحث بعدي نسبت این آیه با بحث سبّ است که به نظر 

لقب به  کهایناست چون هر لقب سوئی را به کسی اطالق کردن سبّ است ولی هر سبّی تلقیب بالسّوء نیست براي 

مستلزم  کهایننیست ولو  ايجملهصورت مفرد است یا حداقل به صورت مضاف و مضافٌ الیه است و حالت خبري و 

خبریه است و ه أنتَ کلبٌ و جمل دیگویمگاهی هم مثالً . مانند حالت لقب نهادن استسبّ گاهی  اما ؛یک نسبت است

و ما گفتیم که سبّ اعم از اخبار و انشاء است و گاهی حالت انشائی دارد و  کندیمگفت لقب است بلکه اخبار  توانینم

گاهی حالت اخباري دارد ولو انشائی آن یک داللت التزامی بر یک اخبار دارد ولی همیشه به صورت مستقیم گاهی 

که با توجه به ادن باشد خبري باشد و یا نام نهه ترکیبی باشد و یا جمل تواندیماخبار است و گاهی انشاء است و جمله 
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در بعضی روایات هم آمده است که نوعی سبّ است اما این سبّی  .که لقب سوء نهادن هم سبّ است شودیماین معلوم 

 است که اخص از مطلق سبّ است.

 اخص از سبّ »نَبز«
باز هم کسی  کهایناما بخشی از سبّ نه مطلق سبّ، مگر  شودیمپس این آیه با بحثی که گفتیم دلیل بر حرمت سبّ 

که آن نوع از سبّ همان  کندیمو نهی  شماردیمخصوصیت کند و اال مدلول مطابقی آیه نوعی از سبّ را مذموم  الغاي

و حالت  دیآیمخبریه  يهاجملهدیگري هم وجود دارد که در قالب  يهادشناماما نوعی سبّ و  ؛تلقیب بالسوء است

 الغايکسی  کهاینمگر  شودینمین صورت مدلول مطابقی و ظاهري آیه آن را شامل و تلقیب ندارد که در ا گذارينام

با سبّ وضوح بیشتري دارد  ال تَنابزوارا مقایسه کنیم، نسبت  »بِالْأَلْقابِ تَنابَزُوا ال وَ« ال تَلمزوااگر  خصوصیت کند.

عموم و خصوص مطلق است اما لَمز یک  هاآناخص از سبّ است و بین  »نَبز«و لغتی،  ايواژهولی در مجموع به لحاظ 

 حالت من وجهی دارد که قبالً به آن اشاره کردیم.

 »بِئسَ اإلسمُ الفسوق«وجود تعلیل در 
 درواقعکه ) 11(حجرات/»الْفُسُوق الِاسْمُ بِئْسَ« :دیفرمایمدیگري هم که در این آیه وجود دارد این است که ه نکت

 بِئْسَ«، »بِالْأَلْقابِ تَنابَزُوا ال وَ« دیگویمبعد  و »أَنْفُسَکمْ تَلْمِزُوا ال« دیگویم کهاین. است هانهیتعلیل براي آن ه به منزل

 تعلیل است. »اْلفُسُوق اِلاسْمُ بِئْسَ«، این »الْفُسُوق الِاسْمُ

 در روایات »تعلیل«
تعلیل ه توجه شود تعلیل یا چیزي است که به منزلما سابقاً هم گفتیم که چیزي که در آیات و روایات باید به آن 

جایگاه علت است و این از  هاآنادات تعلیل ندارند ولی جایگاه در آیات و روایات داریم که  هاجملهاست و ما خیلی 

ت اگر چیزي بدون ادا کهاینو باید به آن توجه داشت براي  گوییممینظر فقهی هم مهم است و به آن بمنزله التعلیل 

و علت نوعی بر قبلش حکومت دارد و علت نقش  العلت تُعَمِم و تُخَصِصعلت بود در آن صورت  درواقعتعلیل 

 حکومت در کالم بر معلل دارد.

 گوییممیتعلیل است. چرا ه ظاهرش این است که به منزل »الْفُسُوق الِاسْمُ بِئْسَ«و است  طورهمینهم  اینجادر 

نام فسوق و فجور  کهاینبد بر همدیگر ننهید؟ براي  يهالقب، »بِالْأَلْقابِ تَنابَزُوا ال وَ« گوییممیچرا  والتَلمزوا أنفسکم 
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 وَ « تواندیمدر آن صورت این تعلیل بد چیزي است، هم بدي دنیوي دارد و هم بدي اخروي دارد که اگر این را بگوییم 

 کهاینولو  دهدیماعم از کنیه و لقب و اسم اول و ... است که آن را تعمیم را تعمیم دهد، چون اسم  »بِالْأَلْقابِ تَنابَزُوا ال

یعنی هر چیزي که شما نشان و عالمت دیگري  »الُْفسُوق الِاسْمُ بِئْسَ«بوده است ولی  »بِالْأَلْقابِ تَنابَزُوا ال وَ«معلل ما 

 تواندیمتعلیل باشد هم ه الفسوق اگر به منزل قرار دهید ولی در آن نوعی فسوق باشد، چیز بدي است و این بئس االسم

به شهرها و  هاانسانحکم را از لقب به معناي خاص بر روي اسم به معناي عام ببرد و هم ممکن است آن را از 

است  اينکتهاگر نام حاکی از نوعی فسوق و فجور باشد، بد است. این هم  کهاینتعمیم دهد براي  غیرانسانیموجودات 

 از لقب به اسم و کنیه و ... تعمیم دهد. تواندیم کهنایجملهباشد و آثاري دارد که از  طورایننیست  که بعید

با سبّ ارتباط دارد که البته منطبق  هااینبود که دو موضع آن استدالل شد و معلوم شد که هر دوي  ايشریفهه این آی

إجتنبوا قول الزور مفهوم بسیار وسیعی داشت و إجتنبوا قول الزور این بود که ه نیست و اخص از سبّ است و فرق آی

و منطبق بر کل سبّ بود اما این دو آیه منطبق بر کل سبّ نیست و مصادیق و  دادیمکامالً کل سبّ را پوشش 

 .شودیماز سّب را شامل  ییهابخش
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