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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 حرمت سبقرآني ادله  ررسيبادامه 
آيه اجتناب از قول زور و آيه نبز به القاب در سوره  به سوء و قرآني را مطرح كرديم؛ آيه جهر ادله در بحث سب

 حجرات بود.

 الاسم بِئْس بِالْأَلْقابِ تَنابزُوا ال و أَنْفُسكُم تَلْمزُوا ال« :راجع به آيه سوره حجرات عرض كنيميكي دو نكته ديگر 

بود كه نسبت لمز  »بِالْأَلْقابِ تَنابزُوا ال و أَنْفُسكُم تَلْمزُوا ال« :آيه دو فقره داشت) 11(حجرات/ » الْإِيمان بعد الْفُسوقُ

هيچ كدام منبطق بر مدعي نبود ولي هر دو  كه با سب من وجه است و نسبت تنابز به القاب هم اخص مطلق است

 منتها يكي به نحو عموم خصوص من وجه، يكي به نحو اخص مطلق از سب. بودبا مدعي و بحث سب  طمرتب

 سوره حجرات 11آيه  نكات

 نكته اول
 بعد الْفُسوقُ الاسم بِئْس«باقي مانده يكي ادامه آيه شريفه  يكي دو نكته در مورد تنابز به القاب

 آن دو احتمال وجود دارد:است و در مورد  )11(حجرات/»الْإِيمان

 احتمال اول

كند كه نام حاكي از فسق و  اي است در ادامه جمله قبل و حالت تعليل ندارد و آيه اشاره به اين مي جمله اوالً

كند كه گاهي افراد نامي  فجور بعد از ايمان يعني بعد از اينكه مسلمان شدند چيز بدي است؛ اشاره به اين حقيقت مي

شوند اين نام در فرهنگ اسالمي نام خوبي نيست و  مي دارند كه مربوط به دوره قبل از اسالم هست بعد كه مسلمان

 اللَّه رسولَ أَنَّ«چيز بدي است، معناي اين، تغيير نام است كه در روايات دارد  ودهد  نوعي فسق و فجور را ارائه مي

P0F1»  الْبلْدان و الرِّجالِ في الْقَبِيحةَ الْأَسماء يغَيرُ كَانَ ص
P  هاي  كه در مناطق دور دنيا و در فرهنگامروزه هم كساني

چيز ناپسند و حاكي از نوعي  وفسق و فجور  در نام آنهاها  شوند خيلي وقت اسالمي هستند وقتي مسلمان مي
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اين يك احتمال كه در حقيقت ذكر خاص بعد العام است.  »الْإِيمان بعد الْفُسوقُ الاسم بِئْس« :گويد معصيت است. مي

 صورت بهاين كلي است در ادامه آيه  ،بد بر افراد اطالق نكنيد هاي نامو   لقب »بِالْأَلْقابِ تَنابزُوا ال« :آيه قبل فرموده

به اسالم وجود دارد فسق آميز كه بعد از انتقال از كفر  هاي نامگويد  گذارد و مي اي انگشت مي خاص روي مورد ويژه

تنابز به القاب مطلقاً درست نيست. يك مورد ويژه و خاص را  وچيز بدي است يعني ذكر خاص بعد العام است 

يك نوع هم اين است كه كسي كه فرهنگش عوض شد  است كه كل تنابز به القاب بد استجدي اسم برده  صورت به

 الاسم بِئْس«هاي اسالمي پسنديده نيست،  ر، زنا است در فرهنگو از كفر به اسالم آمد نامي كه حاكي از فسق، فجو

شود و  يعني اين نام را نگذاريد. اين يك احتمال در آيه شريفه است كه ذكر خاص بعد العام مي »الْإِيمان بعد الْفُسوقُ

اين ذكر خاص بعد  يا اكرم الفقها ويد و اكرم زيداًگ گويد اكرم العلما بعد هم مي ذكر خاص بعد العام فراوان داريم. مي

به مورد خاصي تأكيد  الفقها، فقها همان علما هستند و العام است به خاطر تأكيدي كه داشته گفته اكرم العلما و اكرم

طور خاص القابي كه در جاهليت بود و در فضاي  ز به القاب نكنيد و از جمله و بهاينجا هم مثل آن است تناب دارد

 .»الْإِيمان بعد الْفُسوقُ الاسم بِئْس«شود،  ذكر الخاص بعد العام مي است. اين و بدود اسالمي فسق آل

 احتمال دوم

براي اينكه  »بِالْأَلْقابِ تَنابزُوا ال«تعليل باشد،  منزله بهبراي تنابزوا بااللقاب  »الْإِيمان بعد الْفُسوقُ الاسم بِئْس« ثانياً

»بِئْس ماسوقُ الالْفُس دعدر فضاي  و ن هستيد، بعديت آن خصوصيتي نداردبعد االيمان يعني وقتي مسلما »الْإِيمان ب

حكايتگر از فسق و فجور است و پسنديده نيست. احتمال دوم روي اين است كه بعديت و  بد اسالمي و ايماني نام

د چيزي است در فضاي فسق آلود ب هاي منااين است كه در ظرف ايمان و اسالم  ندارد مهمصوصيتي قبليت خ

گوييم  چرا مي علت است، منزله به درواقعنامي كه حاكي از فسوق و فجور باشد، نام بدي است. اين  فرهنگ اسالمي

گذاري نكنيد؟ براي اينكه نام فسق آلود موردقبول خداوند نيست و لذا بايد از آن اجتناب كرد. اين احتمال دوم  نام

 در آيه است.

 نظر مختار
 به اين شكل كسي متعرض تمايل داشتهر يك از دو احتمال قابل دفاع است و ذهن ما به احتمال دوم بيشتر 

ولي اين دو احتمال در باب آن هست. بنا بر احتمال اول ذكر الخاص بعد العام  دقايق اين شكلي در آيه نشده است
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از آن انتقال بنا بر احتمال دوم بعديت به معناي  منتقل شده است،جا به اسالم است و تأكيد روي جايي دارد كه از آن

حكم است. بنا بر احتمال اول ذكر خاص  منزله بهعلت  صورت بهبه اين خيلي مهم نيست روح كالم مقصود است و 

حتمالي بعد العام است، بنا بر احتمال دوم ذكر عام بعد الخاص يعني ذكر العله است بعد از معلل و حكم، اين دو ا

 است كه در آيه است.

 ؟تفاوت احتمال اول و دوم در چيست سؤال:

 جواب: آن ذكر خاص است، اين ذكر عام و علت است.

 نكته دوم
بئس مثل خود نهي است، مثل ويل است اگر  »الْإِيمان بعد الْفُسوقُ الاسم بِئْس«كه در مورد بئس اين نكته ديگر

همان ترتيب مقدمات حكمت  الق بكند و در مقام بيان باشد و قيدي نزند، رويبئس را خداوند به يك كاري اط

گوييم بر اساس مقدمات  عين اينكه وقتي نهي كند، چطور مي شود مل بر نهي و حمل بر تحريم ميح ها» بئس«

نهي داللت بر حرمت  كند و اي داللت بر نهي مي حكمت و تفصيلي كه در اصول مطرح شده است و با ترتيب ويژه

ا اصل داللت بر حرمت و ، بئس كذا، بئس كذ»الْفُسوقُ الاسم بِئْس« :فرمايد وقتي مي است طور همينكند، بئس  مي

 مذمت است، مذمت مطلقه يعني همان درواقعبئس  اي باشد ي بگويد بايد قرينه خاصهكراهت بخواهداگر  تحريم است

 پساي نباشد يعني اين حرام است و بايد از آن پرهيز بشود.  اگر قرينه خاصه حرمت. خدا كه چيزي را مذمت بكند

 ال ان تدل قرينة خاصة علي التنزيه.كند ا بر تحريم مي بئس داللت

 نكته سوم
شود كه نامي كه  طور مي وقت اين كه فسوق مصدر است. آن است »الْإِيمان بعد الْفُسوقُ الاسم بِئْس«يك نكته هم 

منتها براي تأكيد و نشان  يعني اسمي كه حاكي از فسق باشدمصدر و اسم مصدر است، فسق باشد، بئس االسم الفسق 

فسوق در اينجا مصدر است كه  وخود اسم فسق است  اسم وقتي حاكي از معناي بد باشد گويد دادن قبح قصه مي

مثل اينكه به ضارب  تمصدر موصوف شده و مصدر صفت براي اسم قرار گرفته است، اين براي مبالغه اساسم به 

ولي چون نام و اسم مسمي خيلي به هم نزديك است و در  مي كه حاكي از فسق است مقصود استبگوييم ضرب، نا

 اراي معناي فسق باشد.نه اسمي كه دهم مدغم است از اين جهت براي مبالغه و تأكيد اسم فسق گفته شده 
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 سؤال:؟

داند اين حمل بر مفاهيم عرفيه  جواب: قصد اينجا دخالت ندارد. اسم فسق يعني عرف اين را نام فسق آلود مي

لقب سوء عند العرف نه اينكه  از منظور عنوان قصدي نيست، تنابزوا بااللقاب ،شود نه چيزهاي شخصي و قصدي مي

 صي ايذاء است؛هاي شخ آن حساسيت شود گويي كشك ناراحت ميبه او باگر مثالً خود شخص حساس است كه 

داند اطالق آن بد است، اسم  و اسمي كه عرف آن را بد مي آورد به حساب مياسم فسوق يعني آنچه عرف فسق آلود 

ي يه به اسم فسوق عناوين قصدشود كه عنوان تنابز و تسم جزء نكته دهم مياين هم  به اين معني استفسوق هم 

عام يا عرف خاص  امر مسيء است، سوء عرفي يا فسوق عند العرف يعنيكند  هماني كه عرف تلقي مي نيست و

خواهد يك  عنوان قصدي نيست، هميشه وقتي مي و اين تسميه مورد مذمت و تقبيح قرار گرفته است ،شرعي است

 عمد نباشد، معذور است. عنواني گناه به شمار بيايد، بايد با علم و عمد اقدام بكند، اگر علم و

 سؤال:؟

جواب: علم به اين بايد داشته باشد كه اين فسوق است منتها بايد بداند اگر نداند معذور است. مثل اعانه كه 

گفتيم معذور است و اال حكم، حكم است. كسي نام بدي براي ديگري بگذارد يا نام بدي را بر او اطالق كند،  مي

توجه است، حكم هست  ند اين گناه است، اگر نداند يا غافل باشد يا در خواب گفته يا بيدا عرف كه اين نام را بد مي

آب  عنوان بهدانسته معذور است، مثل شرب خمري كه خبر نداشت و  اين كار، كار بدي است، منتها او چون نمي و

جاي حكم الهي است منتها براي  الواقع فيخمر است حرام است نداند هم اگر بداند خورد. عنوان كه قصدي نيست، 

هاي شخصي.  اسائه و فسوق عرفي است نه بحث و او منجز نشده است. اين هم يك نكته كه عنوان قصدي نيست

گفتيم ذكر العام بعد الخاص يا تعليل است، شاهد بر تعليل بودن آن اين است كه در روايات در موضوعات  چه آن

 عده عامه و تعليل است.مختلف تمسك شده است و تلقي، تلقي قا

 نكته چهارم 
اين يك  »الْفُسوقُ الاسم بِئْس«خدا بفرمايد:  طور هميننبود،  »تَنابزُوا ال«يك نكته ديگر اينكه اگر قبل اين آيه 

 الْفُسوقُ الاسم بِئْسشود.  هم استفاده مي انشاءولي از اين جمله خبريه  خيلي بد است گويد مي كه جمله خبريه است

مثل اينكه خداوند بفرمايد دروغ بد چيزي است يا فالن موضوع بد است. اينكه بگويد بد است يعني هميشه يك 

شود يعني بايد از اين پرهيز كرد.  مي اي نهيشود چون بئس مذمت مطلقه است از آن استفاده  از آن استفاده مي اي نهي



 ٢١٢٨ �ماره ثبت: 

5 

يد بد است و نبايد اين نام را گذاشت. اين هفت هشت نكته در آيه شريفه بود كه گو مي »الْفُسوقُ الاسم بِئْس« درواقع

ها با بحث سب ربط  همه اين »الْفُسوقُ الاسم بِئْسو  تَنابزُوا ال، أَنْفُسكُم تَلْمزُوا ال«آيد سه جمله داشتيم،  به نظر مي

ميه به اسم بد و اسم فسق منطبق بر بحث نيست تنابز يا تس ؛اخص است بلكه دارد ولي منطبق با بحث سب نيست

گويد هو كلب، هو حمار، هو فاسق، هو فاجر، هو رضيع يك  يك بار مي وقتي كسيگيرد واال  بخشي از سب را مي

چون نام نگذاشته يك بار تعبيري كرده و  كند داخل در آيه نيست طالق ميانشاء يا اخبار وصفي بر او ا صورت بهبار 

گذاري  البته اين نام گذاري در آن باشد، شود كه نام مي شود، آيه يك نوع سب خاص را شامل مل نميآن را آيه شا

 كلي است. و گاهي در مقطع كوتاهي است گاهي

 سؤال:؟

اه از نگ درواقعكه  مدت طوالنيخواهد، استمرار در يك مقطع كوتاه يا  جواب: لقب يك نوع تداوم و استمراري مي

گذاري و تلقيب نيست؛ تلقيب اخص از توصيف  كند، صرف توصيف نام توصيف مي گذارد و او مياو اسم كلب را به 

كه بين  نيست اين تأكيد كنيد مانعي اگر جداگانه روياست در آن نوعي استمرار و دوام الزم است ولو دوام موقت، 

ر آن است. توصيف سب توصيف به اوصافي است كه نقص و اهانت د لقيب و توصيف اعم و اخص مطلق استت

گذاري همان كد  گذارد، نام گذارد يعني كد مي هميشه نام نهادن نيست كه عالمت او بگذارد، ولي در تلقيب نام مي

شود از اينجا به كل توصيف الغاء  نمي و در آيه مقصود است كهكند  دادن است، رابطه اسم و مسمايي درست مي

گوييم  اخص مطلق شد مي وقتيچيز بدي است.  گذاري نام ولي قدر مذموم نيست خصوصيت كرد چون توصيف اين

وضيع  مثالً سب اين است كه در قالب ندا يا جمله خبريه يا يك كلمه مفرد يك وصف بدي را بر كسي اطالق كند

كند،  گذاري مي است، ناقص است، فاسق است، فاجر است، زاني است، اما تنابز تلقيب به سوء است يعني عالمت

اين آيه به  .اي دارد مؤونه زائده است و آنگذارد كه اين با توصيف خيلي فرق دارد يعني اخص از  نام مي براي او

سب مطلقاً حرام است، سب  ؛نوعي خاصي از سب است و البته عقاب اين مضاعف است كه مورد خاص اشاره دارد

اجتنبوا گيرد؛  اطالقات سب هر دو را ميگذاري و تلقيب. منتها  و قسم توصيف مطلق توصيف به نحو تسميه و عالمت

 است ال تنابزوا بااللقابدر مورد تلقيب عالوه بر دليل عام دليل خاصي داريم كه همين گيرد  ر دو را ميه قول الزور

كه دليل خاص مفيد تأكيد است. اگر جايي عام و خاص داشته باشيم، دليل روي عام باشد، روي خاص هم مثل آن 

فته اكرم العلماء، دليل ديگر گفته اكرم الفقهاء اين اكرم الفقهاء و اكرم العلماء چون مثبتين هستند، باشد، يك دليل گ
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منتها در خاص دو دليلي كه مثبتين هستند دو  كه دو حكم است شوند اين روشن است مطلق و مقيد حمل بر هم نمي

 :احتمال وجود دارد

هيچ تأكيد و چيز جديدي در اين نيست اكرم العلماء همه را  و يكي اينكه خاص بيان مصداقي از عام باشد -

 گيرد، اكرم الفقهاء هم فقط مصداقي براي آن است؛ مي

 كند. اي بر آن حمل مي كند يعني چيز اضافه اكرم الفقها تأكيد بيشتري مي كه نيااحتمال ديگر  -

خاص و  و است طور هميننافيين هم  رو د شود باشند مطلق بر مقيد حمل نمي هميشه در مطلق و مقيد مثبتين كه

مر جديدي تأكيد و بيان يك ا يااي از عام باشد بدون اينكه چيز جديدي بيان بكند و  تواند ذكر مثال و نمونه مقيد مي

اينكه صرف بيان مثال باشد و چيز جديدي نگويد خالف  و گفتيم اصل در دومي است نسبت به اين مصداق باشد كه

زند و عنايتي دارد و لذا اصل اين است كه در آن خاص تأكيدي  اي مي كه هر دليلي حرف تازهاست. اصل اين است 

اجتنبوا گويد  شود؛ يك دليل مي مي طور هميناينجا هم  -كه از نظر اصولي بحث كرديم -وجود دارد. طبق اين قاعده

گويد سب  عام است. يك دليل ميكند هر قولي كه مايل عن الحق، اين خيلي  ، چند مرحله هم پيدا ميقول الزور

تأكيد است يعني  كه گويد سب گيرد. يكي از مصاديق مي نكنيد، چون قول زور كذب و غيبت و صد تا چيز را مي

در سب هم يكي از اقسام سب كه تلقيب به سوء باشد دليل  بر قول زور و مايل عن الحق دارد. اي سب چيز اضافه

پس مطلق سب حرام است و تلقيب به سوء كه سب الخاص است يك  خاص داريم و باز عقاب مضاعف دارد.

نام و  گاهيكند،  حرمت مضاعف و مؤكد دارد وجه آن هم روشن است يك بار كسي را به وصف بدي توصيف مي

 قبح بيشتري دارد. گذاري نامگذارد، معلوم است كه  لقب مي

 مپنجنكته 
اسالم براي آن احترام قائل  ومعاهد است  ياكه ذمي  يمايل عن الحق نسبت به غيرمسلمان اجتنبوا قول الزوردر 

 را سؤال و نكته بعدي اين است كه اينجا هم عموم دارد و كافر و ذمي و غيرمسلمشامل نشود. است بعيد است 

اش  خود سوره حجرات همهبيشتر به روابط بين مسلمانان توجه دارد  در ظاهر ؟گيرد يا اختصاص به مسلم دارد مي

بحث بعد االيمان دارد و در  »الْإِيمان بعد الْفُسوقُ الاسم بِئْس بِالْأَلْقابِ تَنابزُوا ال«فرمايد:  دارد، مي يا ايها الذين آمنوا

ابط كند و لذا سياق و قرائن موجوده در سوره حجرات بيشتر ناظر به احكام در رو فضاي اسالم و مسلماني بحث مي
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شود  آيد كه در اين آيه نمي ميان فردي و اجتماعي در جامعه اسالمي و بين مسلمانان است از اين جهت به نظر مي

اختصاص به مؤمن واقعي ايمان اختصاص به آنجا دارد. البته در روابط اجتماعي طبق رواياتي  رد وادعاي اطالق ك

شود يعني ايمان دو اطالق  شامل اهل سنت و مذاهب ديگر هم مي و مقصود همان مسلمانان هستند و قلبي ندارد

دارد؛ يك اطالق خاص دارد، يعني قلباً به حق معتقد و پايبند است كه مراتب دارد و اطالقات مختلفي دارد. ولي 

عام  رود كه در احكامي كه در روابط اجتماعي ذكر شده است معناي گاهي ايمان به معناي مطلق االسالم به كار مي

گناهكار، فاسق،  لياتي كه مسلمان بر آن صادق باشداست يعني مسلمان و كسي كه التزام به اسالم دارد در حد او

 گيرد. خود امامي هم فاسق باشد آن را هم مي و گيرد دل، امامي، عامي، همه را ميعا

 سؤال:؟

گويد مطلقي  آيه بعد االيمان را مي جواب: عناصري كه براي صدق اسالم الزم است در او جمع باشد، اسالم كلي.

گويم آيه ساكت است براي اينكه بئس االسم  كند مي گويم نفي مي در آيه بياوريد بگوييم اين بدتر است. من نمي

كند. ديگر اينكه يا ايها الذين آمنوا در سوره  الفسوق بعد االيمان دارد، اگر تعليل هم باشد اين به آن سرايت مي

ها كه هفت هشت تا  شود و سياق روابط منكم و اين ؤمنين دارد كه اين هم خطاب به مؤمنين ميحجرات خطاب به م

ها  با فضاي سياق و يا ايها الذين آمنوا و بعد االيمان و اينو حكم در سوره است بيشتر در فضاي اسالمي است 

) كه 30(حج/»الزُّور قَولَ اجتَنبوا و الْأَوثانِ منَ الرِّجس فَاجتَنبوا«توانيم مطمئن به اطالقي بشويم. برخالف  خيلي نمي

خصوص در موردش  كند ساكت است. به شد ادعاي اين اطالق كرد. ظاهرش اين است، البته نفي نمي تا حدي مي

 يهودي يعني اسالم،

 سؤال:؟

كنم. كاربرد زيادي  اي به آن مي م نوشتم اشارهآن ه) 108(انعام/ » اللَّه دونِ منْ يدعونَ الَّذينَ تَسبوا ال و«جواب: 

 در قرآن ندارد.

 سؤال:؟

كسي كه  جواب: منكم هم دارد و سياق آيات سوره حجرات خطاب به مخاطب مسلم است ولي ممكن است

 الاسم بِالْأَلْقابِ بِئْس تَنابزُوا ال و أَنْفُسكُم تَلْمزُوا ال«مسلمان باشد. در آيه سه جمله بود گيرد غير طرف قرار مي

و اخص از سب بود، ولي نوع خاص از سب است كه تأكيد بر حرمت در آنجا دارد. سه آيه شد كه آيه  »الْفُسوقُ
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هاي قبلي صحبت كرديم و چند نكته كوتاه راجع به آن عرض  سوم سه فقره داشت. آيه چهارم هم ضمن بحث

 .اين آيه شريفه هم مورد استشهاد و استدالل قرار گرفته است » عدده و مالًا جمع الَّذي مزَةٍلُ همزَةٍ لكُلِّ ويلٌ«كنيم.  مي

 لغوي نكات

 »همز و لمز«اول  نكته
اند ولي آنچه در متن لغت راجع همز و لمز آمده اشاره كرديم كه در  انواع وجوه را براي همز و لمز گفته در تفاسير

 .كند ست و المز و لمزه يعني كسي كه بيان عيب ميمقاييس لمز همان عيب ا

گويد همز در كالم اكثار في الكالم،  در مقاييس گفته همز سب و انسباب، ريخته شدن چيزي است و بعد مي

 ؛پرحرفي است

 معناي شكستن و كسر است.بعضي هم گفتند همز به 

منتها در  وي آن استاصل معناي لغ ست و همز شكستن و ريختن چيزي است؛اين در لغت است كه لمز عيب ا

جويي  معناي خاصي به كار رفته است همزه و لمزه فاعلي است كه مبالغه دارد، همزه و لمزه يعني كسي كه زياد عيب

باشد، طعن اصل لغت است، گاهي در مورد لمز طعن گفته شده است كه اگر  كهكند  زند، غيبت مي كند، طعنه مي مي

شود. همز هم  شود احياناً با فعل هم مي شود، هم با بيان مي ش زدن به ديگري هم با سب ميطعنه زدن به ديگري، ني

 نا دارد، بعضي گفتند متفاوت است.منتها بعضي گفتند هر دو يك مع طور است اين

ها يكي از جهت فعل و قول است يكي از جهت جلوي شخص و پشت سر او است و در معاني گاهي گفته  تفاوت

طعن است، گاهي نمامي است، گاهي غيبت است و طعن و نمامي و غيبت و تعييب و مسخره چيزهايي شده هر دو 

 كه در ضمن دو لغت آمده است. است

طور كه در لغت و كلماتي كه نقل شده است، مثالً از ابن  نهايي راجع به اين گفته نشده، اينو روشن  مطلب  هيچ

كند. بعيد نيست كه همزه و لمزه  كند يا بيان مصداق مي نيست معنا مي عباس چيزهايي در تفاسير نقل شده كه معلوم

كشاند،  همان معناي اصلي لغت باشد كه خيلي معناي عام است لمزه يعني كسي كه عيب ديگران را به رخشان مي

عيب هد، د گويد، به قول يا فعل عيب را نشان او مي گويد، پشت سر مي كند، اين عيب را جلوي رو مي جويي مي عيب
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كند، بعيد  زند يا غيبت يا سب مي گويد؛ يعني بهتان مي ا عيبي كه در او نيست براي او ميگويد ي موجود در او مي

 شود. مي و غيبت و افترا ها يك معناي مطلقي دارد و شامل همه طعن و سب نيست بگوييم اين

طور كه مقاييس يا در  زگار است. لمز همانبا لغت هم سا وبعيد نيست هم در لمز هم در همز معناي عامي بگوييم 

كند اين طعن  همان عيب است. لماز و لمزه يعني عياب يعني كسي كه عيب براي ديگران بيان مي گفته مجمع البحرين

است، مسخره است، غيبت است، تهمت است هر چه عيب ديگري را براي ديگري بيان كند. بعيد نيست كه بگوييم 

دارد و همزه و لمزه بر هم منطبق است و يك نوع تأكيدي در آن است كه هم صيغه مبالغه طوري  معناي مطلق اين

است هم با دو واژه يك موضوع را مورد تأكيد قرار داده است. همزه لمزه كسي كه عياب است، عيب ديگران را بيان 

زند، مسخره  زند، نيشخند مي يدهد. طعنه م كند، جلوي روي يا پشت سر با قول يا فعل، عيب ديگران را نشان مي مي

گيرد. اگر كسي اين اطالق در معنا را نپذيرد بايد را ب بعيد نيست همهكند  دهد، ذم مي فحش ميكند،  كند، سب مي مي

 جمع الَّذي«ها گفتند برود هيچ كدام اصل و اساس روشني ندارد بعيد نيست بگوييم مطلق است.  در فضايي كه آن

بعضي جاها بيان معنا است ولي اينجا قطعاً بيان معنا نيست. الذي وصفي است براي اين نه بيان معنا،  » عدده و مالًا

بعضي جاها  براي اينكه جمع ماالً وعدده هيچ ربطي با همزه و لمزه از نظر لغوي در هيچ يك از لغات نيست.

عناصر معناي قبلش است، از نظر معنايي  آيد، گاهي تشريح و تفصيل كه در قرآن يا در كالم عرب مي هايي» الذي«

ولي گاهي يك صفت ديگري كه اينجا هم  كند و اجزايي را براي آن ذكر مي ها كند يا نمونه عين آن را معناي لغوي مي

جمع جو، نمام، هامز و المز است كه يك وصف ديگر هم دارد كه  آدم عيب ويل لكل همزهگويد  است مي طور همين

بيان معناي قبل باشد يا حتي بيان نمونه و مصداق آن باشد. پس معناي   عدده و مالًا جمع الَّذياينكه ؛ نه ماالً وعدده

هاي متأخر ذكر كردند، چند قول  همزه و لمزه اين شد، اگر بخواهيم در مسيري برويم كه مفسرين و اهل لغت در دوره

 كردم. اين يك راه است.هايي كه اشاره  است غيبت و امثال آن با بعضي تفاوت

كردند، اصل همان عياب بودن است كه بعيد نيست دومي  ها بيان مصداق مي يك راه اين است كه بگوييم همه اين 

 را بگوييم.

 سؤال:؟

 گيرد. اين يك نكته در آيه بود. جواب: بيان عيب است، چه افترا باشد چه حالت غيبت همه را مي
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 »ويل«دوم  نكته 
نفرين وقتي كه يك نوع نفرين است. منتها ظهور اين » لُمزَةٍ همزَةٍ لكُلِّ ويلٌ«نكته دوم ويل است، ويل به معناي 

هايي كه در قرآن آمده يك  ويل ،يا ويل لكل كذاب ويل للمطففينگويد  حرمت است. وقتي مي نباشد  قرينه خاصه

آمده كه بيان مصداق و هم هور آن در تحريم است. بعضي در روايت اي نباشد، ظ نوع نفريني است كه اگر قرينه خاصه

ها تجسد نفرين الهي است كه آنجا ظهور و  تشريح معنايي است كه ويل چاهي در جهنم است كه قعر زيادي دارد. آن

ز كند. اين را سال گذشته در ويل المطففين با نكات بيشتري عرض كرديم كه ويل حاكي ا بروز و تجسد پيدا مي

 تحريم است.

 »همزه و لمزه«وم س نكته 
گويد و  نكته سوم خود همزه و لمزه است. همزه و لمزه صيغه مبالغه است. سؤالي كه وجود دارد وايي كه خدا مي

، چسباند، چسبانده به پيشاني همزه و لمزه، يعني حرمت روي كسي آمده كه خيلي عياب حرمتي كه به پيشاني اين مي

شود يا چنين چيزي مقصود نيست. اصل همز و لمز مشمول اين  خيلي مرتكب اين معاصي مي و يا مغتاب استنمام 

نه  گويد شود، ولي ارتكازات عرفي مي ويل مال كسي است كه دائماً مرتكب اين همز و لمز مي در ظاهرحرمت است، 

تها اين در مقام تأكيد بر اين است كند كه اصل آن كامالً مذموم است. من اي مي شود، يك مذمت شديده اينكه دائماً مي

گويد درست است كه به لحاظ بياني و ظاهر ويل  عرف مي ديگر عبارت بهكه ارتكاب مستمر اين معصيت است يعني 

ولي در  شود لمز مي پيوسته و دائمي مرتكب همز و صورت به آمده كه دائم الهمز و اللمز است و و حرمت روي كسي

يك كار حرامي است كه ارتكاب دائمي آن يك حرمت مضاعف دارد؛ برداشتي كه از اين ارتكاز عرفي اصل اين كار 

ولو اينكه موجب  نيستشود اين است كه اصل همز و لمز يك نوع حرمتي دارد و مبالغه آن موجب حرمت  مي

ر چيزهاي خاص برد واال اگ شود. البته ارتكازات عرفي و مناسبات حكم و موضوع آدم را به اينجا مي اشتداد آن مي

دهد. بعيد نيست  اينجا نبود، ظاهر كالم جمود بر لفظ اين است كه ويل روي كسي آمده كه زياد اين كار را انجام مي

 نه اينكه اصل حرمت براي او باشد.بگوييم مبالغه بودن آن اشتداد در حرمت و ويل است 
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 چهارم نكته
اي آمده است، اوصاف ديگري هم  ر اينكه همزه و لمزه مبالغهنكته چهارم كه با اين كمي ربط دارد در آيه عالوه ب

 ما و الْحطَمةِ في لَينْبذَنَّ كَلَّا أَخْلَده مالَه أَنَّ يحسب عدده و مالًا جمع الَّذي لُمزَةٍ همزَةٍ لكُلِّ ويلٌ« گويد آمده است. مي

راكا أَدةُ مطَمالْح نار ة اللَّهوقَدي آمده كه ) اينجا ويل روي لمز و همز6-1ه (همز»ُالْمعممالًا ج و هددكه مال را  ع

كند. پس ويل روي گروهي آمده كه اين چند صفت را دارند. باز  كند و حقوقش را ادا نمي كند، ذخيره مي جمع مي

ها حرام است؟  تك اين اشته باشد يا تكها را با هم د سؤال است يعني حرمت مال تركيب است، يعني كسي كه اين

 في هم الَّذينَ -الْمؤْمنُونَ أَفْلَح قَد«گويد  عين بحث قبلي ظاهرش اين است كه مال روي تركيب است. مثل اينكه مي

هِمالتون صعها جداجدا  هركدام اين گويد ) ولي باز ارتكازات و مناسبات حكم و موضوع مي2-1 مؤمنون»( خاش

ها  كند و هفت هشت صفت براي آن توصيف مي وضوع حكم است مثل خيلي جاهاي ديگر كه يك گروه خوبي رام

اوصافي كه در قرآن در مقام تشويق يا در  ديگر عبارت به ارزش دارد؛ جداگانهها  هركدام اين كند. معلوم است ذكر مي

 الْأَرضِ علَى يمشُونَ الَّذينَ -الرَّحمنِ عباد«كند، مثالً  مقام توبيخ، پنج صفت را براي يك چيزي جمع مي

) در همان سوره شريفه يازده صفت براي عباد الرحمن ذكر كرده است. درست است كه خوبي و 63فرقان/»(هونا

راقي است يعني جزء جزء مطلوبيت دارد. ل ارتباطي نيست، كل استغآورد ولي ك حسن و ترغيب را روي كل مي

هركدام جداجدا مصداق ويل  »أَخْلَده مالَه أَنَّ يحسب» «عدده و مالًا جمع الَّذي» «لُمزَةٍ همزَةٍ«گويد  ا ميارتكازات م

 .هركدام جداجدا حرمت را دارد. شأن نزول اين هم در تفاسير آمده است و بيايد ها است نه اينكه ويل روي كلي آن

 بندي نكات جمع
آورد درنتيجه نسبت لمز و همز با سب  روي اصل لمز و همز مي ما سه نكته را بپذيريم آيه حرمت رابنابراين اگر 

نسبت با سب دارد. منتها اگر آن معنايي كه گفتيم، لمزه و همزه  درمجموعكند و  بر اساس لغاتي كه گفته شده فرق مي

جا بيان عيب و تعييب ديگري است. بنا بر  همهسب گيرد. چون  وقت كل سب را مي را به معناي مطلق بگيريم، آن

شود، اما اگر در آن معاني  معناي مطلقي كه گفتيم منطبق بر سب است يعني دليل خيلي خوبي براي حرمت سب مي

گيرد. منتها  يك مقدار با سب فاصله مي و خيلي ريز بشويم كه لمزه همان غيبت است، همزه چيز ديگري است

اين آيه  .شود آن نمي ،) و كجا حرام است كجا حرام نيست34(توبه/»الْفضَّة و الذَّهب كْنزُونَي الَّذينَ«انباشت ثروت 
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 و ؛بحثي كرديمكه به مناسبتي در فقه التربيه ديگري است  چيزمنتها داستان آن  كند به تنهايي داللت بر حرمت مي

 اهللا علي محمد و آله االطهار صلي
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