
                   ٢٠٦١�ماره ثبت:                                                                                        

 
 

1 

 87-88               97جلسه 

 مكاسب محرمه 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه 
بحث سب است كه در فارسي از آن  ،ترتيب كتاب مكاسب محرمه شيخ كه بنا به شروع آن داريم به بحث جديدي

 كنيم.  يمقبل از شروع بحث نكاتي را در اين زمينه بيان  .كنيم يمتعبير به فحش و دشنام 

 

 جايگاه بحث سب در مكاسب 
شيخ هم آن را در كتاب خويش مطرح كرده است كه البته  مرحومو به تبع آن  شده مطرحاين بحث در كتب فقها 

كه يك سري محرماتي كه در اين كتاب مطرح  طور همانباب استطراد است كه  از اسب يامطرح كردن اين بحث در مك

براي اين  واقعاًاين حيث است كه ممكن است افرادي در جامعه  از يا اينكه و شده است اين بحث هم مطرح شده است

يرمتعارف نيست و به غزمان ما افراد ديگري را تخريب كنند كه البته اين مطلب در  وسيله بدينكار استيجار شوند تا 

 .همين مناسبت در مكاسب محرمه مطرح شده است

 قبح عقلي سب 
از امور عقلي و عقاليي است و قبح ،اين مطلب و حرمت سب كه هم در قرآن و هم در روايات مطرح شده است

 .عقلي و عقاليي آن واضح است
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 معناي لغوي سب 
و كتب لغت عربي گاهي به شتم معنا شده است گاهي به شتم  واژه سب در فارسي دشنام و فحش است معادل 

حيث لغوي بحث چنداني درباره سب  از الوجيع معنا شده است و گاهي به اسناد منقصتي به ديگران البته مرحوم شيخ

ان معناي سب اين است كه سب اسناد نقصي است به ديگر اجماالًنكرده است و معناي آن را احاله به عرف داده است و 

 .منتها نه هر نوع اسناد نقص بلكه اسناد نقصي است كه بارز و برجسته باشد

 ي  فرد جايگاه بحث سب به نظر استاد: باب فقه عالقات و روابط ميان
هرچند ما بحث سب را به تبع فقها در مكاسب محرمه مطرح كرديم و تناسبي با اين باب دارد اما مناسب بود اين 

 و دربحث كه در فقه روابط اجتماعي و روابط ميان افراد متصور است و مناسب بود بابي به همين عنوان مطرح شود 

شود و  يماست كه هر كدام متصف به يكي از احكام خمسه  يان افراد جامعه انواع عالقات و روابط متصورروابط م مورد

هر كدام استطرادا در يكي از ابواب فقهي بحث  كه غيبت، تهمت، استهزا ،سب و يا عناوين ديگري مانند سالم بود مناسب

بواب احاديث مربوط به اين باب در كتاب وسايل الشيعه در ذيل كتاب الحج در ا . كهاين باب مطرح شود در شده است

شش باب و يا در ابواب فعل المعروف و در اصول كافي در باب ايمان و كفر در باب صفت  صد واحكام العشره در 

ين مطرح شده است و در كتب فقهي هم در كتاب امر به معروف و نهي از منكر بحث شده است البته در كتب و مؤمن

خته شده است كه از همان ديد اخالقي هم بحث جامع و مباحث اخالقي هم از زاويه ديد اخالقي به اين مباحث پردا

 .كاملي نشده است

 در اين باب و قالب آن  طرح قابل مباحث 
 مسلمانگونه است كه ما در روابط ميان افراد چه  يناچارچوب و تبويب بندي اين باب جديدي كه مطرح كرديم 

يك سري موارد سلبي داريم كه  است متفاوت كامشيرمسلمان و چه از بستگان باشند و يا غير آن كه احغباشند يا 

گيرد و در اين  يمرا در بر  مستحباتشود و يك سري مسايل ايجابي كه واجبات و  يمتقسيم به حرام و مكروه 

شود و هر چه اين كرامت و عزت را خدشه دارد  يممطرح  ها انسانچارچوب كلي بحث حفظ كرامت و آبرو و شخصيت 

يا اشاعه  و يگراندتحقير  ،تتبع عثرات المسلمين و عوراته، اذالل ديگران،لعن ،طعن ،تهمت ،زا، غيبتكند مانند سب، استه
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است و از سوي ديگر مواردي كه باعث  طرح قابلو يا عناوين ديگري كه در اين باب و در اين چارچوب  مؤمنسر 

  .است طرح قابلشود  يمحفظ كرامت و عزت انسان 

 در روايات     وارده چند عنوان از عناوين
 كنيم  يمچند عنوان از اين را كه در كتاب وسايل الشيعه آمده است، اشاره  به براي نمونه

 لَى الصلَةباب تَحرِيمِ هجرِ الْمؤْمنِ بِغَيرِ موجِبٍ و كَرَاهته بعد الثَّلَاث معه و استحبابِ الْمسابقَةِ إِ -144

145- ابن بؤْمالْم رِيمِ إِيذَاءتَح  

 باب تَحرِيمِ إِذْلَالِ الْمؤْمنِ و احتقَارِه  -147

  باب تَحرِيمِ الاستخْفَاف بِالْمؤْمن -148

 باب تَحرِيمِ قَطيعةِ الْأَرحام  -149

150- ل هاتروع نِ وؤْمالْم ثَرَاتع اءصرِيمِ إِحتَح ابا ببِه يِيرِهلِ تَعأَج 

  باب تَحرِيمِ تَعيِيرِ الْمؤْمنِ و تَأْنيبِه -151

 باب تَحرِيمِ اغْتيابِ الْمؤْمنِ و لَو كَانَ صدقا  -152 

 باب تَحرِيمِ الْبهتَانِ علَى الْمؤْمنِ و الْمؤْمنَة  -153

153- تَانِ عهرِيمِ الْبتَح ابنَةبؤْمالْم نِ وؤْملَى الْم 

 باب تَحرِيمِ سب الْمؤْمنِ و عرْضه و ماله و دمه  -158 

 باب تَحرِيمِ الطَّعنِ علَى الْمؤْمنِ و إِضْمارِ السوء لَه  -159

  باب تَحرِيمِ لَعنِ غَيرِ الْمستَحق -160

 تُهمةِ الْمؤْمنِ و سوء الظَّنِّ بِهباب تَحرِيمِ  -161
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