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 اشاره
 ها تمسك شده است. بحث در آياتي بود كه براي حرمت غيبت به آن

نشد ) پرداختيم و احراز 1(همزه/»ويلٌ لكُلِّ همزَةٍ لُمزَة« به آيه) 12(حجرات/» ال يغْتَب بعضُكُم بعضا«بعد از آيه 

 تواند دليلي براي حرمت غيبت به عنوان غيبت باشد؛ كه همزه يا لمزه به معناي غيبت باشد و از اين جهت آيه نمي

 :اما به دو دليل بدگويي پشت سر ديگران داخل در مضمون و مفهوم آيه هست

 يكي وجه فني كه در اشتراك لفظي عرض كرديم 

توان آن را  كه به عنوان مؤيد مي-غالباً سند متقني ندارد ها نزولن گر چه اين شأ-و ديگر به دليل شأن نزول آيه 

 در نظر گرفت، شأن نزول آيه بدگويي پشت سر ديگري بود. 

 نظر استاد
از مفهوم همزه و لمزه در اين آيه احراز نشد كه به معناي غيبت باشد اما غيبت قطعاً از  ،برخالف نظر بعضي

ها غيبت است يا به خاطر مفهوم عامي كه دارد كه اين هم مصداق  ينكه مفهوم اينمصاديق اين آيه هست يا به خاطر ا

 آن است.

 بحث پنجم: تمايز همزه و لمزه
  ؛بحث ديگر در آيه تمايز همزه و لمزه هست

 احتماالت موجود

يا به حداقل بنا بر بعضي از اقوال تا حد زيادي لغت مساعد با اين هست كه همزه و لمزه به يك معنا باشد؛ 

معناي عياب يا طعان كه به هم نزديك است يا به معناي مغتاب، احتمال اينكه اين دو واژه به يك معنا باشد و 
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شود از لغت هم استفاده كرد براي اينكه هم در همزه و هم در لمزه يك قولي  ميو  ؛وجود دارد ،مترادف باشد

 گويد هر دو به معني مغتاب هست؛ مي

 ها به معني عياب و طعان است و لذا احتمال اينكه مترادف باشند در آيه وجود دارد. ناي ،بنا بر قول ديگر

متفاوت باشد  كه درصورتي .بلكه متفاوت هستند ؛به احتمال ديگر دو واژه همزه و لمزه در آيه مترادف نيستند

 ها تباين و يا عموم و خصوص من وجه باشد. اين سه احتمال كلي اينجا وجود دارد؛ احتمال دارد كه بين آن

يساعده اللغه  همزه و لمزه مترادفين به كار رفته باشند هر دو به معناي عياب يا طعان يا مغتاب باشند كه  -1

 حداقل علي بعض االقوال

ه باشند، مثالً بگوييم همزه به معناي نمام است لمزه به معناي مغتاب است يا اين دو مفهوم متبايني داشت  -2

چيني با غيبت كردن يا با عياب بودن متفاوت است. نماميت و عيابيت من وجه  ، بحث نمام و سخنبرعكس

دارد مثالً يكي بدگويي پشت سر و يكي جلوي رو است يا اينكه يكي بدگويي با زبان و ديگري طعانيت به 

 حركت و اشاره و يد است مصداق آن به اشاره و زبان است،

اين دو متفاوت هستند منتهي تفاوتشان عموم من وجه است مثالً يكي به معناي عياب باشد يكي به معناي  -3

 نمام باشد كه بين اين دو من وجه است،

شد يا مغتاب باشد كه ها باشد مثالً عياب يا طعان با كه عموم و خصوص مطلق بين اين احتمال چهارم اين  -4

 ها من وجه نيست بلكه عموم و خصوص مطلق است. گفتيم اين

 بررسي احتماالت موجود

گرفت دو قسم است؛ يكي به زبان است ديگري به غير زبان و يا يكي  ها را متباين مي احتمال دومي كه اين

 عيابيت في الوجه است و ديگري عيابيت في الغيب.
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گويند تباين و تساوي و من وجه و مطلق، تساوي جايي  ن است نسب اربعه كه ميمترادفين غير از متساويي

است كه دو مفهوم است منتهي صدقشان هميشه با هم است. ما گفتيم ترادف، براي اينكه مترادفين كه باشند 

ستند گويد بين انسان و بشر تساوي است تساوي آنجايي است كه مفهومين ه مفهوم واحد است، مفهوم واحد نمي

ولي صدقشان مالزم است ولي متردافين به معناي يكي از نسب اربعه نيست بلكه مفهوم واحد است و از مقسم 

 ها خارج است. آن

 پس احتمال اول ترادف است، ترادف يعني دو واژه داراي يك مفهوم است و براي تأكيد به كار رفته است.

 ؛شود رود و ترادف مي از مقسم نسب اربعه بيرون ميدر واقع همزه يا لمزه يا داراي يك معنا هستند كه  -

يا تباين يا من وجه يا مطلق است، تباين : شود نسب اربعه در آن تصور مي وقت آنيا دو مفهوم دارد كه  -

يا با حركات  ؛شود يا از حيث جلوي رو و پشت سر يا از حيث اينكه با زبان بگويد هم دو جور مي

طعن بزند. اين تنظيم منطقي احتماالت همزه و لمزه است. از نسب اربعه اينجا سه تا متصور است التباين، 

 المطلق، من وجه و

الجمله در اين آيه ملحوظ است اما بيش از آن احراز نكرديم و مصداق قطعي آن غيبت است كه  عيابيت في

 در آيه هست.

سؤال در اينجا وجود دارد كه احتمال اول يعني ترادف تأكيد اولي است يا يكي ها يك  با توجه به اين بحث

 در آيه تأكيد و تكرار اولي است يا دو واژه معاني متفاوت دارد؟ ديگر عبارت بهاز سه احتمال بعدي؟ يا 

كه معاني كند؛ يكي ترادف و تكرار و تأكيد كه احتمال اول است يا اين اگر تكرار نباشد سه احتمال پيدا مي

قاعده ادبي  تدل علي زيادة المعانيمتفاوت است. گاهي گفته شده كه بين اين دو اصل عدم تكرار است كه 

رود و حروفي  اي در شكل ثالثي مجرد بود و آنجايي كه در شكل ثالثي مزيد مي اي مثالً ماده گويد اگر كلمه مي

ي تركيب افزوني دارد و حروف بيشتري دارد، اضافه يعن زيادة المباني تدل علي زيادة المعانيشود  اضافه مي
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زيادة المباني تدل علي زيادة كند اصل اين است كه  شدن حرف به يك ماده معنا و نكته جديدي را ارائه مي

 كه يك اصل اصولي است و در اصول هم بايد بحث بشود. المعاني

اصل اين است كه  تدل علي زيادة المعانيزيادة المباني قاعده ديگر اين است كه اصل عدم تكرار است در 

زائده  مؤونهاگر در كلمه يك حرف كم و زياد شد بايد معنا عوض بشود و اگر ثالثي مجرد و مزيد بود بايد يك 

اي را افاده بكند، يك قاعده ادبي و به نحوي اصولي در استظهارات اين است كه اصل در الفاظي  و مفهوم اضافه

آيد اين است كه تكرار و ترادف نباشد براي اينكه با آوردن يك كلمه اضافه  مي كه در يك كالمي با هم

كند با آن  اي افاده مي اي را افاده بكند؛ چطور يك حرف اضافه در يك كلمه معناي اضافه خواهد چيز اضافه مي

بار  هركدامه اصوالً ، عالوه بر اين آمدن كلمات متفاوت در يك جملزيادة المباني تدل علي زيادة المعانيقاعده 

 كند. اضافه معنايي را افاده مي

اين سه قاعده بايد در اصول  اي داشته باشد. اي تكرار شد بايد چيز اضافه قاعده سوم اين است كه اگر جمله

 بحث بشود.

 زيادة الحروف تدل علي زيادة المعاني  -1

دد كلمات مفيد تعدد معاني است و اصل تعزيادة االلفاظ و الكلمات و تكرار الكلمات تفيد تعدد المعاني،   -2

 عدم ترادف است

آيا يك معنا را افاده  ،شود كه تكرار مي » فَبِأَي آالء ربكُما تُكَذِّبان«ها هم معناي زائدي دارد  تعدد جمله -3

 .اي است كه اول هر سوره »بسم اهللا الرحمن الرحيم«كند يا تفاوتي در آن است يا  مي

 »بسم اهللا«دارد، اي  اي بار اضافه در هر سوره» بسم اهللا«مرحوم عالمه خيلي تالش كردند و وجوهي دارند كه 

 سوره بقره با سوره ناس متفاوت است.

اي  اي دو معنا دارد يا دو كلمه شود گفت كلمه ها در يك درجه نيست؛ گاهي نمي اين سه قاعده است البته همه اين

تواند  اي كه مي شود يا دو كلمه ترادف در آن نيست مثالً انسان و بشر، يك كلمه كه تكرار ميآمده كه راهي جز 

ة لاصارساند؛ گاهي ممكن است بگويد  اي را مي مرادف يا غير مرادف باشد اصل اين است كه هركدام چيز اضافه
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اي دارد  يس است يعني چيز اضافهشود اصل تأس آيد و حرفي كه اضافه مي اي كه مي يعني هر جمله يا كلمه التأسيس

نه تأكيد و لذا در بعضي از معاني ثالثي مزيد گفته شده لتأكيد، بنا بر يك قاعده اصوالً بردن اين واژه در باب تفعل يا 

ها يك  خواهد يكي از معاني اضافي بر ثالثي مجرد را افاده بكند تقريباً ريشه اين افتعال براي تأكيد نيست بلكه مي

شود به آن  شود در استظهارات گفت مثالً در جايي كه يك جمله عيناً تكرار مي البته به يك ميزان نمي چيز است

» بسم اهللا الرحمن الرحيميا  فبأي آالء ربكما«اي داشته باشد مثل  بايد معناي اضافه هركداموضوح نيست كه بگوييم 

اي  شود بعيد نيست كه بگوييم بار اضافه رار ميواضح نيست يا در جايي كه يك كلمه دو بار تك قدر اينپس اصل 

شود يا  شود بنا بر يك معنا مرادف نمي اي كه دو معنا دارد بنا بر يك معنا مرادف مي ندارد، براي تأكيد است اما كلمه

اي دارد، اين دو جايي است كه  در باب ثالثي مزيد به كار رفته كه يك معناي آن تأكيد است يك معنا بار اضافه

 تر است. يك مقدار قوي اصالة التأسيس يا اصالة عدم التأكيددعاي ا

اگر معتقد به چنين اصلي در ظهورات باشيم اصل عدم تكرار است و هر لفظي بايد معناي نويني را افاده بكند 

كيد گويد يك نكته فراتر از تأ نه صرف تأكيد باشد، چون تكرار باشد حداقل تأكيد و نكته دارد، ولي اصل ما مي

خواهيم، اگر كسي اين اصل را بپذيرد در همزه و لمزه بايد يكي از وجوه تفاوت يعني وجه اول را كنار  مي

 بگذارد و يكي از سه وجه بعدي را بگويد؛ البته تعيين يكي از سه وجه بعدي كار دشواري است.

ر اينجا هست ولي در اگر كسي اين اصل را نپذيرد و بگويد درست است كه يك استشعار و استظهاركي د 

احتمال اول وجود دارد بخصوص  وقت آناعتنايي درست بكند و بگويد چنين چيزي نيست  حدي كه ظهور قابل

كه آيه كمي عنايت به تأكيد و مبالغه دارد. اطمينان به اصل تأسيس و عدم تأكيد در اينجا واضح نيست گر چه 

بعضي از روايات اصل عدم تأكيد و عدم تكرار و عدم  پذيريم و ثمره دارد. در بعضي جاها اين اصل را مي

كند، گاهي خيلي اثر دارد و اگر كسي آن را بپذيرد  ها معاني متعدد را افاده مي تأسيس است و اينكه تعدد اين

 وقت آنرا بپذيرد، اگر كسي آن اصل را نپذيرد  و احد المحتمالت في الثالثهبايد احتمال اول را كنار بگذارد 

 ماند. تردد بين اين چهار احتمال باقي مي

 ؟؟؟ سؤال:
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تواند مترادف يا متباين باشد يا آنجايي كه دو  گيرد چه آنجايي كه يك كلمه است و مي جواب: هر دو را مي

توانيم مرادف يا متباين بگيريم يا فروض ديگر كه در هردو اين قاعده هست كه يك قول  كلمه است ولي مي

گويد اين اصل در اين حد  تكرار و عدم تأكيد است و اصل تأسيس است يك قول هم مي گويد اصل عدم مي

پذيريم و بعيد نيست كه ظهورات عرفي اين باشد؛ كسي كه كلمه  ظهوري نيست. بعضي مواقع اين اصل را مي

يدي بگويد خواهد يك چيز جد دهد حتماً مي اي انجام مي گويد يا تالش اضافه اي مي اي يا جمله اضافه اضافه

منتهي ممكن است قائلين به قول مقابل بگويند آن چيز جديد همان تأكيد است، در بعضي جاها درست است 

ولي در چنين جايي ظهور ساز بودن اين اصل با مقداري ترديد مواجه است. مردد هستيم بين اينكه هر دو را به 

 اب بالغيب بگيريم. معناي عياب و طعان بگيريم يا يكي عياب بالوجه و يكي را عي

كند كه از اجمال بين  اگر كسي اصل عدم تكرار را به عنوان اصل و ظهور عقالئي بپذيرد خود اصل كمك مي

بين احتمال  وقت آنترادف و عدم ترادف شما را بيرون ببرد و بگويد اينجا به معناي مرادفين به كار نرفته است 

شود  كند گويا اين اصل قرينه معينه مي را نپذيرد رفع ابهامي مي شود؛ اما اگر كسي اصل دو سه و چهار مردد مي

 شود كه اينجا مترادفين به كار نرفته است.  كه متردافين باشد يا متبايين باشد، اين قرينه مي

بر فرض اينكه لغت راه را باز كرده براي اينكه مرادف باشد يا نباشد و اال اگر از اول در لغت آمده باشد كه 

روشني گفته بشود   لفظ مترادف است اين اصل هيچ كارايي ندارد و آن مقدم است و يا اينكه در لغت به اين دو

ها را مرادف يا متباين  دهد كه اين كه اين دو معنا دارد اينجا هم كار به اين اصل نداريم. جايي كه لغت اجازه مي

 ماند. ابهام باقي مي وقت آننپذيرد  بگيريم، اگر كسي اين اصل را بپذيرد يعني مرادف نگير، اگر هم

 نتيجه

كند بلكه به عنوان مصداقي از يك محرم داللت  پس اين آيه قطعاً داللت بر حرمت غيبت به عنوان غيبت نمي

كند و شايد مذمت آيه از حيث اين است كه عيابيت و طعانيت حرام است و اين هم به عنوان  بر حرمت غيبت مي
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ممكن است اين مذمت و حرمت در عنوان خود غيبت باشد و لذا آيه دليل براي  كند و مصداق آن مذمت مي

شود گر چه مصداق غيبت در اين آيه هست. اين نكته دقيق و نهايي در آيه  حرمت غيبت به عنوان غيبت نمي

 بود.

 نورسوره  19وم: آيه سدليل 
أَنْ تَشيع الْفَاحشَةُ في الَّذينَ آمنُوا لَهم عذَاب إن الَّذينَ يحبونَ « آيه سوم آيه نوزده سوره مباركه نور هست

  ».أَليم في الدنْيا والْآخرَةِ واللَّه يعلَم وأَنْتُم لَا تَعلَمونَ

كه عالقه دارند كه گناه در ميان مؤمنان شيوع پيدا بكند عذاب دردناكي  هايي آنفرمايد  خداوند با تأكيد مي

 دانيد.  خدا داناست و شما نمي »واللَّه يعلَم وأَنْتُم لَا تَعلَمونَ«آخرت دارند. در دنيا و 

 بررسي داللت آيه

بعضي از كلمات آيه براي حرمت غيبت مورد استدالل قرار گرفته است كه غيبت يكي از مصاديق عالقه به 

 ء هست و غيبت هم داخل آيه هست. رواج گناه است، يعني بيان عيوب و معاصي ديگران نوعي اشاعه فحشا

كه قطعاً آمده بود و » ال يغتب« شد كه خود مفهوم غيبت در آيه مقصود است در در دو آيه قبل استدالل مي

بنا بر بعضي اقوال معناي همزه و لمزه هم غيبت است در اينجا اين ادعا هست كه غيبت از مصاديق آيه هست نه 

بلكه بيان عيوب و اشكاالت ديگران همان مصداق اشاعه  ؛غيبت باشد »شيع الْفَاحشَةُيحبونَ أَنْ تَ«اينكه مفهوم 

 گيرد. فحشاء هست. اين استدالل به آيه شده است كه از نظر قوت استدالل در درجه بعدي قرار مي

 نكات آيه

 كنيم تا ببينيم چه مقدار با بحث غيبت ارتباط دارد.  نكاتي را ذيل اين آيه بررسي مي
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 نكته اول

لَهم عذَاب أَليم في الدنْيا «هست چون در حرمت اينجا ترديد نيست  »يحبون«اولين بحث در آيه شريفه 

هست حب محور اصلي است كه حرمت تعلق به آن گرفته » حب اشاعة الفحشاء«دارد موضوع حرمت » والْآخرَةِ

 .است

امور قلبي است و از اعمال جوانحي است و حرمت به مفهوم حب يك صفت قلبي از كيفيات نفسانيه و از 

فهميم و در  اين عمل جوانحي و فعل قلبي و طيف نفساني تعلق گرفته است؛ همه معناي دوست داشتن را مي

 اينجا موضوع حرمت شده است. 

 شود بگوييم در اينجا حرمت روي عالقه و محبت قلبي آمده يا نه؟  آيا مي

  :آيد كه بحث مهمي پيش مي

و  در فقه العقيده و فقه االخالقتواند موضوع احكام تكليفي بشود كه  امور قلبي و اعمال جوانحي مي :اوالً

اي كرديم كه عمل بشر چه ظاهري باشد يا باطني چه جوارحي  در مباحث فقهي گفتيم و اينجا هم گاهي اشاره

وجوب و حرمت و استحباب و كراهت و باشد يا جوانحي، في حد نفسه قابليت و صالحيت و شأنيت اتصاف به 

شأنيت اين را دارد كه  -با همه مراتب تشكيكي كه در اختيار هست-ه دارد؛ اگر عمل انسان اختياري باشد حابا

اي كه هر فعل اختياري محكوم به احد احكام خمسه است  موصوف به احكام خمسه بشود بلكه بنا بر قاعده

سواء كان عمل جوارحياً يصدر من االنسان بجوارح الظاهريه يا اشته باشد حتماً بايد يكي از احكام خمسه را د

 . عمالً جوانحيا قلبيا يصدر ال بالجوارح الظاهريه

تواند موضوع حرمت و وجوب احكام خمسه باشد. عمل جوانحي  ها وقتي اختياري شد مي اين يهردو

د و بفهمد، اين فهميدن ممكن است جايي واجب اقسامي دارد كه يكي علم و معرفت است، اينكه دانايي پيدا بكن

گويد فكر بكن، تأمل بكن، ياد بگير كه غير از مقدمات است ممكن است جايي فهميدن مقدمات  باشد مثالً مي

خارجي هم ندارد نه بايد مطالعه بكند نه بايد راه برود و هيچ مقدمه ظاهري ندارد كه بگوييم تعلق به مقدمات 
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كند براي اينكه خدا را  نشسته و بنا بر قاعده شكر منعم يا دفع ضرر محتمل تأمل ميگيرد بلكه جايي  مي

ها همه عمل جوانحي است و فرض  بشناسد، تدبر در آيات قرآن بكند؛ تدبر يك امر جوانحي است، اين

 جوارحي در آن نيست بلكه امر اختياري محكوم به احكام خمسه است.  چيز هيچگيريم كه  مي

ه علم و معرفت است يا در حوزه باور و اعتقاد حداقل در مواردي اختياري است، اختيار و اين در حوز

انتخاب و آزادي را دارد كه يك باوري را در خودش توليد يا تقويت بكند يا صفاتي را در درون خود ايجاد 

صفات روحي و گاهي  بكند، هم در حوزه علم و هم در حوزه ايمان به معناي باور و هم در حوزه زايلبكند يا 

شود  ها در هر سه چهار قلمرو از اعمال و افعال باطني تا آنجايي كه اختياري است مي مثل خود اراده و اين

كند؛ مثال ارتداد يك حكم  احكام خمسه عارض بشود البته اگر چيزي اختياري نبود خداوند بر آن عقاب نمي

دارد اگر در اختيار كسي نبود و نتوانست بفهمد ممكن است و يك حكم باطني  ها اينظاهري دارد كه حد و 

است معذور باشد، ولي اگر اختياري باشد عالوه بر احكام ظاهري احكام باطني هم دارد. اين امر واضحي است 

و حداقل شارع اين اختيار را دارد كه به عمل اختياري آري يا نه بگذارد. بالفعل طبق لكل واقعة حكم، بعيد 

 -كرديم اين را گفتيم در مباني اجتهاد كه سابق بحث مي-گيرد.  وقايع دروني را هم مي واقعةكل نيست كه 

شود عالقه به كسي را در خود ايجاد كرد يا از بين برد، البته اين تصرفات دروني يك مقدار از كار  مي

تر است، ولي او را  راحتگويد به او نگاه بكن يا نگاه نكن اين  ظاهري است؛ كار ظاهري اين است كه مي

شود انسان عالقه و محبت را به كسي يا چيزي ايجاد  دوست بدار يا دوست ندارد اين كار دشوارتر است ولي مي

 بكند يا از بين ببرد. 

واجكُم إِنْ كَانَ آباؤُكُم وأَبنَاؤُكُم وإِخْوانُكُم وأَز«بنا بر اين مطلب مانعي ندارد كه خداوند جايي بفرمايد: 

م إِلَيكُم با أَحنَهنُ تَرْضَواكسما وهادنَ كَسةٌ تَخْشَوارجتا ووهالٌ اقْتَرَفْتُموأَمو يرَتُكُمشعوا وصفَتَرَب هولسرو نَ اللَّه

  .»حتَّى يأْتي اللَّه بِأَمرِه واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْفَاسقينَ
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تر از خدا و پيامبر است در انتظار عذاب الهي باشيد يعني محبت شما  ها پيش شما محبوب اگر اين گويد مي

اگر نسبت به دنيا بيشتر از محبت نسبت به آخرت و قيامت و خدا باشد و در مقام تزاحم اين اثر بگذارد ممكن 

P0F1»كُلِّ خَطيئَةٍ.حب الدنْيا رأْس «است بگوييم خود محبت امر مذمومي است يا 
P  

 )188(آل عمران/» يحبونَ أَنْ يحمدوا بِما لَم يفْعلُوا فَال تَحسبنَّهم بِمفازةٍ منَ الْعذابِ و لَهم عذاب أَليم«و 

 .دوست دارد كه ستايش به چيزي بشود كه انجام نداده است

 .)20فجر/»(تُحبونَ الْمالَ حبا جما) «َ 21-20(قيامة/»رونَ الْآخرَةكَلَّا بلْ تُحبونَ الْعاجِلَةَ و تَذَ«و 

P1F2» هلِ الدينُ إِلَّا الْحب«يا خيلي از جاها در قرآن و روايات محبت محور توبيخ يا تشويق قرار گرفته 
P  در

دروني مورد تشويق و ها اوصاف  البغض هم دارد كه همان تولي و تبري است. در ظاهر همه اين بعضي جاها و

 ترغيب يا توبيخ و قدح قرار گرفته و محوري شده براي اينكه حكمي به آن تعلق بگيرد.

ها و احوال روحي كه اعمال جوانحي و باطني و قلبي  االصول مانعي ندارد بگوييم كه عالقه بنابراين علي 

 است موضوع و محور حسن و قبح و احكام خمسه قرار بگيرد.

  نكته دوم

حث دومي كه در جهت اولي بايد به عنوان مقدمه به آن توجه بكنيم اين است كه در روايات معتبر داريم كه ب

كند در وسائل جلد اول ابواب مقدمات عبادات جايي كه بحث نيت  خداوند شما را به نيات سوئتان مؤاخذه نمي

ت كه خداوند بين نيت خير و شر فرق را آورده چند باب با اين بحث ربط دارد كه بينش روايات معتبر هم هس

 .گذاشته است

                                            
 .9، ص: 16 وسائل الشيعة، ج - 1
 .171، ص: 16 جوسائل الشيعة،  - 2
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P2F3» نيةُ الْمؤْمنِ خَيرٌ منْ عمله«در اين روايات معتبر تفاوتي ميان نيت خوب و نيت بد ذكر شده و دارد كه 
P  نيت

دهد  دهد؛ و لذا وقتي انسان با نيت خير كار خيري انجام مي خير كه بكنيد خود آن خير است و خداوند ثواب مي

 .نسبت به نيات شر» ال يؤاخذ اهللا«فرمايد كه  برد ولي در نيت شر مي حتماً دو ثواب مي

علي بنُ إِبرَاهيم عنْ أَبِيه عنِ ابنِ در باب شش از ابواب مقدمات عبادات حديث هفتم هشتم كه معتبر است 

إِنَّ آدم ع قَالَ يا رب «  عنْ أَبِي عبد اللَّه أَو عنْ أَبِي جعفَرٍ ع قَال أَبِي عميرٍ عنْ جميلِ بنِ دراجٍ عنِ ابنِ بكَيرٍ

 منْ هم منْ ذُريتك سلَّطْت علَي الشَّيطَانَ و أَجرَيتَه منِّي مجرَى الدمِ فَاجعلْ لي شَيئا َقَالَ يا آدم جعلْت لَك أَنَّ

يئَةٌبِسيس هلَيع تبا كُتلَهمفَإِنْ ع هلَيع تُكْتَب ئَةٍ لَم«P3F4
P  

P4F5» إِذَا هم الْعبد بِالسيئَةِ لَم تُكْتَب علَيه«چند روايت معتبر دارد 
P  

 روايات ديگري كه در اين باب و ابواب قبل و بعد آمده است. 

 P5F6» نيةُ الْمؤْمنِ خَيرٌ منْ عمله و نيةُ الْكَافرِ شَرٌّ منْ عمله«روايات ديگر داريم كه  طايفهالبته در اين ابواب يك 

 گويد.  مؤمن و كافر است و شايد راجع به نيت كفر مي دربارهكه 

 زند؛  كند و تقييد مي نيت بد، بد است منتهي اين روايات آن را تفسير مي طوركلي بهولي 

 نتيجه
نيت خوب، خوب است و نيت بد هم بد است و نيت بد هم عقاب  گويد مياز روايات  طايفهبنابراين يك 

گويد ما نيت تو را عقاب  دارد؛ اگر بدش حرام باشد آن هم حرام است منتهي آن روايات از باب منت مي

 كنيم. نمي

                                            
 .50، ص: 1 وسائل الشيعة، ج - 3
 .440، ص: 2 اإلسالمية)، ج -الكافي (ط  - 4
 .52، ص: 1 وسائل الشيعة، ج - 5
 .50، ص: 1 وسائل الشيعة، ج - 6



 ٢٣٧٤ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

12 

 :ارد آن بشويمتوانيم و تري وجود دارد كه نمي اگر در اين بحث دقيق بشويم مباحث جدي

 ؛گويد نيت بد، بد است و نيت خوب، خوب است مي طايفهيك 

كنم ولي كراهت و آثار وضعي آن محفوظ است  گويد عقاب نمي زند و از باب منت مي دوم تقييد مي طايفه

 فقط از باب منت حرمت را برداشته است. 

 جمع روايات
گذارد و عقاب را  فقط منت مي دارد برنمياگر اين روايات را با آن جمع بكنيم كراهت و احكام وضعي را 

  :شود دو سه جور تفسير كرد دارد. مي برمي

 ؛گذارد حكم فعليت پيدا بكند دارد و نمي حكم حرمت را برمي طوركلي بهيكي اينكه 

عقاب ندارد، شايد ظاهرش اين  درهرحالراتي دارد ولي دارد اين هم در فقه ثم يا اينكه فقط عقاب را برمي

 باشد كه حرمت نيست اما آثار وضعي و كراهت آن محفوظ است. 

گويد براي حسد كه صفت قلبي  مي» رفع الحسد«در حديث رفع به اقسام و انحاء ديگري آمده  مسئلهاين 

 كنيم مگر اينكه به ظهور و بروز برسد. است عقاب نمي

 حثبندي مبا جمع
تواند موصوف به احكام خمسه  القاعده مي تا اينجا دو مطلب بيان كرديم يك مطلب اينكه افعال قلبي علي

گيرد، بحث دوم  ها را مي ها و باورها و صفات و افعال دروني همه اين حرمت بشود كه اعم از شناخت ازجمله

برد بلكه  ات اصل قاعده قبلي را از بين نميكنيم، اين رواي گويد ما براي نيت سوء عقاب نمي رواياتي است كه مي

از عمل مورد ترغيب قرار گرفته  نظر قطعدهيم، خود نيت با  گويد ما به نيت خير ثواب مي مؤكد آن است و مي

دارد فقط در نيت  تواند محكوم به احكام بشود، حتي كراهت و استحباب را برنمي دهد كه مي است اين نشان مي

 » و صلي اهللا علي محمد و آله االطهار«تواند باشد.  دارد و اال بقيه احكام مي محرمات عقاب را برمي
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