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 اشاره
 عيأَنْ تَش »يحبون« نَيالَّذ إنَ« سومين آيه كه براي حرمت غيبت به آن استدالل شده آيه نوزده سوره نور بود

شَةُ فيالْفَاح نَيالَّذ أَل ذَابع منُوا لَهيآمم نْ يفايالد  اللَّهرَةِ والْآخيولَملَمونَ علَا تَع أَنْتُمو« 

 نكته اول:

 بايد نكاتي مطرح شود.  ،براي اينكه مضمون و مدلول آيه مشخص بشود كه داللت بر بحث غيبت دارد يا ندارد

د گناه بود كه به چه معنايي است؟ در ظاهر آيه كساني كه دوست دارن »يحبون«اولين جهت بحث در آيه شريفه 

در ميان مؤمنان رواج پيدا بكند عذاب اليمي دارند، مقصود از اين دوست داشتن چيست و منظور معناي ظاهري آيه 

تواند  است يا بايد توجيه بيشتري كرد؟ دو مقدمه ذكر كرديم؛ مقدمه اول اينكه افعال قلبي و اعمال جوانحي مي

تواند موصوف به احكام خمسه  گيرد و مي حكام قرار مياختياري باشد و در صورت اختياري بودن در محدوده ا

فقهي جا دارد ابواب ديگري در فقه  جيراچنين چيزي درست است و به همين دليل غير از ابواب  االصول يعلبشود، 

 يا فقه اخالق به معناي اوصاف و چيزهايي از اين قبيل،فقه العقيده، فقه المعرفة تأسيس بشود مثل 

 نكته دوم:

اي آمده كه بين نيت اعمال نيك و نيت اعمال شر تفاوت است ضمن  دوم اين بود كه در روايات قاعده مقدمه

خمسه بشود اما مقداري در نيت اعمال نيك و اعمال شر تفاوت گذاشته شده  احكامتواند محكوم به  مي ها ايناينكه 

P0F1»ةُ الْكَافرِ شَرٌّ منْ عملهنيةُ الْمؤْمنِ خَيرٌ منْ عمله و ني« و تأكيد شده كه
P  و اينكه نيت بد آثار وضعي خود را دارد؛ اما

كند و از باب منت  خدا عقاب نمي» لم تكتب له سيئة«نيت بد تا وقتي به عمل منجر نشود مشمول عقاب نخواهد بود 

متقن و روايات معتبر هست كما در روايات است كه مستند به ادله   حرمت يا عقاب را برداشته است. اين يك قاعده
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اينكه در رواياتي از باب امتنان از بعضي اوصاف دروني مثل حسد رفع عقاب شده است. در ذيل مقدمه دوم و قاعده 

 چند نكته تكميلي بيان كنيم و به بحث خودمان برگرديم.» نية سيئه ال تفسد له سيئة«

 نكته تكميلي اول
نيت معناي تصميم و اراده بر عمل هست ولي گاهي كسي » نية السوء سيئةال تكتب علي «در اين روايات آمده 

گويد بر نيت  مند به كار بدي است در عين اينكه هرگز تصميم نخواهد گرفت؛ وقتي مي اراده عمل ندارد ولي عالقه

مبادي  اولي طريق بهشود و از باب منت رفع عقاب و حرمت شده است  اي نوشته نمي شر كه يك نوع اراده است، سيئه

ال «گوييم  هست وقتي اراده كرده ولي به عمل منجر نشد مي باالولوية بالفحوياين » ال تكتب له سيئه«اين اراده هم 

مبادي اين اراده كه در كفايه و فلسفه آمده كه رضا و رغبت و شوق و اين چيزها هم قطعاً حرام نيست » تكتب سيئة

كند سپس  خواهد يك فعل اختياري را انجام بدهد اول تصور مي مي شود چون وقتي و عقاب بر آن نوشته نمي

آيد. شوق  شود و به دنبال آن عمل مي شود و بعد عزم مي كند، بعد شوق و رضائي در او ايجاد مي مي فايدهتصديق به 

شود؛  ي پيدا ميأكيدي كه در كفايه دارد آيا از مبادي اراده هست يا نيست، شايد شوق أكيد نباشد ولي عالقه و گرايش

 وقت آنشود،  كند، عالقه و گرايش و محبتي در او پيدا مي كند، تصديق بالمنفعتي در آن مي تصور رفتن به درس مي

 القاعده يعلشود. نيت  شود و به دنبال آن فعل محقق مي گيرد؛ اراده فعلي بعد از مقدمات از نفس صادر مي تصميم مي

، فايدهده آخري است كه مسبوق به سه مقدمه قبل است؛ تصور فعل، تصديق به شود يعني همان ارا متصل به عمل مي

كند؛ منتهي چون همه عوامل دست ما نيست،  كند و به دنبال اراده عمل مي عالقه و حكم و رضا و شوق بعد اراده مي

شود يا اينكه بعد  مي نيست ممكن است اراده محقق بشود ولي عمل نيايد به دليل اينكه چيزي مانع كونيف كناراده ما 

آيد عليت تامه براي عمل ندارد و  از اين عزم پشيمان شود. اراده كه در مرتبه چهارم است و عمل دنبال آن مي

اقتضاي عمل دارد براي اينكه اوالً انسان در معرض تغيير و تحوالت دروني و پشيماني است ثانياً او عالقه داشت 

 بيروني اجازه نداد. طيشرافالن معصيت را انجام بدهد ولي 
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شود، روايات معتبري كه در ابواب مقدمات عبادات  بنابراين نيت كه عزم اراده است مسبوق به مقدمات مي 

ال تكتب له «قاعده كه نيت حرام، حرام نيست يا نيت حرام، عقابي ندارد  عنوان بهباب پنج يا شش آمده بود 

مراتب  اولي طريق بهنيت يعني مرتبه چهارمي كه مسبوق به سه مرحله پيشين است اگر نيت عقاب ندارد  »سيئة

اي در او ايجاد شده ولي به خاطر وجود  كرده يا عالقه فايدهقبل هم ندارد. ممكن است تصور كرده يا تصديق به 

تصميم و نيت و عزم و اراده حرام نيست موانع تصميم نگرفته كه قتل يا فالن معصيت را انجام بدهد وقتي اين 

 مبادي قبل هم حرام نيست. اولي طريق به

 آيا حسد تصميم است؟ سؤال:

جواب: اينجا تصميم بر كار بد است آنجا حسد است، حسد تصميم نيست احوال رواني روحي است اگر آن 

گويد منتاً از نيت برداشتم آن  شود مثبتين با هم تعارضي ندارد؛ اين مي گويد عقاب نمي هم باشد از باب منت مي

يت ذاتي اوصاف و نيات بد را نشان گويد از حسد برداشتم مانعي ندارد همه امتنان است و همه مذموم هم مي

هست منتهي امتناناً خدا عقاب را برداشته چون كار مشقتي است  ها ايندهد، ذاتاً قابليت و شأنيت گناه در  مي

 كند. بنابراين هم موضوع آن تا حد زيادي متفاوت است و يكي هم باشد مانعي ندارد در هر دو امتنان مي

 نكته تكميلي دوم
باشد، قطعاً  ها اينهم است كه وقتي نيت حرام نشد مبادي نيت كه رضا و رغبت و امثال اين يك مطلب م

تجري نيت سوئي  -كه در اصول خوانديم-نيت غير از بحث تجري است  كه نيامطلب ديگر  -حرام نيست. 

به عمل  ذ اهللامعاكرد كه حرام است مثالً  است كه به اقدام رسيده است يعني عمل را انجام داده منتهي فكر نمي

نيست اقدام به غيبت كرده  الغيبة زيجاخالفي اقدام كرده بعد معلوم شده همسر خودش است، يا با فرض اينكه 

برد، تجري نيت سوئي است كه به  بعد معلوم شد فاسق فاجري است كه اگر كسي غيبت او بكند ثواب هم مي

كرد كه غالب حرام است؛ و لذا در بحث اصول  مي عمل منجر شده منتهي غالب عمل حرام واقعي نيست و او فكر

اند كه روايات گفته نيت سوء حرام نيست. اين داللت بر  هم بعضي براي عدم حرمت تجري استدالل به اين كرده
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گويد فقط عنصر نيتش حرام نيست، چون در تجري دو عنوان است؛ يكي اينكه  كند براي اينكه مي آن بحث نمي

داند اما  است دوم اينكه عمل هم كرده است. اين روايت عنصر نيتي تجري را حرام نمي تصميم به حرام گرفته

عنصري كه دست به عمل زده ولي اتفاقاً در ظاهر حرام بود و واقع آن حرام نبود جهت آن چيز ديگري است؛ و 

اهر گناه است ولي شود؛ يكي تصميم به گناه و اقدام به عملي كه در ظ لذا تجري از دو عنصر و ركن تشكيل مي

گويد عنصر اول تجري حرام نيست ولي  مي »نية الحرام ليست بحرام«گناه نيست؛ روايات و قاعده  درواقع

شود نتيجه گرفت كه تجري حرام نيست براي اينكه تجري عنصر ديگري دارد ممكن است كسي بگويد حرام  نمي

رام است آن را انجام دهد، ممكن است بگوييم است؛ اينكه انسان با فرض و نيت و شناخت اينكه اين عمل ح

 شود آن نتيجه را گرفت. حرام است ولي از اين نمي

 نكته تكميلي سوم
حكم باشد يا  عنوان بهاين است كه رفع حرمت در اينجا چه » نية الحرام ليست بحرام«  مطلب سوم ذيل قاعده

نتيجه حكم كه عقاب باشد، اين هم مطلب سوم قرار بدهيم كه در اين روايات دو احتمال وجود دارد؛ يكي اينكه 

بگوييم كار حرامي نيست، يا امتناناً فقط عقاب آن برداشته شده است اين دو احتمال آثاري در فقه دارد كه من اعالم 

 .دارد يبرمبشود گفت خود حرمت را كنم گر چه شايد  نهايي نسبت به اين نمي

 نكته تكميلي چهارم
كند، يعني حكم  مطلب چهارم ذيل قاعده اين است كه اين روايات نفي آثار وضعي و نفي كراهت شديده نمي

ي زيادي كه شده و رفع عقابي كه شده اين است كه رفع عقاب ها مذمتكراهت شديده هم دارد؛ براي اينكه جمع بين 

ماند البته كراهت آن تابع  و لذا اصل مذموميت و مكروهيت آن شديده باقي مي دارد برنميرا  ها متمذ طوركلي به

آن امر حرام باشد مكروهيت و مذموميت بااليي دارد؛ و لذا مذموميت و مكروهيت  هرچقدرميزان امر حرام است 

 نيت باقي است فقط عقاب يا حرمت آن برداشته شده است.
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مت است باز هم مراتب دارد مذموميت در حد حرمت است ولي اگر بگوييم شايد ظهور اگر بگوييم اصل حر 

همه  ها اينو » شر من عمل«گويد  اين باشد كه حرمت اينجا برداشته شده باز مكروهيت است. آيات هم كه مي

ل علي كل يعم«كند  خواهد بگويد اثر وضعي اينجا هست. به لحاظ شخصيتي و روحي آدمي كه نيات بد مي مي

 شاكله ناخوشايند و مذمومي دارد.» شاكلة

 نكته تكميلي پنجم
P1F2»الرَّاضي بِفعلِ قَومٍ كَالداخلِ فيه معهم«مطلب پنجم رابطه اين بحث با ادله 

P  هست آن هم قاعده ديگري

يي كه ديگران ها يخوبدهند يا  يي كه ديگران انجام ميها يبداست كه نسبت اين دو را بايد بسنجيم. رضاي به 

ي ديگران راضي شد شريك در آن ها يخوبدهند، اگر به  دهند تابع كاري است كه آن را انجام مي انجام مي

 كند يميك عمل مستحب است و شخص را مشمول ثوابي  ها يكينبرد يعني رضاي به  است و ثواب مي ها يخوب

اند يا اولياي  اند؛ كسي كه راضي به عملي است كه اباعبداهللا الحسين در روز عاشورا انجام داده داشته ها آنكه 

اند، رضاي به آن حركت قطعاً مورد رضاي الهي و  انجام داده ها اينالهي در مقام عبادت و دفاع از دين و امثال 

 اي است كه باشد و در طرف مقابل قاعدهثواب هست البته استحباب مؤكد است و معلوم نيست وجوبي داشته 

»مهعم يهلِ فاخمٍ كَالدلِ قَوعي بِفدر روايات آمده كه رضاي به صدور محرمات از ديگران امر حرامي  »الرَّاض

است. پس رضاي به اعمال نيك از ديگران مستحب است و رضاي به محرمات حرام است؛ در بحث قاعده 

الرَّاضي بِفعلِ قَومٍ كَالداخلِ فيه «اي شد كه دو قاعده در يك جمله جمع شده  روايات اشارهاعانه بر اثم به اين 

مهعشود  كسي كه راضي به كارهاي ناشايستي است كه انجام مي» م»مهعم يهلِ فاخبعيد نيست اين دو  »كَالد

ت به فعل حرام و نيت الحرام چيست؟ اين دو قاعده درست باشد و ادله آن هم درست است. نسبت بين رضاي

 :قاعده دو فرق دارند
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 نسبت بين رضايت به فعل حرام و نيت الحرام
يكي نيت است، ديگري رضا است، رضا از مقدمات نيت است و » ال تكتب له سيئة« يكي اينكه در قاعده 

 شود، نيت بعد حادث مي

اين رضاي به عمل ديگران است كه او در مبادي اين  تفاوت دوم اين است كه نيت در عمل خود او هست و 

فعل واقع نبوده ولي بحث ما در جايي است كه در مبادي كار خودش هست؛ و لذا اين دو قاعده چون تفاوت 

گوييم نيت بر حرام در كار خود مشمول حرمت و عقاب نيست، اما راضي بودن به  پذيريم و مي دارد هر دو را مي

گويد نيت سوء حرام نيست در مورد  اي كه از باب امتنان مي شود حرام است. ادله عه واقع ميمحرماتي كه در جام

عمل خود شخص است و منافاتي ندارد كه بگوييم رضاي به عمل بد ديگران امر حرامي است. نظير بحثي كه در 

جام بدهد ولي نهايتاً كار مقدمه و اعانه بود كه مقدمه حرام، حرام نيست؛ اينكه انسان مقدمات كار حرام را ان

كشد،  حرام را انجام نداده است مثالً چاقو را آماده كرده و طرف را آورده براي اينكه او را بكشد ولي نمي

مقدمات را انجام داده ولي مقدمه حرام، حرام نيست، ولي اعانه بر اثم حرام است؛ يعني اگر مقدمات را براي 

و قاعده با هم تعارضي ندارد و هيچ اولويتي و تنقيح مناطي در آن نيست، ديگري فراهم بكنيد حرام است. اين د

گوييم حرام نيست، ولي رضاي به حرامي كه از  توانست حرام باشد ولي منتا مي اگر كسي نيت حرام بكند ذاتاً مي

 كند. صادر شده يا صادر خواهد شد حرام است و اين ادله آن را نفي نمي ناحيه ديگران

 نتيجه
 ؛ك فرق اين است كه موضوع اينجا نيت است و آنجا رضا كه نيت و رضا فرق داردپس ي -

است نيت مربوط به عمل خود شخص است رضا مربوط به عملي است كه از غير  تر مهمفرق دوم كه  -

بشود از  ها آنصادر شده يا صادر خواهد شد. اگر رضاي به عمل غير نقشي دارد كه خود او هماهنگ با 

حيثي كه در مبادي اراده خودش هست مشكلي ندارد ولي از حيث ذاتي خودش كه رضاي به فعل غير 
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از حيثي كه در مبادي اراده قرار  حال درعيناست اشكال دارد، گر چه شايد حكمتش همين باشد ولي 

 گيرد مشكلي نيست ولي از حيثي كه رضاي به عمل غير است عنوان مستقل ذاتي است. مي

 سؤال:؟

جواب: حكم عقل مذموميت و بدي اين هست و قبح هست اما در حد قبحي كه منجر به حرمت بشود 

گويد اما نه  به سوء ديگران عقل مستقل مذموميت و قبح را مي رضانيست، حكم عقل هم در نيت سوء و هم 

منجر به حرمت بشود اما شرع در اولي منت گذاشته و حرمت را برداشته و در دومي حرمت را آورده  كهقبحي 

 است.

اگر عالقه دارد كه ديگران اين گناه را انجام بدهند اين يك احتمال  »الْفَاحشَةُ عيأَنْ تَش يحبون«« فهيشرآيه 

كه شيوع و فعل فاحشه مال  »آمنُوا نَيالَّذ يفَاحشَةُ فالْ عيأَنْ تَش يحبونالراضي بفعل قوم «آيه است كه مصداق 

شود، يك  ديگران است و او دوست دارد كه ديگران انجام بدهند، اين مصداقي از قاعده الراضي بفعل قوم مي

تواند مصداقي  وقتي شيوع فاحشه كار خود اوست يعني دوست دارد كه فاحشه را توسعه بدهد و لذا اين آيه مي

الرضا بشيوع « يبراتواند مصداقي  و مي »هذه قاعدة فقهية مستقلة«باشد قاعده نيت سوء في عمل نفسه براي 

شود. پس  مي »الرضا بمعصية«كه اگر اين باشد مصداق » من غير أن دخيل في هذه الفحشاء«باشد » الفحشاء

 محرم است.كه » الرضا بمعاصي الغير« يكي» ليست بمحرمة«داريم كه  بالمعصيةيك نيت 

كه از قواعد  »الرضا بمعصية الغير معصية«و  »نية المعصية ليست بالمعصية«حاصل بحث دو قاعده شد  

مهمي است ممكن است الغاء خصوصيت بكنيم بگوييم رضاي به كار يزيد و معاويه اين حكم را دارد، رضاي به 

هست يا نيست، ممكن است الغاء ي بعدي آمريكا انجام بدهد مشمول همين جمهور سيرئكاري كه بناست 

بايد رفع استبعاد كرد رضايت به فعل يزيد و  وقت آنبشود، مشروط به شرط متأخر است كه بشود؛  تيخصوص

گويد و شرع حرمت را بيان  حرام است، عقل مذموميت آن را مي ها اينهمه سمعت بذلك فرضيت به معاويه 

 كند.  مي
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 »يحبون«ادامه بحث 
يعني چه؟ دو مقدمه ذكر كرديم و ذيل مقدمه دوم قاعده نية المؤمن  »يحبون«آيه هستيم كه  فعالً در بحث اول

 و قاعده رضا را گفتيم و نسبت و بعضي از نكات مهم را بيان كرديم.

 »يحبون«احتماالت در 

االتي احتم »يحبون«يعني چه؟ در  »يحبون«خواهيم ببينيم  بعد از فراق از مقدمات و مباحث ارزنده فقهي مي

 وجود دارد؛

 گيريم، را به معناي عمل قلبي و ظاهري مي »يحبون«يك احتمال اين است كه  -1

به  مند عالقهگوييم كسي  به نحوي كنايه از عمل هست، مثالً گاهي مي »يحبون« كه ايناحتمال ديگر   -2

گوييم  دهد مي كند يا فالن خطا را انجام مي شرب مسكر مي دائماًمسكرات است به جاي اينكه بگوييم 

دارد، مقصود از عالقه در اينجا عمل قلبي مجرد نيست بلكه كنايه از عمل است منتهي اين  ها اينعالقه به 

گوييم عالقه به شرب خمر دارد،  كنيم گاهي مي هم يك تعبيري است گاهي تعبير به شرب خمر مي

دهد منتهي براي اينكه  مند به اين است يعني اين كار را انجام مي قلبي است، عالقهگوييم عالقه مجرد  نمي

 ؛گوييم مي »يحبون«شود و مستمر است  خوب برسانيم كه مرتكب اين رغبت مي

گوييم يحب و يعمل يعني چيزي حذف شده و تركيبي است، گاهي به جاي اينكه بگوييم  البته گاهي مي -3

از يعمل است چون در عمل هم اراده هست و اراده مقدماتي دارد يكي هم  گوييم يحب كنايه يعمل، مي

 محبت و شوق و رغبت است به جاي آن اين را تعبير كرديم.
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 نتيجه

عنوان كنايي است نه عنوان  »يحبون«و يا  هذا هو االحتمال االولموضوعيت دارد  »يحبون«پس گاهي خود 

شود كه عمل القلبي جوانحي، بنا بر احتمال دوم  يه محبت ميموضوعي بنا بر احتمال اول موضوع حرمت در آ

همان مبادي اراده  »يحبون«گوييم  شود كه عمل جوارحي است. از جهت ديگر مي موضوع عمل خارجي مي

اي  يعني عالقه »يحبون«يعني اراده، در ظاهر اوليه  »يحبون«گوييم  است و آن شوق و رغبت است يك وقتي مي

 اي است كه با اراده آميخته شده است پس سه احتمال وجود دارد؛ نيست كه بگوييم عالقه كه دارد ولي بعيد

 يعني همان عمل قلبي كه از مبادي اراده است عالقه، حب، »يحبون« -1

كه  »يحبون« ها وقتاي است كه به اراده منجر شده كه خيلي  عالقه و يعني اراده و تصميم »يحبون«  -2

 يعني يريده به معناي اراده هست نه فقط يعشقه و يوده گويد يعني يريد كذا يحبه مي

 معناي سوم يعني يعمله بحب و ارادة، -3

گويد يحب يعني معناي اول و عالقه قلبي كه دارد مگر اينكه  مقصود است؟ ظاهر اوليه مي ها اينكدام از  

موضوع است كه عمل گويد همين كه حكم از مبادي اراده است آن  مي اصالة الموضوعيهاصل موضوعيت است؛ 

گويد حب آن  مي اصالة الظهورو  اصالة الموضوعيةآيد،  آيد و بعد عمل مي جوانحي است بعد از حب اراده مي

 است مگر اينكه قرينه بگويد يحب به آن معنا نيست.

  :وجود دارد »يحب«پس سه احتمال در  

 ؛است احد اهدي مراتب االرادةكه  المودة القلبيةيحب به معناي يود 

 ؛يحب يعني يريد كه عالوه بر دوستي مبدأيي اراده هم دنبالش آمده

اي كه به نتيجه رسيده  كند به معني يحب داشت و اراده كرده و عمل مي يعني يعمل يعني دوست مييحب 

 است.
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اي  نهگويد روي روال طبيعي بايد احتمال اول را پذيرفت اال اينكه قري مي الة الظهورصاو  اصالة الموضوعية

باشد كه ما را به سمت دوم يا سوم ببرد. بعضي بزرگان و در كلمات آقاي سبحاني اين جمله هست كه اينجا 

ليست بحرام. آيه با لحن  نية السوء و نية المعصيةاي داريم بر اينكه يحب يعني يعمله و قاعده اين است كه  قرينه

اين شدت » والْآخرَةِ ايالدنْ يف ميلَهم عذَاب أَل«حرام است  »ةُالْفَاحشَ عيأَنْ تَش »يحبون««گويد  بسيار تندي مي

شود از حرمت آن دست برداشت تقريباً ظهور اين آيه در حرمت آوي از حمل  شود كاري كرد يعني نمي را نمي

ذاشته و معتبر داشت كه منت گ طور بهدر حرمت است از آن طرف در روايات  نصبر كراهت است يعني تقريباً 

گويد عالقه به معصيت و نيت معصيت حرام نيست و فرض اين است كه همه مربوط به عمل خودش است نه  مي

فرمايد بايد حمل بر معناي سوم بكنيم. مقدماتي  عمل غير كه در قاعده رضا برود، با اين دو سه مقدمه ايشان مي

 شود؛ كه قرينه براي اين مطلب مي

 شود حمل بر كراهت كرد، داللت بر حرمت دارد و نمي يتصوصآيه در حد ن :اوالً 

 اين آيه مربوط به عمل خود او است، :ثانياً 

 گويد نيت عمل بد در عمل خود انسان قطعاً حرام نيست. رواياتي كه مي :ثالثاً 

 موردنظرديدگاه 

گويد  عالقه يا اراده به بدكاري خودش است، آيه مي »يحبون«توانيم بگوييم مقصود از  با اين مقدمات نمي

در اينجا به معناي عالقه داشتن به  »يحبون«گويد حرام نيست پس بايد بگوييم  اين حرام است ولي روايات مي

كند يعني  شود گاهي اشاعه فحشاء مي معصيت يا اراده معصيت نيست به معناي عمل معصيت است، كنايه هم مي

اي  گوييم اهل اين كار است و عالقه دهد اگر بخواهيم بليغ و قشنگ بگوييم مي ناروا مي هاي بتنسكند و  قصد مي

ايشان  بنابرايندهد  به اين كار دارد اين عذاب اليمي دارد؛ عالقه به اين كار دارد يعني اين كار را انجام مي
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و « و بايد حمل بر معناي سوم بكنيم.اي در كار است كه معناي اول و دوم را نبايد گفت  فرمايند كه قرينه مي

 »صلي اهللا علي محمد و آله االطهار
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