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 اشاره
 عيأَنْ تَش حبونَي نَيالَّذإن «سومين آيه كه براي حرمت غيبت به آن استدالل شده بود آيه نوزده سوره نور بود 

شَةُ فيالْفَاح نَيالَّذ أَل ذَابع منُوا لَهيآمم نْ يفرَةِ ايالدالْآخباشد يا نفس المحبة ممكن است معناي ظاهري يحبون » و

 به معناي اراده و يا به معناي خود عمل و اقدام عملي خارجي باشد.

  نكته پنجم

آيد اوالً مقصود از شياع و گسترش و نشر و  از ماده شياع مي »عيأَنْ تَش«هست؛  »عيأَنْ تَش«پنجمين بحث جمله 

 بسط چيست؟ 

 و نشره و انتشر آمده است،  آيد به معناي بسط و نشر و اذاعه و ذاع ده تشيع كه از همان شياع ميما

شود كه ظاهر كالم مقاييس اين است؛ دوست  معناي ديگر متابعت و پيروي است كه شيعه از آن گرفته مي

 :ر كردشود دو نوع تصوي دارند رواج و نشر پيدا بكند منتهي نشر و رواج و ذياع را مي مي

يك تصوير آن نشر و ذياع واقعي است يعني خود گناه و نفس عمل معصيت در خارج انتشار و گسترش پيدا  -

 ؛بكند و افراد زيادي مبتالي به آن گناه بشوند

 عيأَنْ تَش حبونَي«ديگري به معناي ذياع خبري است يعني خبر آن در بين مردم گسترش پيدا بكند.  -

دوست دارند خود گناه رواج پيدا بكند و جزء فرهنگ جامعه شود مثل لواط كه در ميان قوم اوالً  »الْفَاحشَةُ

پذيرد  يعني خبر گناهي كه انجام مي »الْفَاحشَةُ عيأَنْ تَش«صورت دوم شياع خبري است . لوط رواج داشت

ري در بين مردم شايع گويند به معناي دوم نزديك است يعني خب اي كه امروزه مي رواج پيدا بكند؛ و شايعه

بشود. اولي اشاعه و اذاعه واقعي و ذاتي عمل است، دومي ممكن است عمل يك بار واقع بشود ولي اخبار 

آن رواج پيدا بكند. پس دو نوع شياع است؛ شياع و انتشار ذات العمل يا شياع و انتشار خبر العمل و هر دو 

 معنا اينجا مراد است. 
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 »تشيع«احتماالت متصور در مورد 
 سه احتمال متصور است؛ ،شود با توجه به دو مفهومي كه براي شياع تصوير مي

شود يعني  خيلي به معناي اول نزديك مي »الْفَاحشَةُ عيأَنْ تَش حبونَي« وقت آنتشيع يعني شياع واقعي  -1

 دارد اين عمل گسترش پيدا بكند، دوست مي

منتشر بشود كه با بحث قذف كه در آيه مطرح  مقصود خبر عمل هست شياع فاحشه يعني خبر در خارج  -2

 هست ارتباط نزديكي پيدا بكند،

طوري معنا بكنيم كه هر دو را بگيرد، بگوييم شياع فاحشه اعم از اين است كه خود عمل نشر و انتشار پيدا  -3

 يفتد.ب ها زبانبكند يا خبر آن منتشر بشود و بر سر 

  بررسي احتماالت
خود عمل گسترش پيدا بكند  يعني» الْفَاحشَةُ عيتَش«آيد  مي تر كينزداگر ظهور اوليه را بگوييم به احتمال اول 

براي اينكه شياع كه معناي ذياع و گسترش و انتشار است تعلق به فاحشه و خود معصيت گرفته است، شياع معصية 

 شده است ظاهر اوليه كه تعلق شياع به ذات الفاحشه هست همين است.و متداول  جيرايعني فالن عمل 

رود بدون اينكه  گر چه ظهور اولي آن است اما به دليل اينكه شياع شيء به معناي انتشار خبري آن هم به كار مي

اينكه  شود بدون شود احتمال دوم را نفي كرد، يعني وقتي گفته مي نمي جهت نيازاتجوز و تمهلي در كالم باشد 

شود گفت چون  نمي جهت ازاينرود و  تجوزي در كار باشد شياع فالن امر به معناي نشر خبري آن هم به كار مي

 فاحشه گرفته و مجازي در كار نيست.شياع تعلق به 

و عدم التجوز و عدم  اصالة الظهور و اصالة الحقيقةبگوييم  سادگي بهشود  پس يعني انتشار خود عمل و نمي

كند، براي اينكه شياع يك امر به معناي شياع خبري آن يك اصطالح جاافتاده است و  ناي اول را اقتضا ميالحذف مع

شود احتمال اول را بر احتمال دوم ترجيح  نمي سادگي بهاي نيست، پس  يك امر مستغرق يا نيازمند يك معونه زائده

 داد. 



 ٢٣٧٨ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

3 

 نتيجه

شود؛ در يحبون مقصود  القوم مي منطبق با قاعده رضا في ،احتمال اول و احتمال اول و دوم در يحبون آيه نيبنابرا

رضايت است و معناي اول را پذيرفتيم در اينجا هم معناي اول را پذيرفتيم و گفتيم شياع فاحشه يعني گسترش خود 

د كه اين عمل از ديگران زياد صادر بشود و نسبت احتمال اول با يعني عالقه دارن »الْفَاحشَةُ عيأَنْ تَش حبونَي«عمل، 

 شود. مي تر كينزداحتمال اول در اين بحث كمي 

تشيع يعني شيوع عمل يا شيوع خبر، احتمال اول شيوع العمل است دوست دارد اين عمل در خارج زياد بشود، 

ممكن  كه اينبيفتد، احتمال سوم  ها زبانبر سر معناي دوم شيوع الخبر است، دوست دارد كه خبر آن منتشر بشود و 

يك  الفاحشةاست هر دو را بگيرد. اگر قرائن خاصي پيدا نكرديم بعيد نيست احتمال سوم باشد براي اينكه شيوع 

 مفهوم عامي است كه هم با شيوع عمل و هم با شيوع خبر سازگار است.

 نكته ششم

ن است كه فاحشه رواج پيدا بكند، اما چه كسي اين را رواج نيست اي ارتباط يبمي كه با احتماالت ششبحث 

 دهد؟ مي

كه با بحث قذف و  »الْفَاحشَةُ عيأَنْ تَش حبونَي«يك احتمال اين است كه رواج دهنده همان محب است  -1

دارد رواج پيدا بكند يعني خودش رواج  پخش شايعه منطبق و اشاعه خبري سازگار است؛ دوست مي

 دهد، مي

 گاهي فاعل اشاعه ديگران هستند كه اين با آن عمل بيشتر منطبق است، -2

 است. تر فيضعممكن هست هر دو را بگيرد كه كمي   -3

 نكته هفتم: مفهوم فاحشه
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قبالً -بحث بعدي مفهوم فاحشه هست كه آيا مقصود از فاحشه مطلق معاصي است يا معاصي خاصه هست؟ 

 .-به مناسبتي بحث كرديم

 در مفهوم فاحشه احتماالت موجود
شود ولي در لسان شرع و لغت در معناي  معناي فاحشه از تجاوز از حد و كثرت و بزرگي چيزي أخذ مي

 گناه و معصيت به كار رفته است منتهي سه چهار احتمال وجود دارد؛

فاحشه كه يك امر عظيم و تجاوز از حد است مطلق معصيت اطالق بشود به خاطر اينكه همه معاصي   -1

 شكستن حريم خداست بزرگ است. در روايات ممكن است به اين معنا به كار رفته باشد،چون 

 دوم اينكه مقصود از فاحشه مطلق معاصي كبيره باشد مثل كذب يا بحثي مثل زنا و امور جنسي، -2

سوم اينكه مقصود معاصي در امور جنسي باشد مثل زنا و لواط يا اموري كه مربوط به آن است مثل قذف  -3

 شود، ز أخص ميكه با

 .ستينو مطلق امور جنسي  هستگاهي فاحشه به معناي خصوص زنا و لواط   -4

در قرآن غالباً بحث فحشاء و فاحشه در جاهايي به كار رفته كه بحث زنا و لواط و قذف و امور جنسي از 

اصي جنسي و شود گفت فاحشه چند معنا دارد و در قرآن غالباً به معناي خصوص مع اين قبيل است؛ و لذا مي

شمول اين مفهوم نسبت به گناهان ديگر در استعماالت قرآني و حتي  جهت ازاينحتي اخص از آن مثل زنا است 

شود بگوييم اين بر مفاهيم ديگر هم صادق است براي اينكه مفهوم  نمي سادگي بهروايي مقداري مستبعد است و 

 و عمومش تمسك بكنيم.لغوي آن مفهوم عامي نيست كه بتوانيم به اطالق و ظهور 

  معناي موردنظر
 :مقصود از فاحشه اموري مثل زنا و لواط استبه چند دليل، در اينجا 
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آيد به شكلي  اصل اينكه اين مفهوم عام باشد محل ترديد است خود معناي فاحشه تجاوز از حدي مي  -1

چهارم داشته كه مهم و برجسته باشد و ممكن است با مالحظه استعماالت قرآني ظهور در معناي سوم و 

 باشد؛

اص و مطلق و مقيد رود باز مشترك لفظي بين عام و خ اگر بگوييم فاحشه به معاني مختلف به كار مي -2

 است و در اينجا قدر متيقنش مقصود است كه همان معاصي جنسي و لواط و زنا است.

اي كه در مشترك لفظي چند بار توضيح داديم كه وقتي لفظي بين عام و خاص مشترك باشد و  طبق قاعده 

ه جدي معنا و مصداق متيقن اي نباشد لفظ از لحاظ استعمالي مجمل است اما به لحاظ مقصود و اراد قرينه معينه

و لواط است كه يا معناي فاحشه همين است اگر هم بگوييم  زنا» الْفَاحشَةُ عيتَش«مقصود است و لذا مقصود از 

مجمل و مردد بين آن چند معنا است باز قدر متيقنش اين معاني است؛ و لذا از حيث اينكه به اين معنا است آيه 

 شود در آيه پذيرفت. آيد بيش از آن نمي گيريم به نظر مي دد هست قدر متيقن را ميكنيم يا اگر مر را تفسير مي

 نكته هشتم

 .به چه تعلق گرفته است آمنُوا نَيالَّذ يفاست،  آمنُوا نَيالَّذ يفم در مورد هشتبحث 

 متعلق جار و مجرور چيست؟

 جار و مجرور تعلق به شياع بگيرد و متعلق آن تشيع باشد يعني شياع گناه در ميان مؤمنان،  -1

2-  يف نُوا نَيالَّذبه معناي فاحشه باشد يعني گناه در ميان مؤمنان شيوع پيدا بكند. آم 

يف نُوا نَيالَّذوقتي به شياع تعلق بگيرد شايد كمي ظهور در اين باشد كه تشيع به معناي شيوع خبري  آم

 تر كينزداست اما فاحشه در ميان مؤمنان يعني گناه در بين مؤمنان شياع پيدا بكند كه شايد به معناي واقعي 

اينكه هميشه  رغم يعلباشد. تا حدي اين قرينيت دارد گر چه در حد اشعار است نه داللت، ظهور عرفي 

گوييم ظهور كالم اين است كه قيد به اقرب مراجعه بكند مثالً به فاحشه، اما به دليل اينكه هميشه انسان انتظار  مي

به تشيع  آمنُوا نَيالَّذ يفشود كه بازگشت  دارد كه براي شياع ميداني مشخص بكند خود اين واژه موجب مي
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اظهر است؛ اما گاهي خود  القاعده يعلور و تعلقش به اقرب كلمات اظهر باشد ولو اينكه بازگشت جار و مجر

 طور نياكند براي اينكه جار و مجرور به ابعد برگردد كه اينجا هم  و كيفيت واژه و كلمه قرينيتي پيدا مي ها واژه

شايد كند،  اي شياع پيدا مي گويد انسان توقع دارد بگويد كجا و چگونه و در چه زمينه است. شياع كه مي

 گيرد. در اين باشد كه تعلق به تشيع مي آمنُوا نَيالَّذ يفظهور  جهت ازاين

به ذهن آدم مي آيد كه شياع » آمنُوا نَيالَّذ يالْفَاحشَةُ ف عيأَنْ تَش«قبل از اينكه اين بحث با چنين دقتي بيايد 

 در بين مؤمنان است نه اينكه فاحشه را بگويد.

يعني چه؟  ايالدنْ يف ميعذَاب أَلاست » والْآخرَةِ ايالدنْ يف ميعذَاب أَل«اي كه به بحث ما ربط دارد  نكته 

أَل ذَابيعرَةِ مالْآخمعلوم است اما اينجا دارد  و»أَل ذَابيعم نْ يفرَةِ ايالدالْآخاين اگر مربوط به قذف باشد » و

شود. در جاي ديگر قرآن  معلوم است يعني همان حدي كه بر قاذف جاري ميا  ايالدنْ يف ميب أَلعذَا وقت آن

بر حد اطالق عذاب يا نكال شده است؛ و لذا روي ) 2نور/»( و لْيشْهد عذابهما طائفَةٌ منَ الْمؤْمنينَ«دارد كه 

بر يك احتمال كه مقصود از عذاب در دنيا همان حد  حدود اطالق عذاب و نكال در قرآن محرز است؛ اين بنا

 شود، باشد كه اگر اين باشد آيه با بحث قذف مرتبط مي

 نكته نهم

آثار وضعي باشد كه در اين دنيا بر هر گناهي مترتب است؛  »ايالدنْ يف ميعذَاب أَل«بحث ديگر اين است كه 

و رنجي است كه در اين  ميعذَاب أَلشود نوعي  كشد و آثار وضعي كه بر امري مترتب مي ناراحتي وجداني كه مي

شود؛ انصاف قصه اين است كه مقصود احتمال اول است عذاب در دنيا در قرآن با تعبير بر عذاب  دنيا متحمل مي

ا نكال بر حدود اطالق شده است اما اينكه ساير تبعات و آثار وضعي روحي و رواني يا خارجي گناه را عذاب ي

گفته باشد در قرآن پيدا نكرديم. كلمه عذاب در قرآن غالباً مربوط به آخرت است در دنيا به چيزي غير از حد 

اي است كه كل احتماالت  قرينه ترين مهماين در قرآن وجود ندارد؛ و لذا  أليمعذاب گفته بشود آن هم با قيد 

عملي است كه در اين دنيا » والْآخرَةِ ايالدنْ يف ميعذَاب أَل«گويد  كند با توجه به اينكه آيه مي قبلي را تعيين مي
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حد دارد و در آخرت هم عذاب دارد، آنچه در اين دنيا حد دارد رضا بفعل قوم نيست بلكه قذف است، 

د بگويد اين شايسته عذاب دنيايي است، يك اشعاري دارد كه در مقام تشييع ما براي او تجويز كرديم خواه مي

 شود. كه در آخرت، اين نكته بر آن اضافه مي طور همان

 نتيجه
 :عذاب به معناي حد است به چند دليل بنابراين

 ؛عذاب در دنيا بر همين اطالق شده است :اوالً

خواهد بگويد اين عذاب شايسته او است و ما اين عذاب را براي  گويا مي .تشريع است اين آيه در مقام :ثانياً

 .او قرار داديم يعني مبناي تشريعي دارد و اين عذاب تشريعي با همان حد سازگار است

حد  است. اگر بگوييم عذاب فقط تر افتادهاحتمال اول خيلي جا »ايالدنْ يف ميعذَاب أَل«لذا در دو احتمال 

آيد اگر  به نظر مي » و لْيشْهد عذابهما طائفَةٌ منَ الْمؤْمنينَ«. تواند حد را هم بگيرد است يا مطلق است كه مي

اي كه گفتيم  اينجا عذاب را قرائن استعماالت ديگر قرآن بگيريم مقصود آن است و مقصود از عذاب با دو قرينه

 در مورد قذف است.ضافه سياق آيات كه همه ه احد است ب

 تعبير عذاب در قرآن آمده ولي چيزهاي ديگر محرز نيست، -1

خواهد در مقام تشريع بگويد اين عذابي است كه شارع آن را تشريع كرده و اشعاري به اين  ظاهر آيه مي -2

 دارد اين هم با حد سازگار است،

اند  كه به عايشه نسبت دادهضافه سياق آيات كه همه در مورد قذف است مربوط به حديث إفك است ه اب  -3

 دهد. كه فحشاء به معناي زنا را به ديگران نسبت مي

» الْفَاحشَةُ عيأَنْ تَش حبونَي«گويد  كند مي اين سياق و شأن نزول و تعبير عذاب اين قصه را در كل آيه روشن مي

فرمودند، آن قرينه تامي نيست؛ ولي  شد به روايات استدالل بكنيم كه آقاي سبحاني مي اينكه به تنهايي نمي رغم يعل
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كند و خبر را  يعني اقدام به اشاعه فحشاء مي» الْفَاحشَةُ عيأَنْ تَش حبونَي«گوييم  مي »ايالدنْ يف ميعذَاب أَل«به قرينيت 

 كند. منتشر مي

 نتيجه

 »ايالدنْ يف ميعذَاب أَل«شود يعني ما يك قرينيت  احتماالت مؤيد مي -در شش هفت بحثي كه گفتيم-آيه در كل 

و چيزي جز قذف نيست و  شويم كه مقصود چيزي است كه حد دارد و سياق داريم و نكاتي كه گفتيم و مطمئن مي

اشاعه خبري گناه است اينكه نسبت گناه به ديگران بدهد و خبر شد مربوط به  »الْفَاحشَةُ عيأَنْ تَش حبونَي«اينكه 

 گناه را در جامعه پخش بكند مؤيد ديگري نسبت به اين امر هست.

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام عن ابي  اين روايت معتبره در نورالثقلين آمده ،ذيل اين آيه

إِنَّ الَّذينَ  -فَهو منَ الَّذينَ قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ ...ؤْمنٍ ما رأَت عينَاه و سمعت أُذُنَاه منْ قَالَ في م«عبداهللا عليه السالم 

يمأَل ذابع منُوا لَهينَ آمي الَّذشَةُ فالْفاح يعونَ أَنْ تَشبحي«P0F1
P  كسي كه درباره مؤمني هر چه ببيند و بشنود نقل بكند-

به نحوي حريمش  -گويد راضي به گناه ديگران باشد يا عمل گناه را گسترش بدهد بلكه خبر را منتشر بكند ينم

گويد اشاعه خبري چيزي كه در  كند كه اين از مصاديق همين آيه هست. آيه مي شود و گسترش پيدا مي شكسته مي

ل اين چند روايت آمده كه يكي معتبر بود يا روايتي است در ذي »يحبونَ أَنْ تَشيع الْفاحشَةُ«مؤمن ديد مصداق 

ام بپذيريد. آن هم با همين ارتباط دارد  گويد اگر پنجاه رسانه گفت فالني اين كار را كرده و خودش گفت نكرده مي

ا تواند اين ر قذف نكنيد و تا حدي آيات مي ها آني ديگران را نشنويد و مردم را به ها يآلودگگويد مضال و  كه مي

 تأييد بكند.

                                            
 .365، ص: 72 بيروت)، ج -بحار األنوار (ط  - 1
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يحبونَ أَنْ تَشيع « ، ممكن است بگوييمنه اند فرمودهقرينه كه آقاي سبحاني  -اگر اين قرائن را كنار هم بگذاريم  

نيت السوء نيست بلكه نيت رضا به فعل قوم هست، آن قرينه را ما قبول نداريم، ولي قرائن ديگري داريم  »الْفاحشَةُ

عني حد، دوم سياق آيات است كه بحث قذف و نسبت دادن به ديگران است و اينكه عبداهللا كه عذاب أليم در ظاهر ي

اند، سوم رواياتي كه ذيل اين آمده كه در نسبت دادن به  بن ابي و منافقين فحشايي را نسبت به عايشه نشر داده

منتهي  هذا يعليعني يقدم  شاءكه يحب اشاعة الفحتواند آن احتمال را تقويت بكند  ديگران است. اين سه قرينه مي

هست تعبير به يحب كرده است، قرينه چهارم تشيع هست و ظهور تشيع انتشار خبر  باعالقهچون اين اقدام همراه 

احتمال اينكه آيه مربوط به قذف و نسبت دادن  ها نياكند. مجموعه  است و في الذين آمنوا تعلق به اشاعه پيدا مي

ي از يك جا باشد و كار از ديگري باشد يا مند عالقهكند. كار به آنجايي كه  گناه به ديگران باشد را خيلي تقويت مي

مندانه به نسبت ناروا دادن به ديگران است و مجموع  عالقه به معصيت ديگران باشد ندارد؛ مقصود آيه عمل عالقه

 رساند.  ن وقتي كنار هم قرار بگيرد اين معنا را ميقرائ

گويد يا اقدام به نسبت ناروا به  ي يك سؤال وجود دارد كه اين آيه رضا بفعل قوم را ميبند جمعبنابراين در 

اما با مجموعه  -آن هم يك قاعده فقهي مهمي است-ديگران را؟  ولو بخشي از آيه تحمل معناي اول را داشت 

بطي به قاعده اولي ندارد كه الرضا بفعل قوم، بلكه مقصود قذف يعني نسبت ناروا و گناه به ديگران است قرائن آيه ر

كه در آيه مورد عتاب و خطاب قرار گرفته و با سياق آيه هم تناسب دارد و تكيه اصلي ما روي عذاب أليم في الدنيا 

حد است و لذا  »ايالدنْ يف ميعذَاب أَل«نيم ولي ظاهر توانستيم درست بك است، اگر اين نبود همه چيزهاي ديگر را مي

كند كه كل آيه ربطي به رضا بفعل قوم و رضا بالمعاصي ندارد  گيرد و انسان را مطمئن مي قرائن ديگر كنار آن قرار مي

نابراين آيه گويند و عذاب أليم در جايي است كه قذف باشد. ب بلكه نسبت گناه به ديگران است كه در فقه قذف مي

 مربوط به قذف هست و اقدام عملي به نسبت ناروا به ديگران عذاب اليمي دارد كه در آيات ديگر هم آمده است.

 نكته دهم
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فقط يك جا به آن استدالل شده كه  ؛كند چه تهمت باشد چه غيبت آيه مطلقاً قذف را حرام مي كه ايننكته ديگر 

 .شود مت قذف و حد ميبتواند شهود اقامه بكند كه خارج از حر

 واقعاً انجام داده باشد يا نه؛ كه اينآيه مربوط به قاعده و حرمت قذف است اعم از  جهيدرنت

شود چون از يك جهت اخص از غيبت است  احتمال نسبت آيه با غيبت عموم و خصوص من وجه مي نيبنابرا

عم است براي اينكه فقط غيبت نيست بعضي براي اينكه در مطلق گناهان نيست بلكه در فاحشه است؛ از يك طرف ا

گويد  نسبت به عايشه داده بود افترا بود و واقعيت نداشت. آيه مي آنچهجاها تهمت و افترا هم هست؛ در آيه هم 

نسبت آلودگي جنسي به ديگران يعني زنا و لواط گناهي است كه در دنيا حد دارد و در آخرت هم عقاب دارد؛ اما 

گيرد، گاهي كذب و گاهي غيبت است؛ از يك طرف اخص  نجام داده يا نداده اعم است و هر دو را ميا واقعاًاينكه او 

است براي اينكه در گناه خاصي است؛ و لذا ماده اجتماع غيبت و قذف آنجايي است كه طرف زنا و فحشا را انجام 

دهد چه جلوي او چه  اگر او نسبت مي دهد؛ اما دو طرف ماده افتراق زياد دارد، داده و او در پشت سر او نسبت مي

دهد غيبت  گيرد ولي غيبت نيست، اگر گناهي غير از اين گناه به او نسبت مي پشت سر و او انجام نداده آيه او را مي

است ولي قذف نيست و لذا بين اين دو من وجه است و وقتي من وجه شد آيه هيچ داللتي ندارد و قسمي از غيبت 

 وعيشدهد و حيث بحث كامالً متمايز است. اگر آيه رضا و  اي را به او نسبت مي اينكه فاحشهگيرد از حيث  را مي

 حبونَي نَيالَّذ إنَّ«اين آيه با بحث غيبت خيلي فاصله دارد.  حال يا يعلباز با غيبت ربطي نداشت  گفت ميمعاصي را 

يأَنْ تَششَة عمقصود » إن الذي يشيع الفاحشة و يقذف المؤمنين بالفحشاء« خواستيم واضح بگوييم اگر مي» الْفَاح

دهد، فاعلش يكي  باطني دارد كه انجام مي قذف يك خبث سريره كه ايناست منتهي گفته يحب هذا القذف به خاطر 

با اين احتماالت معين  ها بحثاست يحبون به معناي عمل است و اشاعه هم اشاعه خبري آن هست يعني همه 

 شود. مي
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  جه آخر در مورد آيهنتي
اين آيه ربطي به بحث غيبت ندارد و مربوط به قذف است و بين القذف و الغيبه كه هر دو گناه كبيره هستند عموم 

گفتيم بين چيزي عموم و خصوص من وجه است يعني دو عنوان است و ربطي به  كه نيهمو خصوص من وجه است؛ 

و صلي «شود و جايي كه مصداقاً با هم جمع بشود دو گناه است.  يهم ندارد بلكه مصداقاً يك جايي با هم جمع م

 »اهللا علي محمد و آله االطهار
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