
 ٢٣٨٠ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 

 اشاره
بحث در قاعده رضا به فعل معاصي الغير بود كه اگر احتمال سوم باشد آيه با بحث قذف و نسبت ناروا دادن به 

داراي دو احتمال بود شود، اين نسبت ناروا مطلق منكرات باشد يا خصوص محدوده قذف باشد كه  ديگران مرتبط مي

 و ما دومي را ترجيح داديم.

 نكته اول: احتماالت در مفردات آيه
 :شود مفردات آيه سه يا چهار احتمال مي

 ؛نيت معصيت در فعل خود -

 ؛رضا به معاصي ديگران -

 مطلق يا خصوص قذف، صورت بهنسبت ناروا به ديگران  -

ر حد است و به خاطر رواياتي كه در ذيل آيه وجود دارد اوالً به خاطر سياق آيه و تعبير عذاب اليم كه اظهر د

 معناي سوم مرجح است آن هم فقط در محدوده قذف نه مطلق نسبت گناه به ديگران.

 نكته دوم
و مداقه است در خود تشيع و شيوع و شياع هست و غير از جهات ثابت دو  تأمل قابلمطلب ديگري كه در آيه 

 :احتمال وجود دارد

كسي تصور بكند مقصود از شياع، گسترش دادن و انتشار وسيع يك مطلب هست كه شايد يكي اينكه  -1

متصور بشود أن تشيع الفاحشه نشر دادن وسيع است و صرف اينكه آيه مطلبي را اظهار و كشف بكند معلوم 

 دهد و منكري را در يك جمعي كه صدها نفر هستند با نيست آن را شامل بشود. گاهي نسبتي به كسي مي

شود گفت شاع الخبر، اما اگر دو نفري راجع به كسي كه در آن سوي دنياست  دهد كه مي يك رسانه نشر مي

در جايي است كه خبري در دامنه باز و وسيعي نشر پيدا  حرف بزنند ممكن است صدق تشيع نكند؛ تشيع
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ن يا اخبار يا قذفي را شود و هر نوع نسبت داد يق مياين را بگويد محدوده داللت آيه اضبكند، اگر كسي 

 گيرد. نمي

احتمال دوم اين است كه مقصود از تشيع يعني كشف سر و ستر ولو محدود باشد؛ به خاطر دو دليل اظهر اين  -2

رود و اال در لغت  احتمال است يا اينكه شاع و شياع به معناي شايعه و گسترش در حد وسيعي به كار مي

ا بيرون آمد ولو دو يا سه نفر باشند انتشر هم يعني از حالت سربسته شاع يعني ذاع، ذاع السر يعني سر از خف

ظاهر لغوي اين باشد، اگر هم اين نباشد مناسبات حكم و موضوع اقتضا  قوي احتمال بهآيد.  بودن بيرون مي

كند بحثي كه مذموميت عندالشرع دارد هماني است كه نسبتي به كسي داده بشود، اينكه پنجاه نفر يا دو  مي

 نفر باشد فرقي ندارد و شايد بشود تنقيح المناطي انجام داد.

 نكته سوم 
P0F1»منْ قَالَ في أَخيه الْمؤْمنِ ما رأَتْه عينَاه و سمعتْه أُذُنَاه«روايات آيه را تطبيق داده بر اينكه  كه ايننكته سوم 

P  پس

نيست بلكه فاش كردن سر ديگري است، ولو دو يا سه شويم كه مقصود از شياع به معناي گسترش وسيع  مطمئن مي

 نفر باشد.

آيد احتمال دوم اقوي و اظهر است كه  آيد اما با تأمل بيشتر به نظر مي تر به ذهن مي احتمال اول يك مقدار قوي

 »السرّ إذا جاوز االثنين فاش«اي باشد. بخصوص كه  مطلق نسبت دادن و پخش شدن ولو در محدوده بسته

يساعد هذا االعتبار و اينكه دامنه  ها نياكند كه همه  مناسبات و ارتكازات ذهني ما را تأييد مي »ذين آمنوافي ال«

ي بگوييم راحت بهكند  خصوصيتي ندارد بلكه وجود ارتكازات عقالئي و متشرعه و قرائن كمك مي مضيقوسيع يا 

 اي باشد. حدوده بستهشياع يعني جايي حرف كسي را بزند و نسبتي به او بدهد ولو در م
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 نكته چهارم
 :نسبت قذف با غيبت من وجه است به چند دليل، مطلب ديگر اينكه

 دهد چه حضور داشته باشد چه حضور نداشته باشد، قذف است كه نسبت فحشاء كه به ديگري مي :اوالً

غيبت نسبت ناروا و از جهت ديگر قذف اخص از غيبت هست براي اينكه در قذف اعم از غيبت است؛  جهت ازاين

P1F2» ذكْرُك أَخَاك بِما يكْرَه«دادن هست و 
P  هر چه او را ناراحت كند چه گناه و معصيت باشد يا افعال عادي باشد ولي

 قذف در خصوص فحشاست؛ 

گيرد اما قذفي كه در معناي آيه مقصود است مطلق  بنابراين مفهوم غيبت مطلق معصيت و معايب ديگر را هم مي

 ؛باشد ست بلكه معصيت خاصه كه همان فواحش و منكرات جنسي مانند زنا ميمعصيت ني

قذف در شريعت موضوع حد است ولي غيبت موضوع حد نيست، گر چه از باب اينكه هر معصيت كبيره بنا  :ثانياً

حداقل غيبت -تفاوت ديگر اينكه در غيبت  ؛ وبر بعضي اقوال تعزير دارد ممكن است تعزير وجود داشته باشد

دهد چون اگر وجود  اوصافي كه در شخص وجود دارد نسبت مي-اصطالحي كه شايد در روايات همين مقصود باشد

 نداشته باشد تهمت و افترا است.

شود براي اينكه قذف نسبت فحشا به  اگر بگوييم غيبت فقط شامل اوصاف شخص است اخص از قذف مي 

گيرد، اگر مفهومش اعم باشد چه در او  ست اعم از اينكه در او باشد يا نباشد، حد قذف هم هر دو را ميديگران ا

شوند ولي بنا بر نظر مشهور غيبت مقابل افترا و تهمت و  مساوي مي جهت ازاينگيرد و  باشد چه نباشد، آن را هم مي

است كه در او اين وصف باشد يا نباشد. شود، براي اينكه قذف اعم از اين  كذب است از اين حيث اخص مي

حيث آيه ربطي به بحث غيبتي ندارد البته از اين حيث كلي كه جنس غيبت نسبت دادن ناروا به ديگري  درهرحال

 است نسبتي دارد ولي عنوان متفاوت است.
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فحشاء مطلق  هك آناشاعه فحشاء در مؤمنان است، بيش از  ها آنگويد كساني كه قذف بكنند كه قذف  پس آيه مي

 معاصي باشد و معاصي كبيره باشد ترديد داشتيم.

در مبحث آيات غير از اشاراتي كه در مكاسب و بعضي كتب متقدمين است حضرت امام و جناب آقاي سبحاني 

  اند. اند و بقيه خيلي سريع عبور كرده نكاتي فرموده

 روايات ذيل آيه شريفه

 سرنوشت بحث در آيه را تغيير بدهد.كن است تا حدي ذيل آيه شريفه رواياتي وارد شده كه مم

 روايت اول
حضرت امام روايت ديگري كه  -و معتبر است يك روايت كه در تفسير علي بن ابراهيم و تفسير نور الثقلين آمده

داريم  اند ما عين آن متن را در سند معتبري رفته ها نيااند و روي بحث انسان و  مرسله ابن ابي عمير است نقل كرده

 عبداهللا يابعلي بن ابراهيم عن ابيه عن بن ابي عمير عن هشام عن  -فرمودند خيلي بهتر بود كه اگر اين را مي

 -كه گفتيم -چندگانهسند كامالً معتبر است علي بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم بن هاشم به يكي از وجوه  السالم هيعل

منْ قَالَ في أَخيه الْمؤْمنِ ما رأَتْه «موثق است. امام صادق فرمودند:  قابل توثيق است و لذا سند معتبر است و روايت

إِنَّ الَّذينَ يحبونَ أَنْ تَشيع الْفاحشَةُ في الَّذينَ آمنُوا لَهم عذاب أَليم  -عينَاه و سمعتْه أُذُنَاه فَهو ممنْ قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ

رَةفالْآخ نْيا وي الد«P2F3 

حضرت امام » و يشابه و يناظر هذه االيه عدة من االخبار االخري«دهد  اين روايت چيزي را مصداق آيه قرار مي

 .اند كه بحث سندي دارد روايت ديگري در مكاسب نقل كرده

جع به كسي چيزي گويد اگر را ذيل يكي از روايات در بحث خمسون قسامه اين آيه قرار گرفته است كه مي

شما قبول نكن. اين سه چهار روايت كه حداقل يكي معتبر است و بنا بر اينكه نقل ابن  ؛گفتند و خود طرف گفت نه
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منْ قَالَ في أَخيه الْمؤْمنِ ما رأَتْه عينَاه و سمعتْه «شود  ابي عمير را توثيق بدانيم يكي كه امام نقل كرده هم معتبر مي

يحبونَ أَنْ تَشيع «آنچه درباره ديگران چشم انسان ديده و گوش او شنيده است نقل بكند از كساني است كه  »نَاهأُذُ

شد، ولي عالوه بر  نقل آنچه چشمش ديده، اگر سمعت أذناه بود بيشتر به افترا نزديك مي »الْفاحشَةُ في الَّذينَ آمنُوا

بت مشكوك دادن به ديگران را بگويد، انسان نبايد چيزي را آگاهي ندارد خواهد نس صحت سندي اين روايت نمي

كسي انجام داده يا نداده به او نسبت بدهد كه نوعي كذب و افترا و تهمت است يا حداقل اعم است يعني اگر ديد كه 

 اين كار را انجام داد ولي باز جايي نگويد. 

 احتماالت موجود در روايت
 :احتمال وجود داردپس در روايت سه 

روايت مربوط به نسبت دادن چيزي است كه هنوز ثابت نشده كه درست نيست براي اينكه نسبت به امر  :اوالً

 ؛يعني مطمئن است» ما رأت عيناه«ثابت شده است 

گويد كه ثابت شده است و نبايد هر چيزي را كه مطمئن است از ديگري صادر شده نقل  فقط چيزي را مي :ثانياً

 ؛كندب

 اينكه اعم باشد آنچه ديده و شنيده نقل بكند و معلوم نيست كه شنيدنش هم طريق معتبري داشته باشد.  :ثالثاً

 بررسي احتماالت
ما سمعت  »منْ قَالَ في أَخيه الْمؤْمنِ ما رأَتْه عينَاه و سمعتْه أُذُنَاه«گويد  اظهر احتمال سوم است؛ ظاهر عرفي مي

 :مطلب است چنده أذنا

 مطلب اول

ما سمعت أذناه و ما رأت عيناه، وقتي ببيند اطمينان دارد ولي ما سمعت أذناه اعم از سمعت أذناه به طريق معتبر يا 

داند  بعيد نيست روايت شمول داشته باشد يعني هر چه درباره ديگران به طريق معتبر مي جهت ازاينغير معتبر است 
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P3F4» كَفَى بِالْمرْء كَذباً أَنْ يحدثَ بِكُلِّ ما سمع«ينان ندارد، بگويد. روايت ديگر يا شنيده است و يا اطم
P  يعني آنچه

يحبونَ أَنْ تَشيع «شنيده يا ديده است، ثابت شده يا ثابت نشده را بيان بكند يا نشر بدهد مصداق آيه شريفه 

 است؛ »الْفاحشَةُ

 دوممطلب 

روايت منصرف به معايب ديگران است يعني معايب ديگران را كه با چشمان خويش ديده يا مطلب دوم قطعاً اين 

 مصداق آيه شريفه است؛ به طريق معتبر يا غير معتبر شنيده است بيان بكند،

 سوممطلب 

 با توجه به نكته اول و فضاي بحث اين روايت، روايت ناظر به جنبه افترائي و كذبي نيست ولو كه اينمطلب سوم 

از اينكه ثابت  نظر قطعدهد كذب هم هست، ولي حيث روايت اين است كه با  اينكه چيزي كه ثابت نشده و نسبت مي

ولي آن تعميم  »كَفَى بِالْمرْء كَذباً«دهد ولو اينكه در روايت تعيمم داده كه  شده يا ثابت نشده عيبي را نسبت مي

چيزي كه واقع ندارد نسبت بدهد؛ روايت شمول دارد و حتي در  تجوزي است و اال معناي كذب و افترا اين است كه

گويد معصيت است ولي جهت بحث اين است كه عيبي را كه به طريق معتبر يا  دهد مي جايي كه نيست و نسبت مي

 داند نسبت بدهد؛ عتبر از ديگري ميغير م

 چهارممطلب 

معنا كرديم كه اين روايت نسبت دادن عيوب و مطلب چهارم كه مهم است و به خاطر آن روايت را در ذيل آيه 

 .»إِنَّ الَّذينَ يحبونَ أَنْ تَشيع الْفاحشَةُ في الَّذينَ آمنُوا«دهد براي  گناه و معصيت را مصداق قرار مي

سؤال اين است كه آيا اين روايت اطالق دارد يعني هر نسبتي به ديگران اعم از موارد قذف كه فحشاء خاص و 

 ساير گناهان و معايب است يا مربوط به موارد قذف است؟ 
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 :دو احتمال وجود دارد

سبت ممكن است كسي بگويد چون آيه مربوط به فحشاء و قذف است و اين مخصوص بحث زنا است؛ ن :اوالً 

دادن به مؤمنان ما رأت عيناه و ما سمعت أذناه هم در همين محدوده مقصود است، اگر اين احتمال باشد روايت چيز 

 ؛جديدي ندارد، همان چيزهايي كه در محدوده قذف است نسبت بدهد يعني زنا و ما يناظر الزنا

ظهور اطالقي روايت نسبت به  »رأَتْه عينَاه و سمعتْه أُذُنَاهمنْ قَالَ في أَخيه الْمؤْمنِ ما «روايت اطالق دارد  :ثانياً

 همه معاصي اعم از قذف و ساير موارد شمول دارد. 

گويد زيرا چندان گفتني  شود روايت فقط موارد قذف را مي بعيد نيست كه اظهر احتمال دوم باشد و تصور نمي

عتبر يا غير معتبر نسبتي به ديگري بدهد مشمول آيه هست، نكته م طور بهفرمايد كسي كه  نداشت؛ اينكه امام مي

 گويد.  فرمايد را مي گويد و اگر احتمال اول باشد چيز جديدي نيست و آيه آنچه امام مي جديدي مي

است و اظهر اين  خواهد مطلب جديدي بفرمايد احتمال دوم ظاهر ما رأت عيناه و ما سمعت أذناه و اينكه امام مي

 .گويد حداكثر معاصي را مي» منْ قَالَ في أَخيه الْمؤْمنِ ما رأَت عينَاه و سمعت أُذُنَاه«شمول دارد است كه 

 بررسي نتيجه
اين روايت و چند روايت مشابه آن حرف  جهيدرنتاگر مجموعه آنچه در مطالب چهارگانه گفتيم را بپذيريم 

به قذف دارد و قذف هم در موارد محدود و محدد است، اما اين روايات دائره زند گفتيم آيه اشاره  جديدي به ما مي

كند كه نسبت ناروا به ديگران دادن اعم از موارد قذف يا انواع اشكاالت و گناهان ديگري كه به  بحث آيه را باز مي

 گيرد. شود را مي شخص نسبت داده مي

گويد اين حاكم بر آيه  نتهي مهم اين است كه روايت ميدهد م روايت ميدان داللت آيه را گسترش مي جهيدرنت 

 هست و مصداق آن است.

نه بحث مهمي هم بود و -كند  شود كه روايات مفسره لاليات، رواياتي كه آيه را معنا مي سؤال مهمي مطرح مي

دهد؟ و تفسير  كند يا تعبداً آيه را توسعه مي مصداق حقيقي آيه را بيان مي -نديده بودم به آن شكل تقسيم شده باشد
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دهد مثالً الطواف  اكم بر آيه است و تعبداً آيه را توسعه ميكند كه معناي آيه اين است و اين هم مصداق آيه يا ح مي

ثالث، بنا بر استظهار ما ظهور اوليه آيه قذف است فحشاء هم يعني گناهان جنسي كه در بحث قذف هست اين 

 كند و ما را متوجه دهد، آيا واقعاً آيه را معنا مي روايت دامنه را به ساير معاصي كه در آن قذف نيست توسعه مي

كند كه برداشت اوليه درست نبود و بايد فاحشه را به معناي عام بگيريد و عذاب اليم را فقط حد نگيريد؟ يا بعد  مي

گويد اين هم مصداق آن است؟ چطور روايت تعبداً  ظهور آيه همين است منتهي تعبداً روايت مي ها نيااز همه 

ي ظاهري و عرفي شامل غنا ها داللتث در محدوده گفتيم لهو الحدي كه درحاليگفت غنا لهو الحديث است  مي

گفت غنا هم لهو الحديث است اينجا هم بعيد نيست از قبيل دوم باشد يعني اگر ظاهر  شود، ولي روايت معتبر مي نمي

گويد اين هم مصداق آيه هست و هر چه تعبد روايت بگويد  گويد ولي روايت تعبداً مي آيه را بگيريم آيه قذف را مي

 بول داريم، جهت مشتركي با آن دارد گر چه ظهور آيه اطالق و عموم نداشته باشد.ما ق

را تعميم بدهيم. با توجه به اين روايت مدلول آيه يا حقيقتاً  ها آنممكن هست روايت قرينه بر اين باشد كه بايد  

لي با تعبد روايت آيه شمول اعم است يا مجازاً و تعبداً اعم است و لذا ممكن است ظاهر آيه سر جاي خود باشد و

توانيم  بركت روايات مي هاين هم مطلبي است كه ب» يقول في مؤمن ما رأت عيناه و سمعت أذناه.«بيشتري دارد

 ، البته جهت آيه بيان عيب ديگري است.تعبداًأو  قتاًيحقشمولي را در آيه بپذيريم 

 در آيه چيست؟ قدر متيقن سؤال:

گويد آيه حرمت و عذاب  جواب: قدر متيقن واضح آيه قذف بود، قذف هم يكي از مصاديق آن است، روايت مي

آورد. فقط از طريق آيه  ي ناروا ميها نسبتآورد و روايت روي همه  مي ها نيارا روي خصوص نسبت زنا و 

 را بگيريم. نشقيمتتوانيم فاحشه را مطلق معصيت بگيريم حداقل اجمال دارد و بايد قدر  نمي

 نتيجه بررسي آيه

كند كه با غيبت حالت من وجه دارد و حيث آن غيبت نيست  اين آيه مثل آيه قبلي چيزي را تحريم مي جهيدرنت

اجتنبوا قول الزور بنا بر ده پانزده  كند. پس آيات اليغتب، همزه و لمزه، اشاعه فحشاء، گر چه گاهي انطباق پيدا مي
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كند البته مطلق باطل نيست بلكه  فتيم اجتنبوا قول الزور قول باطل قول و ناحق را تحريم ميبحث ذيل آيه نتيجه گر

شود؛ بين عنوان قول زور و  كند؛ قول زور عنوان مطلقي است كه شامل غيبت مي باطل در درجه بااليي را تحريم مي

ديگران در مقام هتك  عموم و خصوص مطلق است و بيان كردن عيب -كه ذكرك اخاك بما يسوء هست-غيبت 

آورد  بنابراين آيه حرمتي روي گفتن كالم باطل مي؛ قول زور است، پس غيبت يكي از مصاديق قول زور است ها آن

را كشف بكند  شيها يبدو قطعاً مصداق قطعي كالم باطل اين است كه انسان پشت سر ديگري هتك حيثيت بكند و 

ست يعني همه مصاديق غيبت قول زور است البته قول زور اعم و بين قول زور و غيبت عموم و خصوص مطلق ا

شود به اين آيه تمسك كرد اما نه اينكه بگوييم آيه  لذا مي ؛ وگيرد گيرد هم پشت سر را مي است هم جلوي رو را مي

ي آن ها مصداقكند كه يكي از  كند بلكه جنسي را تحريم مي را تحريم مي يگريسر دخصوص حرف زدن پشت 

شود ال من حيث إنه  گيرد و يكي هم غيبت است؛ حرمت غيبت استفاده مي ست پس آيه انواع قول زور را ميغيبت ا

 غيبت بلكه من حيث إنه قول باطل.

غيبت جنسي دارد كه بيان عيب ديگران است كه گاهي جلوي رو و گاهي پشت سر است، اين همان جنس را 

ه قبلي كه با بحث غيبت من وجه بود اين آيه مطلق است. آيه دو آي برخالفكند كه قول زور است پس  تحريم مي

گويد كه من وجه با غيبت  اول مساوي بود و عنوان غيبت بود آيه دو و سه من وجه است و يا عنوان حرامي مي

شود. آيه چهارم مطلق و مقيد است و عنوان عام و خاص است، كلي  است من وجه هم كه شد دو حيث كامل جدا مي

 ولي نه از حيث عنوان خاص بلكه از حيث عنوان عام، رديگ يبرمويد كه خاص را هم در گ را مي

گويد اين جنس وقتي  كند كه بيان عيب ديگران و حرمت است، آيه غيبت مي اين آيه جنس را تحريم مي جهيدرنت

شود؛ اجتنبوا قول الزور از آن  پشت سر باشد غير از عنوان كلي يك حرمت با عنوان خاص دارد كه دو حرمت مي

 ست بحث ذيل آن گفتيم.ي در مورد آن كرد البته حدود بيتر مفصلقواعد عامه فقهي است و بايد كار 

 آيه پنجم 
 .)148نساء/( » ال يحب اللَّه الْجهرَ بِالسوء منَ الْقَولِ إِلَّا منْ ظُلم«آيه پنجم 
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يك احتمال آشكار كردن قول سوء است كه مقداري از اصل قول سوء فراتر است يعني قول سوء را اعالم 

ته باشد چه اين را بگوييم چه بگوييم مطلق اعالم سوء ولو در برابر يك عمومي بكند و دامنه وسيعي از نشر را داش

دليل بر حرمت است يعني بايد از  -فرمودند و سابق هم بحث كرديم خوييآنچه آقاي  برخالف-نفر است اين هم 

ء من جهر بالسو«شود اگر  آن اجتناب كرد. پس اين هم مثل قول زور عنوان عامي است كه غيبت يك مصداق آن مي

شنود بگيريم و اگر بگوييم جهر بالسوء من القول قول سوئي است  را مطلق قول كه مخاطبي دارد و ديگري مي» القول

شود. ولي  گيرد بينشان من وجه مي همه موارد غيبت را نمي وقت آنكه خيلي وسيع اعالم بشود نه در حد دو سه نفر، 

شود. پس در هر دو آيه  طلقي است كه يكي از مصاديقش غيبت مياگر احتمال اول را بگيريم مثل قول زور عنوان م

قول زور مطلق است و غيبت مصداق آن است گرچه بنا بر يك احتمال من وجه باشد. اين مجموعه پنج آيه هست 

كه در مجموعه آيات غيبت فقط آيه اول است كه دليل بر حرمت غيبت بما هي غيبت است اما بين آيه دو و سه من 

كند كه همه  كند ولي داللت بر جنسي مي د، دليل چهار و پنج هم باز داللت بر حرمت غيبت بما أنها غيبت نميوجه بو

 علي محمد و آله االطهار اهللا يصلشود و  شود. پس فقط آيه ال يغتب شامل عنوان غيبت مي موارد غيبت را شامل مي
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