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 شناسی غیبت مفهوم
 جویی عیبتنقیص و : قید هشتممبحث 

 مرور گذشته
جوی شرط است یا اینکه ذکر عیب شخص، بدون قصد تنقیص حرام  آیا در حرمت غیبت، قصد تنقیص و عیببحث این بود که 

 است؟

 که عرض کردیم از لحاظ ثبوتی سه وجه دارد. در کلمات علما و بزرگان نیز دو قول وجود دارد. طور همان

ادله این قول نیز بر  کند. خیر و شر در غیبت تفاوتی نمی و قصدصد تنقیص است. یعنی نیت عدم اعتبار ق ی در بین مشهور، نظریه
 استوار است. همان ظاهر لغت و روایات

فرمایند اگر  قول دیگر، قول بزرگانی است مثل شهید و حضرت امام (ره) است. این قول در مقابل قول مشهور است. ایشان می
 حرمت وجود دارد و اگر قصد تنقیص نباشد، ادله انصراف دارد.قصد تنقیص وجود داشته باشد، 

بیان ما این بود که در هر جا قصد خیری باشد، ادله انصراف دارد. اما اگر قصدی نباشد  ما قول سومی را قائل شدیم که تفصیل بود.
 و یا اینکه قصد تنقیص باشد، حرمت وجود دارد.

 ي داليل حضرت امام (ره) مجموعه

 شناسي مفهومغوي و ل بحث .1
 لغت بر این قصد، داللت دارد.

 انصراف .2
 در جایی که قصد تنقیص وجود ندارد، ادله انصراف ندارد.

قصد خیر وجود دارد، صحیح ما در این دو صورت اشکاالتی وارد کردیم و نظر خودمان را بیان کردیم و گفتیم انصراف در جایی که 
 است.
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 اطالق در ادله نبود .3
 این است که اطالقی در ادله وجود ندارد. مقدمات حکمت در این ادله، تام نیست. در این ادله انعقاد اطالقی نیست. سومدلیل 

بود. تأکید این روایات در امر ظاهر » ستر الله علیه«ها نیز روایات  ی آن بود. بخش عمده ١٥٤و  ١٥٢ی ادله ما روایات باب  عمده
فرمایند در روایات فقط قید  منع در جایی است که امر مستوری باشد. ایشان میر مستور نیست. گوید غیبت در امر غی است و می

انصراف  ما اطالقی نداریم که بگوییم در مقام تخاطب، آن را بیان نکرده است. آمده است ولی اقسام و فروض» ستر الله علیه«
 شود و باید قدر متیقن را بگیریم. کند. اگر مطلق نشد، مجمل می قصد تنقیص پیدا می صورت به

 اشكال
توانیم به دالیل سطحی، اطالق را برداریم. در این  اطالق دارد. نمی» ما ستر الله علیه«جواب این احتمال واضح است. روایات در 

گوییم که  خورد. البته در آیات چنین چیزی وجود دارد و می ی به هم میشود و بنیان اطالقات فقه چنین می صورت در تمام موارد این

کنند، ناظر به  می »ماستر الله علیه«اما در روایات که تأکید بر  کند و ناظر به تفصیالت نیست. قرآن خطوط کلی را ترسیم می
ی قانونی را  در روایات این است که ماده اصل اطالق است. در این صورت باید بگوییم که در باب غیبت هیچ اطالقی وجود ندارد.

 کنیم، دور از ذهن است. خدشه وارددر این اصل  که این کند. بیان می

ناظر نیست. روایات دیگری نیز وجود دارد که  »ما ستر الله علیه«روایات  جواب دوم نیز این است که تمام استدالالت ما به
 قرآنی نیز وجود دارد.ی  ها نیست. حتی آیه ی تقابل در آن نکته

 نتيجه
توانیم بپذیریم، دلیل دوم است، البته باز آن  دلیل اول و سوم، کًال اشکال دارد. دلیل دوم نیز قول ما اظهر است. حداکثری را که می

 قصد خیر است، انصراف دارد.توانیم قبول کنیم. بلکه تنها در جایی که  دامنه را نمی

مستوریت را بروز بدهد، حتی اگر نیت خیر نیز  که همینالبته باید بگوییم اطالق، اطالق ضعیفی نیست. ممکن است کسی بگوید 
ای وجود داشته باشد. عنوان ثانویه در  در نتیجه احتیاط واجب ترک غیبت است. اّال اینکه عنوان ثانویه د.، اطالق دار داشته باشد
 بلکه در تزاحمات است.مطلق نیست.  صورت بهجای خیر 
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 و غیر مؤمن (اهل سنت)مبحث نهم: اختصاص حرمت غیبت به مؤمن 
اثنی  مباحث بعدی در مورد مغتاب است. آیا حرمت غیبت اختصاص به مؤمن و شیعه اثنی عشری دارد، یا شامل شیعیان غیر

 شود؟ عشری و اهل سنت نیز می

 مقدمه اول: خروج جميع كفار از بحث
شود. سر این هم در این  ها نمی ، شبهه و شکی وجود ندارد که حرمت غیبت شامل آنیرمسلمغبل از اینکه اقوال را مطرح کنیم، در ق

 است که در ادله فقط مسلم و اخیک وارد شده است.

 ، حرمتی ندارد مگر در سه صورت زیر:غیرمسلممال و خون 

 باشد. یذم .١

 باشد. معاهد .٢

 های خاص. و اقتضای ضرورت . عناوین ثانویه٣

شود. طرفی که  شود. ولی کافری که غیبت مؤمنی را کرده باشد، شامل این ادله می کافر نسبت به کافر، شامل این حکم نمی
 خواهد غیبت بشود، باید مؤمن باشد. می

 شوند. بنابراین، تمام انواع کافر، مشمول دلیل نمی

 هایی وجود دارد و شهروند درجه یک و دو وجود دارد. بین کفار و مسلمان تفاوت شود که از مجموع احکام شریعت استفاده می

 مقدمه دوم:
در این بحث مؤمن و غیر مؤمن داریم. منظور از مؤمن شیعه اثنی عشری است. و منظور از غیر مؤمن یا مسلم، اهل سنت و شیعه 

 است. غیر اثنی عشری

 مقدمه سوم:
منظور است.  غیرمسلم، طبعًا بر اساس آنچه گفته شده است، )دارندنفرت حضرت علی (ع) کسانی که ( جا که ناصبی باشد هر
 توانیم بگوییم. البته مطلق خوارج را نیز نمی بریم. مثال، خوارج را نام می طور به
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 مقدمه چهارم:
ها  یود دیگری دارد که باید تمام آننباشد، مستور باشد و ق فاسقگوییم غیبت آن ایراد دارد، دارای شرایطی است، باید  مؤمنی که می

 وجود داشته باشد.

 بندي جمع
 شود؟ با تمام مقدماتی که عرض کردیم، آیا غیبت برای مؤمن است یا اینکه دایره مسلم را نیز شامل می

 بيان اقوال
 در اینجا دو قول وجود دارد:

خویی (ره) قائل به این  الله آیتدر بین معاصرین نیز، حضرت امام (ره)، الف) اختصاص به مؤمن دارد. این ظاهر مشهور است. 
 مرحوم صاحب حدائق نیز با جدیت قائل به این نظرند. نظر هستند. بین متقدمین نیز

 داند. ها نمی داند ولی ادله را شامل آن دانند. اما امام (ره) غیر مؤمن را مسلم می صاحب حدائق، غیر مؤمن را مسلم نمی

قائل به این نظر هستند. در بین معاصرین نیز اکثر علما به این سمت تمایل اختصاص به مؤمن ندارد. مرحوم محقق اردبیلی  ب)
 پیدا کردند.
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