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 غیبت شناسی مفهوم
 شرط ایمان در غیبت :مبحث نهم

 مرور گذشته
گیرد. سه قول را در این مورد بیان کردیم.  پیش بیان کردیم که آیا غیبت به مؤمن ارتباط دارد یا اینکه مسلمین را دربر میدر جلسات 

 ادله قرآنی را مطرح کردیم. طوایف را نیز بیان کردیم:

 روایت دیگر وجود دارد. ١٢قید مؤمن دارد. عالوه بر آیه شریفه سوره حجرات الف) روایاتی که 

 روایت در این باب است. ١٣ب) روایاتی که تعبیر اخوت دارد. 

 روایت نیز در این باب است. ١٣ج) روایاتی که تعبیر مسلم دارد. 

 د) روایاتی که رجل و ناس داشت و مطلق بود.

 .شرایط مغتاب نکرده استای به  اشاره بعضی از ادله،ه) 

 بحث کردیم. طایفه اول را مورد بررسی قرار دادیم. طایفه دوم که عنوان اخوت داشت را بحث کردیم. یک به یکاین طوایف را 

اما در اینجا اگر اشتراک یا اجمالی باشد باید قدر متیقن را  است. کاررفته بهدر آنجا نیز گفتیم، با اینکه در روایات اخوت با دو معنا 
تعریف قرار بدهیم. زیرا در روایاتی که در مقام  عنوان بهرا » اخیک«از سویی نتوانستیم ی واضحی بیاید.  بگیریم، مگر اینکه قرینه

قیدی نیست که بر آن » اخیک«ن است که ی ای دهنده که عرض کردیم این نشان طور هماننیز آمده بود و » رجالً «تعریف بودند، 
 تأکید شده باشد.

 بررسي ادله طايفه سوم
 ی عام است. البته گاهی در قرآن ی مسلم آمده است. در عنوان مسلم تردیدی نیست که یک واژه طایفه سوم اخبار و روایاتی که واژه

 شود. ی فرق و مذاهب می ی عامی است که شامل همه است. البته مسلم در روایات همان مرتبه کاررفته بهمسلم یکی از مراتب تقوا 

 روایت اول از این قبیل است. ،١٥٢بعضی از این روایات معتبر است. مثًال در باب 
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ُد « ِبي َعْن  َیْعُقوَب  ْبُن  ُمَحمَّ
َ
ْشَعِريِّ  َعِليٍّ أ

َ
ِد  َعْن  اْأل ارِ  َعْبِد  ْبِن  ُمَحمَّ ِبي َعْن  َعِليٍّ ْبِن  اْلُحَسْیِن  َعِن  اْلَجبَّ

َ
 ْبِن  ُسَلْیَماَن  َعْن  َکْهَمٍس  أ

ِبي َعْن  َخاِلٍد 
َ
ِه  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ع َجْعَفٍر  أ ْنُفِسِهْم  َعَلی اْلُمْؤِمُنوَن  اْئَتَمَنُه  َمِن  اْلُمْؤِمُن  ص اللَّ

َ
ْمَواِلِهْم  َو  أ

َ
 َسِلَم  َمْن ) اْلُمْسِلُم  َو ( أ

َئاِت  َهَجَر  َمْن  اْلُمَهاِجُر  َو  ِلَساِنِه  َو  َیِدهِ  ِمْن  اْلُمْسِلُموَن  یِّ َم  َما َتَرَك  َو  السَّ ُه  َحرَّ ْن  اْلُمْؤِمِن  َعَلی َحَراٌم  اْلُمْؤِمُن  َو  اللَّ
َ
ْو  َیْظِلَمُه  أ

َ
 َیْخُذَلهُ  أ

ْو 
َ
ْو  َیْغَتاَبُه  أ

َ
 P0F١».َدْفَعةً  َیْدَفَعهُ  أ

 آمده است. در این روایت نیز کلمه مسلم

 قید مسلم را دارد. ،حدیث سوم همین باب

َیادٍ  ْبِن  َسْهِل  َعْن  َعْنُهْم  َو « ْحَمِن  َعْبِد  َعْن  ِز ِبي ْبِن  الرَّ
َ
ی َعْن  َنْجَراَن  أ اِط  ُمَثن ُبو َقاَل : َقاَل  اْلُمِغیَرةِ  ْبِن  اْلَحاِرِث  َعِن  اْلَحنَّ

َ
ِه  َعْبِد  أ  اللَّ

ُخو اْلُمْسِلُم  ع
َ
 P1F٢».َیْغَتاُبُه  َال  َو  َیْکِذُبهُ  َال  َو  َیْظِلُمُه  َال  َو  َیْخَدُعهُ  َال  َو  َیُخوُنهُ  َال  َدِلیُلهُ  َو  ِمْرآُتهُ  َو  َعْیُنُه  ُهَو  اْلُمْسِلِم  أ

 شود. این روایات اطالق دارد و تمام فرق را شامل می معتبرند. بعضی از این روایات،

 اشكال به اطالق روايات طايفه سوم
 پذیرند.) ره) این اطالق را نمی( ییخوممکن است چند ایراد به این اطالق گرفته بشود: (حضرت امام (ره)، آقای 

 وجه اول الف)
شود. اگر کسی به این شکل بگوید، جواب وی واضح است. زیرا حمل مطلق بر مقید در جایی است که  حمل بر مقید می مطلق

» التغتب«تمام روایات  ای است که جوابش واضح است. هستند. این وجه ساده نافیینه مثبت و نافی باشند. اما در اینجا ادل
 گویند و همه نافی هستند. می

 وجه دوم ب)
اما از جهت اینکه در روایات اخیک، روایاتی داشتیم که در مقام تعریف بودند. در مقام  شود، وجه دوم مطلق حمل بر مقید می

، به علت اینکه غیبت در جای »التغبت المسلم«گوید  ن غیبت برای اینجا است. روایاتی که میگویند عنوا تعریف که باشند، می

                                                           

 278، ص 12، ج عهيالش وسائل 1

 279همان، ص  2
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ها ساخته  چون در مقام تعریف هستند، نوعی مفهوم در آن» اخیک«زند. روایات  دیگر معنا شده است، این جمله به آن قید می
 شود. می

 جواب وجه دوم
 دارند.» رجالً «و بعضی » اخاک«نیستند. بعضی روایاتی که در مقام تعریف هستند، یک دست 

این قید باید در آن مأخوذ  ، مقیدند. مقیدی که نوعی مفهوم دارند. یعنی هر جا غیبت آمد،اند تعریفبعضی از روایات که در مقام 
 م.که بیان کردیم در بعضی روایات این قید نیامده است. در نتیجه این قید را ما قائل نشدی طور همانباشد. 

 شبهه
است را با هم جمع کنیم.  ١٥٤در همان روایاتی که در مقام تعریف است، باید یک جمعی انجام بدهیم. روایاتی که در اول باب 

 ».رجالً « یدگو و دیگری در مقام تعریف می »اخیک« یندگو بعضی می

چون در مقام تعریف است، ولو اینکه مثبتین یا نافیین باشند، باید مطلق را حمل بر مقید کنیم. مثًال یکی، یک قید دارد و دیگری دو 
ها را با هم جمع کنیم. در نهایت نیز نتیجه تابع اخص مقدمات است  ابتدا باید آنقید دارد. در نتیجه باید تمام قیود را اخذ کنیم. پس 

 مأخوذ است.» اخوت«شود. لذا در مقام تعریف  می» اخاک« و جواب ما

 جواب شبهه
و قیودی را بیان کرده است اما قیدی در یکی است و در دیگری نیست، این  اند تعریفممکن است بگوییم، دو جمله که در مقام 

 مقوم نیست. عنوان بهقید تأکیدی است و اال  این است که این قید، دهنده نشان

دو معنا دارد. هم به معنای » اخیک«و » اخاک«ی مهمی که وجود دارد این است که،  حتی اگر کسی جواب مذکور را نپذیرد، نکته
همان » رجالً «شویم که  متوجه میبینیم  است. وقتی دو روایت را با هم می کاررفته بهاست و هم به معنای خاص  کاررفته بهعام 

گفتیم که به  این همان تکمله بحث دیروز است. دیروز میتعارض نیز نخواهد بود.  صورت ینابه معنای عام است. در » اخاک«
 است.» اخاک«همان معنای عام » رجالً «گوییم که معنای  گیریم. اما امروز می را به معنای خاص می» اخاک«خاطر قدر متیقن، 

 سوم وجه) ج
به خاطر قراین و شواهدی که وجود دارد، مسلم را باید حمل بر مؤمن وجه سوم این است که ظهور مسلم انصراف به مؤمن دارد. 

 کنیم.
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 جواب وجه سوم
است. در بعضی از این روایات، مسلم را مقابل مؤمن قرار داده است. کاربردهای مؤمن و مسلم را در  مستبعداین وجه خیلی 

عنای عام، مانع از انصراف است. قراین داخلی نیز بر این امر کند. کثرت استعمال مسلم در م روایات اگر ببینیم، این وجه را بعید می
 رسد مسلم معنای خود را دارد. توانیم انصراف را صحیح بدانیم. در نتیجه به نظر می وجود ندارد. این یک ادعا است. با این ادعا نمی

 چهارم وجه) د
اثنی عشری، از راه دیگری مقید دارد. مقید آن نیز  مسلم غیر شیعه وجه چهارم این است که فرض بگیریم مسلم مطلق است. اما

کند. کسی که والیت را قبول ندارد تجاهر به فسق دارد. بنابراین مسلم اطالق  روایاتی است که متجاهر بفسق ال غیبة له را بیان می
 خویی (ره) است. الله آیتندارد. این نظر 

 جواب وجه چهارم
 جواب این مطلب دو چیز است:

ها که همه مقصر  ل اخص از مدعا است. زیرا بحث ما در مطلق فرق شیعه و غیر اثنی عشری و اهل سنت است. مطلق آنالف) دلی
الهی، قدم  امرونهیداند این گناه است ولی در برابر  ها جاهل قاصر هستند. متجاهر بفسق کسی است که می نیستند. بسیاری از آن

 کند. علم می

ندارند و این نیست که بتوانیم مطلقًا غیبتشان غیبت ی فسقشان حرمت  ب) اگر هم ادله شامل بشود، متجاهر بفسق در محدوده
 کنیم.

 ه) وجه پنجم
وجه پنجم این است که در روایات آمده است که به اهل بدعت تهمت بزنید. اسرارشان را در میان جامعه افشا کنید. و این مسلمین 

 خویی (ره) است. الله آیتاین نیز نظر  اند. شیعه اثنی عشر، اهل بدعت غیراز به

 جواب وجه پنجم
 دهد، اهل بدعت است. اما کسانی که قاصر هستند، اهل بدعت نیستند. داند و خالفش را انجام می افراد مقصر و یا عالمی که می



٢٤٥٣:�ماره ثبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6 

 

 ي) وجه ششم
دیگر را غیبت کرد و حرمت غیبت ندارند. این سیره مقید اطالقات  توانیم فرق سیره جاری مستمره در بین شیعیان است که می

 است.

 جواب وجه ششم
 چنین بوده است. السالم) این به این شکل نیست که در سیره امامان (علیهماین سیره وجود ندارد. 

 بندي جمع
 مسلمین نیز باید غیبت نکنیم.توانیم قبول کنیم. احتیاط واجب این است که در سایر  کدام از این وجوه را نمی هیچ

 البالغه نهج ١١٤خطبه نکاتی از 
ِه  اْلَحْمُد « َعِم  اْلَحْمَد  اْلَواِصِل  ِللَّ َعَم  َو  ِبالنِّ ْکِر  النِّ ُفوِس  َهِذهِ  َعَلی َنْسَتِعیُنُه  َو  َبَالِئِه  َعَلی َنْحَمُدهُ  َکَما آَالِئِه  َعَلی َنْحَمُدهُ  ِبالشُّ  النُّ

ا اْلِبَطاِء  ِمَرْت  َعمَّ
ُ
َراِع  ِبِه  أ ا َنْسَتْغِفُرهُ  َو  َعْنهُ  ُنِهَیْت  َما ِإَلی السِّ َحاَط  ِممَّ

َ
ْحَصاهُ  َو  ِعْلُمُه  ِبِه  أ

َ
 َغْیُر  ِکَتاٌب  َو  َقاِصٍر  َغْیُر  ِعْلٌم  ِکَتاُبُه  أ

ْرَك  ِإْخَالُصهُ  َنَفی ِإیَماناً  اْلَمْوُعودِ  َعَلی َوَقَف  َو  اْلُغُیوَب  َعاَیَن  َمْن  ِإیَماَن  ِبِه  ُنْؤِمُن  َو  ُمَغاِدرٍ  كَّ  َیِقیُنهُ  َو  الشِّ ْن  َنْشَهُد  َو  الشَّ
َ
 ِإَلهَ  َال  أ

هُ  ِإالَّ  یَك  َال  َوْحَدهُ  اللَّ نَّ  َو  َلهُ  َشِر
َ
داً  أ  وَضَعاِن تُ  ِمیَزاٌن  َیِخفُّ  َال  اْلَعَمَل  َتْرَفَعاِن  َو  اْلَقْوَل  ُتْصِعَداِن  َشَهاَدَتْیِن  َرُسوُلهُ  َو  َعْبُدهُ  ص ُمَحمَّ

وِصیُکْم  َعْنهُ ]  ِمْنهُ [ ُتْرَفَعاِن  ِمیَزاٌن  َیْثُقُل  َال  َو  ِفیِه 
ُ
ِه  ِعَبادَ  أ ِه  ِبَتْقَوی اللَّ ِتي اللَّ ادُ  ِهيَ  الَّ  ُمْنِجٌح  َمَعاذٌ  َو  ُمْبِلٌغ  َزادٌ  اْلَمَعاذُ  ِبَها َو  الزَّ

ْسَمُع  ِإَلْیَها َدَعا
َ
ْسَمَع  َواٍع  َخْیُر  َوَعاَها َو  َداٍع  أ

َ
ِه  ِعَبادَ  َواِعیَها َفاَز  َو  َداِعیَها َفأ ِه  َتْقَوی ِإنَّ  اللَّ ْوِلَیاَء  َحَمْت  اللَّ

َ
ِه  أ  َو  َمَحاِرَمُه  اللَّ

ْلَزَمْت 
َ
ی َمَخاَفَتُه  ُقُلوَبُهْم  أ ْسَهَرْت  َحتَّ

َ
ْت  َو  َلَیاِلَیُهْم  أ

َ
ْظَمأ

َ
َخُذوا َهَواِجَرُهْم  أ

َ
اَحةَ  َفأ َصِب  الرَّ يَّ  َو  ِبالنَّ َمِإ  الرِّ َجَل  اْسَتْقَرُبوا َو  ِبالظَّ

َ
 اْأل

ُبوا َو  اْلَعَمَل  َفَباَدُروا َمَل  َکذَّ
َ
َجَل  َفَالَحُظوا اْأل

َ
ْنَیا ِإنَّ  ُثمَّ  اْأل نَّ  اْلَفَناِء  َفِمَن  ِعَبٍر  َو  ِغَیٍر  َو  َعَناٍء  َو  َفَناٍء  َداُر  الدُّ

َ
ْهَر  أ  َقْوَسهُ » ١« ُموِتٌر  الدَّ

ِحیَح  َو  ِباْلَمْوِت  اْلَحيَّ َیْرِمي ِجَراُحهُ  ُتْؤَسی َال  َو  ِسَهاُمُه  ُتْخِطُئ  َال  َقِم  الصَّ اِجيَ  َو  ِبالسَّ ِکٌل  ِباْلَعَطِب  النَّ  َال  َشاِرٌب  َو  َیْشَبُع  َال  آ
نَّ  اْلَعَناِء  ِمَن  َو  َیْنَقُع 

َ
ُکُل  َال  َما  َیْجَمع اْلَمْرَء  أ

ْ
ِه  ِإَلی َیْخُرُج  ُثمَّ  َیْسُکُن  َال  َما َیْبِني َو  َیأ  ِمْن  َو  َنَقَل  ِبَناًء  َال  َو  َحَمَل  َماًال  َال  َتَعاَلی اللَّ

َك  ِغَیِرَها نَّ
َ
نَّ  ِعَبِرَها ِمْن  َو  َنَزَل  ُبْؤساً  َو  َزلَّ  َنِعیماً  ِإالَّ  َذِلَك  َلْیَس  َمْرُحوماً  اْلَمْغُبوَط  َو  َمْغُبوطاً  اْلَمْرُحوَم  َتَری أ

َ
 َعَلی ُیْشِرُف  اْلَمْرَء  أ

َمِلِه 
َ
َجِلِه  ُحُضوُر  َفَیْقَتِطُعُه  أ

َ
َمٌل  َفَال  أ

َ
ٌل  َال  َو  ُیْدَرُك  أ ِه  َفُسْبَحاَن  ُیْتَرُك  ُمَؤمَّ َعزَّ  َما اللَّ

َ
  َو  ُسُروَرَها أ

َ
ْظَمأ

َ
َها أ یَّ ْضَحی َو  ِر

َ
 َجاٍء  َال  َفْیَئَها أ

ِه  َفُسْبَحاَن  َیْرَتدُّ  َماٍض  َال  َو  ُیَردُّ  ْقَرَب  َما اللَّ
َ
ِت  ِمَن  َحيَّالْ  أ ْبَعَد  َو  ِبِه  ِلَلَحاِقِه  اْلَمیِّ

َ
َت  أ ُه  َعْنهُ  ِالْنِقَطاِعِه  اْلَحيِّ ِمَن  اْلَمیِّ  ٌء  َشيْ  َلْیَس  ِإنَّ
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رِّ  ِمَن  ِبَشرٍّ  ْنَیا ِمَن  ٍء  َشيْ  ُکلُّ  َو  َثَواُبُه  ِإالَّ  اْلَخْیِر  ِمَن  ِبَخْیٍر  ٌء  َشيْ  َلْیَس  َو  ِعَقاُبُه  ِإالَّ  الشَّ ْعَظُم  َسَماُعُه  الدُّ
َ
 ِمَن  ٍء  َشيْ  ُکلُّ  َو  ِعَیاِنِه  ِمْن  أ

ْعَظُم  ِعَیاُنُه  اآلِْخَرةِ 
َ
َماُع  اْلِعَیاِن  ِمَن  َفْلَیْکِفُکْم  َسَماِعِه  ِمْن  أ نَّ  اْعَلُموا َو  اْلَخَبُر  اْلَغْیِب  ِمَن  َو  السَّ

َ
ْنَیا ِمَن  َنَقَص  َما أ  ِفي َزادَ  َو  الدُّ

ا َخْیٌر  اآلِْخَرةِ  ْنَیا ِفي َزادَ  َو  اآلِْخَرةِ  ِمَن  َنَقَص  ِممَّ یٍد  َو  َراِبٍح  َمْنُقوٍص  ِمْن  َفَکْم  الدُّ ِذي ِإنَّ  َخاِسٍر  َمِز ِمْرُتْم  الَّ
ُ
ْوَسُع  ِبِه  أ

َ
ِذي ِمَن  أ  الَّ

ِحلَّ  َما َو  َعْنُه  ُنِهیُتْم 
ُ
ْکَثُر  َلُکْم  أ

َ
ا أ َم  ِممَّ َسَع  ِلَما َضاَق  َما َو  َکُثَر  ِلَما َقلَّ  َما َفَذُروا َعَلْیُکْم  ُحرِّ َل  َقْد  اتَّ ْزِق  َلُکْم  َتَکفَّ ِمْرُتْم  َو  ِبالرِّ

ُ
 أ

ْوَلی َطَلُبهُ  َلُکْم  اْلَمْضُموُن  َیُکوَننَّ  َفَال  ِباْلَعَمِل 
َ
ُه  َمَع  َعَمُلُه  َعَلْیُکْم  اْلَمْفُروِض  ِمَن  ِبُکْم  أ نَّ

َ
ِه  َو  أ كُّ  اْعَتَرَض  َلَقِد  اللَّ ]  َدَخَل [ َو  الشَّ

ی اْلَیِقیُن  َدِخَل  نَّ  َحتَّ
َ
ِذي َکأ نَّ  َو  َعَلْیُکْم  ُفِرَض  َقْد  َلُکْم  ُضِمَن  الَّ

َ
ِذي َکأ  َو  اْلَعَمَل  َفَباِدُروا َعْنُکْم  ُوِضَع ]  َوِضَع [ َقْد  َعَلْیُکْم  ُفِرَض  الَّ

َجِل  َبْغَتةَ  َخاُفوا
َ
هُ  اْأل ْزِق  َرْجَعِة  ِمْن  ُیْرَجی َما اْلُعُمِر  َرْجَعةِ  ِمْن  ُیْرَجی َال  َفِإنَّ ْزِق  ِمَن  اْلَیْوَم  َفاَت  َما الرِّ َیاَدُتهُ  َغداً  ُرِجيَ  الرِّ  َما َو  ِز

ْمِس  َفاَت 
َ
َجاُء  َرْجَعُتُه   اْلَیْوم ُیْرَج  َلْم  اْلُعُمِر  ِمَن  أ ُس  َو  اْلَجاِئي َمَع  الرَّ

ْ
ُقوا َف  اْلَماِضي َمَع  اْلَیأ هَ  اتَّ  َو  ِإالَّ  َتُموُتنَّ  ال َو  ُتقاِتِه  َحقَّ  اللَّ

ْنُتْم 
َ
 .ُمْسِلُموَن  أ

شود  شود. همچنین تقوا باعث می شود که اولیای الهی معصیت کنند. تقوا باعث دوری از گناهان می تقوای خداوند مانع می
کند و روزهای  ها را بیدار می های آن که این تقوا و ترس الهی، شب های الهی مالزم بشود. تا جایی های مؤمنین با خوف قلب

ایشان اجل را  داری روزهای تابستانی است. کند. این جمالت کنایه از بیداری شب و روزه می تشنه ناکها را  تابستانی گرم آن
اعتنایی کردند. این موجب  به آرزوها بیاند و به همین خاطر به سمت عمل شتاب گرفتند. و آرزوها را تکذیب کردند و  نزدیک دیده

 شده است که مرگ را ببینند.

 البالغه دنيا شناسي نهج
سختی و مشکالت ناپایداری است و همچنین جای طبع دنیا،  کنند. در ادامه حضرت علی (ع) دنیا را به بهترین شکل تصویر می

هایی در عالم وجود دارد که همه را به  البته شگفتیشود.  دنیا جای تحوالت است. اگر آسایشی هم دارد به سختی تبدیل میاست. 
 .دارد می وا عبرت گیری

 دهند: ها را توضیح می بعد حضرت (ع) تمام ویژگی

در خط مقدم  دور از تیر دنیا نیست. مثل سربازی که کس هیچی کمان گذاشته است.  فنای دنیا به این است که تیرش را به چله
وقتی هم تیر بخورد، قابل عالج  گیر دقیق است که امکان ندارد تیرش خطا برود. تفنگ را به سوی شما گرفته است. چنان هدف

 ها است. تیر دیگر آن، سختیها است.  نیست. یک تیر آن مرگ است. یک تیر آن، مریضی
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رود و امکان مداوا  که خطا نمی ای گونه بهزند.  سمت بشر هدف گرفته است. تمام بشر را با یکی از این تیرها می این سه تیر را دنیا به
 نیست.

کند. این  شوند. یک احتمال این است که در حال خوردن شرب، تیر به او اصابت می خورند ولی سیر نمی چه زیادند کسانی که می
 فنای دنیا است.

 .خالی است دست که درحالیرود  برد. به سمت خدا می کند ولی چیزی با او نمی دشوار دنیا این است که جمع می

برند. و گاهی نیز کسانی که همه به  اند و رشک وی را می آدمی که تا دیروز مورد ترحم دنیا بود، اکنون همه به او چشم طمع دوخته
 رود. ین میخوردند با یک اتفاق، از ب ها غبطه می آن
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