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 غیبت شناسی مفهوم
 شرط ایمان در غیبت :مبحث نهم

 مرور گذشته
ها ابتدا طایفه اول بعد طایفه ثانیه را بررسی کردیم. همچنـین  گانه را نیز بررسی کردیم. ما بحث پنجبحث در مبحث نهم بود. طوایف 

طایفه سوم را مورد بررسی قرار دادیم. در طایفه سوم تعبیر مسلم یا چیزی شبیه مسلم آمده بود. در مقابل هم وجوهی را عرض کردیم 
مشمول  ناصبیشود. البته  ی فرق مسلمین می الق وجود ندارد. در بررسی این طایفه متوجه شدیم که حرمت غیبت شامل همهکه اط

 شوند. دلیل نمی

 بررسی طایفه چهارم روایت
» رجـل« و» نـاس«عناوینی که در این طایفه وارد شده بـود  داند. ی بحث را از مسلم فراتر می طایفه چهارم، روایاتی است که دایره

بـه صـورت  است. در این طایفه روایاتی وارد شده بود که یرمسلمغاعم از مسلم و  کلمات را بخواهیم در نظر بگیریم، بود. اگر ظاهر
 کنم. خالصه مرور می

 روايت اول
اُکْم : ع اْلُحَسْیِن  ْبُن  َعِليُّ َقاَل  َو « َها اْلِغیَبةَ  َو  ِإیَّ ُکُل  َمْن  ِإَداُم  َفِإنَّ

ْ
اِس  ُلُحوَم  َیأ  P0F١».النَّ

 »ُلُحوَم الّناس«فرمایند:  در ابتدا نهی از غیبت کردند، در ذیل می

 بررسي روايت از لحاظ داللت
اِس  ُلُحوَم « یرتعاباز لحاظ داللت نیز این روایت مرسله است و قابل مناقشه است.  ناظر به آیه شریفه است. آیه نیـز در مـورد » النَّ

توانیم بگوییم اطالقی در آیه نیست. چون این تعبیری است که از قرآن گرفته شده است، این حـدیث بایـد  مؤمن است. در نتیجه می
 نیست. سلمیرمغآیه قطعًا شامل شود، انعقاد اطالق از این بعید است.  در ذیل آیه تعریف بشود. وقتی در ذیل آیه تعریف می
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کند. حتی اگر این احتمال  ی قرآن را بیان می حتی این روایت لحن مفسریت ندارد. امام سجاد (ع) در مقام موعظه دیگران، موعظه
 رود. هم باشد، از حالت مفسریت بیرون می

 روايت دوم:
 روایت نهم مستدرک است. این روایت نیز از لحاظ سند مشکل دارد.

ِمیِر  َعْن  َو «
َ
ُه : ع اْلُمْؤِمِنیَن  أ نَّ

َ
ه ُبَنيَّ َیا َفَقاَل  اْبِنِه  ع اْلَحَسِن  ِعْنَد  َرُجًال  َیْغَتاُب  َرُجٍل  ِإَلی َنَظَر  أ ُه  َهَذا ِمْثِل  َعْن  َسْمَعَك   َنزِّ  َنَظَر  َفِإنَّ

ْخَبِث  ِإَلی
َ
ْفَرَغُه  ِوَعاِئِه  ِفي َما أ

َ
 P1F١».ِوَعاِئَك  ِفي َفأ

را از  گوشـت کنند. امام علی (ع) به امام حسن (ع) فرمودند: ع) کسانی غیبت میحسن (امام علی (ع) دیدند که در نزدیکی امام 
 ریزد. استماع غیبت به این شکل است. ترین چیزی که در باطن او است به باطن شما می شنیدن این غیبت مصون بدار. خبیث

 بررسي روايت از لحاظ داللت
جواب این اطالق این است که در اینجا قضیه شخصیه است و بـه  این مطلق است.». َرُجًال  َیْغَتاُب  َرُجٍل «  گوید: در این روایت می

ه«فرمایند  این قضیه حقیقیه نیست. شاید آن رجل مسلم بوده است. در جواب نیز حضرت میتوانیم تمسک کنیم.  اطالق آن نمی   َنزِّ

توانیم بگوییم که این سخن اطـالق  ه هستند. شاید آن مورد مسلم بوده است و نمییع) در مقام حقیقامام (. »َهَذا ِمْثِل  َعْن  َسْمَعَك 
 را دارد. یرمسلمغ

 روايت سوم:
 این روایت نیز سند ضعیفی دارد. روایت پانزدهم همین باب است.

ِة، ِطبِّ  ِفي ِبْسَطاَم  اْبَنا« ِئمَّ
َ
ِد  َعْن  ع اْأل َثَنا َقاَل  اْلُمْنِذرِ  ْبِن  ُمَحمَّ ِخي اْبُن  َعِليٌّ َحدَّ

َ
ِبـي ْبِن  َهاُروَن  َعْن  َداُودَ  َعْن  َیْعُقوَب  أ

َ
 اْلَجْهـِم  أ

ُکوِنيِّ ُمْسِلٍم  ْبِن  ِإْسَماِعیَل  َعْن  ِبي َعْن  السَّ
َ
ِه  َعْبِد  أ اِدِق  اللَّ نَّ : ع الصَّ

َ
ِه  َرُسوِل  اْبَن  َیا َلُه  َقاَل  َرُجًال  أ ِة  ُعَلَماِء  ِمْن  َقْوماً  ِإنَّ  اللَّ  اْلَعامَّ

نَّ  َیْرُووَن 
َ
ِبيَّ أ َه  ِإنَّ  َقاَل  ص النَّ اِمیَن  ُیْبِغُض  اللَّ حَّ ْهَل  َیْمُقُت  َو  اللَّ

َ
ِذي اْلَبْیِت  أ ْحُم  َیْوٍم  ُکلَّ  ِفیِه  ُیْؤَکُل  الَّ ناً  َغَلطاً  َغِلُطوا ع َفَقاَل  اللَّ  َبیِّ
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َما ه َرُسوُل  َقاَل  ِإنَّ َه  ِإنَّ  ص  اللَّ ْهَل  ُیْبِغُض  اللَّ
َ
ُکُلوَن  َبْیٍت  أ

ْ
اِس  َلْحَم  ُبُیوِتِهْم  ِفي َیأ ْي  النَّ

َ
ُه  َیْرَحُمُهُم  َال  َلُهْم  َما َیْغَتاُبوَنُهْم  أ  َعَمـُدوا اللَّ

ُفوهُ  اْلَکَالِم  ِإَلی  P2F١».ِرَواَیِتِهْم  ِبَکْثَرةِ  َفَحرَّ

خورنـد مـورد لعـن هسـتند.  فرموده است، کسانی کـه هـر روز گوشـت میگویند، پیامبر (ص)  گوید که عامه می آقای سکونی می
 فرمایند: این اشتباه است. پیامبر (ص) فرمودند: منظور خوردن گوشت انسان است و مقصود همان غیبت است. حضرت می

 بررسي روايت از لحاظ داللت
شود که منظور از نـاس،  ما مفسر نگیریم، آیه قرینه می است. این روایت نیز ناظر به آیه است. اگر آمده» الناس«در این روایت نیز 

 مؤمن است.

 روايت چهارم:
 روایت بیست و دوم است.

َنٍس  َعْن  َو «
َ
ِه  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل  أ ْسِرَي  َلْیَلةَ  َمَرْرُت : ص اللَّ

ُ
ْظَفاِرِهْم  ُوُجوَهُهْم  َیْخِمُشوَن  َقْوٍم  َعَلی ِبي أ

َ
 َمـْن  َجْبَرِئیـُل  َیـا َفُقْلـُت  ِبأ

ِذیَن  َهُؤَالِء  َفَقاَل  َهُؤَالِء  اَس  َیْغَتاُبوَن  الَّ ْعَراِضِهْم  ِفي َیَقُعوَن  َو  النَّ
َ
 P3F٢».أ

 این روایت نیز سند ضعیفی دارد.

 روايت پنجم:
 روایت بیست و ششم است.

ا: َقاَل  َجاِبٍر  َعْن  َو « ِه  َرُسوِل  َمَع  ُکنَّ َتی َمِسیٍر  ِفي ص اللَّ
َ
ْیِن  َعَلی َفأ ُب  َقْبَر ُهَما َفَقاَل  َصاِحُبُهَما ُیَعذَّ َباِن  َال  ِإنَّ ـا َکِبیـَرةٍ  ِفي ُیَعذَّ مَّ

َ
 أ

َحُدُهَما
َ
اَس  َیْغَتاُب  َفَکاَن  أ  P4F٣».اْلَخَبَر  النَّ
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ها بوده است.  این روایت نیز ضعیف است. داللت در اینجا نیز مشکلی دارد. زیرا قضیه شخصیه است. قاعدتًا در قبرستان مسلمان
 شک بکنیم کافی است.حتی اگر 

 روايت ششم
 روایت بیست و هشتم است.

نَّ : ُرِوَي  َو «
َ
اَس  أ ِبيِّ َعْهِد  َعَلی النَّ ةَ  اْلِعَباَدةَ  َیَرْوَن  َال  َکاُنوا ص النَّ امَّ ْوِم  ِفي َال  التَّ َالةِ  ِفي َال  َو  الصَّ  َعـْن  اْلَکـفِّ  ِفـي َلِکْن  َو  الصَّ

ْعَراِض 
َ
اِس  أ  P5F١».النَّ

 سند ضعیفی دارد.این روایت نیز 

 روايت هفتم:
 روایت سی و یکم است.

ُه  َزَعَم  َمْن  َکَذَب : ص َقاَل  َو « نَّ
َ
ُکُل  ُهَو  َو  َحَالٍل  ِمْن  ُوِلَد  أ

ْ
اِس  ُلُحوَم  َیأ َها اْلِغیَبةَ  اْجَتِنُبوا ِباْلِغیَبِة  النَّ ارِ  ِکَالِب  ِإَداُم  َفِإنَّ  P6F٢».النَّ

 این روایت نیز ناظر به آیه است.

 هشتم:روايت 
 روایت چهل و سوم است.

ْیُخ « ْوَضِة، ِفي اْلُمِفیُد  الشَّ ُه  ع اْلَباِقِر  َعِن  الرَّ نَّ
َ
ْقَبَل  اْلِقَیاَمِة  َیْوُم  َکاَن  ِإَذا: َقاَل  أ

َ
ِه  َعَلی َقْوٌم  أ ْنُفِسـِهْم  َیِجـُدوَن  َفَال  َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ

َ
 ِأل

َدَنا َو  ِإَلَهَنا َفَیُقوُلوَن  َحَسَناٍت  ُه  َفَیُقوُل  َحَسَناِتَنا َفَعْلَت  َما َسیِّ َکَلْتَها َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ
َ
ُکُل  اْلِغیَبةَ  ِإنَّ  اْلِغیَبةُ  أ

ْ
ُکُل  َکَما اْلَحَسَناِت  َتأ

ْ
 َتأ

اُر   P7F٣».اْلَحْلَفاَء  النَّ
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 روايت نهم
 است. الشیعه وسائل ١٥٤روایت سوم باب 

ِد  َعْن  َو « ْحَمَد  َعْن  َیْحَیی ْبِن  ُمَحمَّ
َ
ٍد  ْبِن  أ اِس  َعِن  ُمَحمَّ َباٍن  َعْن  َعاِمٍر  ْبِن  اْلَعبَّ

َ
ْزَرَق  َیْحَیی ِإالَّ  َنْعَلُمُه  َال  َرُجٍل  َعْن  أ

َ
 ِلي َقاَل : َقاَل  اْأل

ُبو
َ
ا ِفیِه  ُهَو  ِبَما َخْلِفِه  ِمْن  َرُجًال  َذَکَر  َمْن  ع اْلَحَسِن  أ اُس  َعَرَفُه  ِممَّ ـا ِفیـِه  ُهَو  ِبَما َخْلِفِه  ِمْن  َذَکَرهُ  َمْن  َو  َیْغَتْبُه  َلْم  النَّ  َیْعِرُفـُه  َال  ِممَّ

اُس   P8F١».َبَهَتُه  َفَقْد  ِفیِه  َلْیَس  ِبَما َذَکَرهُ  َمْن  َو  اْغَتاَبُه  النَّ

 و اطالق دارد. سند این روایت به شکلی قابل تصحیح است. گردد برمی» رجالً «در این روایت ضمیر به 

 بندي جمع
 چند روایت دیگر نیز داللت تام داشت ولی سندًا ضعیف بود.است.  الشیعه وسائل ١٥٤تنها روایت تام، روایت سوم باب 

در این روایات منصرف به مسلم است. البته محقق » ناس«و » رجل«ممکن است کسی در تمام این موارد به انصرافی قائل بشود. 
 اند. ارتکازات نیز همین است. اسناد و انصراف به مسلم، شمول را قائل نشدهاردبیلی احتمال شمول دادند. به خاطر ضعف 

 هايي براي كنار گذاشتن اطالق حل راه
 در نتیجه دو راه حل برای کنار گذاشتن این روایات وجود دارد:

ت. تعـدد نیـز در قابـل تصـحیح اسـ الشیعه وسائل ١٥٤الف) روایات ضعیف هستند. که این احتمال جواب دارد. روایت سوم باب 
 پوشی کرد. توانیم از آن چشم حدی است که نمی

 ب) راه دوم این است که بگوییم انصراف دارد.

 شود این اطالق را تخصیص بزند. ج) سیره و ارتکاز شرعی وجود دارد که موجب می

تنها چیزی کـه  شود. حربی و غیر ذمی نمیها شامل کفار  ممکن است کسی وجه دوم و سوم را بپذیرد. البته باید بدانیم که قطعًا این
ماند، کافر ذمی و معاهد است. که ممکن است به خاطر سه احتمال مذکور، این اطالق را قائـل نشـویم. در اینجـا خیلـی  باقی می

د نیسـت بعید نیست که بگوییم در مقام محاوره، بعیـسخت است که اطالق بپذیریم. نهایتًا احتیاط مستحب در اینجا قائل باشیم. 
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کـه بیـان کـردیم، اگـر مـا انصـراف را نپـذیرفتیم بایـد احتیـاط مسـتحب یـا در  طور همـانبـه مسـلم تعبیـر بشـوند. البتـه  که همه
 شود. احتیاط واجب کنیم البته فقط مشمول کافر ذمی و معاهد می ترین حالت، گیرانه سخت

 نكته
 کنند. من وجه باشد، باز به خاطر اولویت شمول پیدا نمی ها بیرون است، حتی اگر عموم و خصوص قطعًا کفر حربی از این

ی دیگر این است که در تمام روایات، اگر هم بگوییم از کافر انصراف دارد، از مسلم انصراف ندارد. در نتیجه شمول این طایفـه  نکته
 گیرد. قطعًا مسلم را می

 گيري نتيجه
 تیاط واجب وجود دارد. در کافر غیر حربی نیز احتیاط مستحب است.روایات در فرق مختلف مسلمین شمول دارد. در مسلم، اح
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