
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٢٤٧٧:�ماره ثبت                                                                                                                         

 الرحمن الرحیم اللهبسم
 فهرست مطالب

33TUبتیغ شناسیمفهومU33T .......................................................................................................... 2 

33TUبتیغ در مجنون و یصب حکم: دهم مبحثU33T ................................................................................ 2 

33TUگذشته مرور:U33T ................................................................................................................. 2 

33TUزیمم ریغ یصب: دوم مقامU33T ................................................................................................. 2 

33TUاطالقات به تمسک) الفU33T .............................................................................................. 2 

33TUیحکم الحاق به تمسک) بU33T .......................................................................................... 2 

33TUزیمم ریغ در حرمت عدم لیدالU33T ....................................................................................... 3 

33TUبحث تکملهU33T ............................................................................................................ 4 

33TUبیع تینسب: اول تکملهU33T ............................................................................................... 4 

33TUنیوالد به یصب بیع انتساب: دوم تکملهU33T ............................................................................ 4 

33TUمجنون مورد در ادله یبررس: سوم مقامU33T ................................................................................. 4 

33TUجنون اقسامU33T ............................................................................................................ 4 

33TUيادوار نونج در اطالقات یبررسU33T .................................................................................... 5 

33TUيمرز افرادU33T ............................................................................................................. 5 

33TUسامع حضور: ازدهمی مبحثU33T ................................................................................................ 5 

33TUقوالا انیبU33T.................................................................................................................. 6 

33TUاول قول ادلهU33T ........................................................................................................... 6 
 

  

1 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٢٤٧٧:�ماره ثبت                                                                                                                         

 غیبت شناسیمفهوم
 حکم صبی و مجنون در غیبت :دهممبحث 

 مرور گذشته:
صـبی ممیـز در این مبحث سه مقام وجود داشت. یک مقام را بیان کردیم که شمول حکم نسبت به صبی ممیز بـود. نتیجـه گـرفتیم 

 شود.میؤمن، اخاک، مسلم م شامل عناوین

 مقام دوم: صبی غیر ممیز
مکارم شیرازی قائل به این نظرند.  غیرازبهر صبی غیر ممیز شمول حقیقی ندارند. اکثر بزرگان ؤمن، مسلم، اخاک بعناوینی چون م

 است. ایشان صبی غیر ممیز را مشمول حکم دانسته،انوارالفقاههاما در 

 دارد:دو راه وجود در این مورد،

 تمسک به اطالقات الف)
داشـت » رجالً «ها آمده است. البته یک روایت شود. زیرا عنوان ناس در آناطالق طایفه چهارم و پنجم، شامل صبی غیر ممیز می 

 روایت طایفه پنجم نیز کًال غیبت را حرام دانسته است.کند. که تنها آن روایت صدق نمی

که نظر مشـهور بی انصراف دارد، اما ممکن است که از صبی غیر ممیز انصراف نداشته باشد. این طوایف چهارم و پنجم از کفار حر
 این است که در صبی غیر ممیز نیز انصراف دارد.

 تمسک به الحاق حکمیب) 
جاری بـود،  یزممعنوان مؤمن و مسلم شمول حقیقی بر صبی غیر ممیز ندارد، اما یک قاعده الحاق حکمی وجود دارد که در صبی 

در این والدینشان هستند، که صبی غیر ممیز در نجاست و طهارت ملحق به  طورهمان ممکن است بگوییم در اینجا نیز چنین است.
 نیز چنین است.احکام 
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 الغاي خصوصیت
ترکی نداریم این نیز کامل نیست، این یک استنباط است که در بعضی موارد الحاق حکمی آمده است. یک اطالق واحد و دلیل مش

جواب کلی این است که ما دلیل مطلقی بر این امر نداریم اال اینکه بگوییم از مواردی که دلیـل . که بگوید فرزند مسلم، مسلم است
بگـوییم در اعتبـار  درنتیجـهبرد. یا در حرمت دم نیز چنین اسـت، گوید، ارث میداریم الغای خصوصیت کنیم. مثًال در مواریث می

 شود.شود و در غیر ممیز نمیشخصیتی نیز چنین است. البته باید بگوییم این الغای خصوصیت در ممیز می

 گیرينتیجه
 توانیم الغای خصوصیت کنیم.اما در صبی غیر ممیز نمی امکان دارد. ،حکم مسلم، به صبی ممیزالغای خصوصیت تعمیم 

 دالیل عدم حرمت در غیر ممیز
برای عدم حرمت  خاص، طبق قواعد است. اما ممکن است کسانی دالیلینقطه مقابل اگر دلیل شمول پیدا نکردیم، عدم شمول، در

 غیر ممیز بیاورند.

 شود.شود و ناراحت نمیغیبت، زمانی است که شخص از شنیدن آن ناراحت بشود. صبی غیر ممیز متوجه این امر نمی

مفهوم بـه غیـر ممیـز شـمول  درنتیجهرا قبول کردیم. » ستر الله علیه«ا، این قید را نپذیرفتیم و قید وجه، جواب مبنایی دارد. ماین 
 شود.حتی اگر کسی قائل شد که قید ناراحتی وجود دارد، دلیل اطالق ندارد و شامل غیر ممیز نمی ندارد.

 گیرينتیجه
 ها را نکنیم.به خاطر احتیاط مستحب بگوییم غیبت آن در صبی غیر ممیز، هیچ دلیلی بر شمول اطالقات نداریم. نهایتاً 
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 تکمله بحث

 نسبیت عیبتکمله اول: 
عیـب باشـد، ولـی  سالبزرگمتناسب با خود اوست. ممکن است چیزهایی برای افراد  بدگویی نسبت به صبی (ممیز یا غیر ممیز)

نیز چنین است. این عیوب، نسـبیت دارنـد. عـرف گـاهی  های بالغممیز و غیر ممیز عیب به شمار نیاید. این در انسان برای کودک
 پوشش در فقیه و شخص عادی.داند. مثًال نوع داند و برای دیگری عیب نمییک امر را برای شخصی، عیب می

 انواع معایب
 معایب چند نوع هستند:

 شرب خمر)مثًال:الف) معایب علی االطالق (معایبی که خارج از محدوده مکان و زمان و شرایط هستند. 

اما بعضی از عیوب، بر حسب احوال داند،ب) معایب عرفی که بر دو قسم است: مطلق و نسبی. عرف بعضی از عیوب را مطلق می
 و اشخاص و زمان و مکان متفاوت است.

 : انتساب عیب صبی به والدینتکمله دوم
حرمـت است. اما اگر اشکالی به پدر و مادر صـبی برگـردد، تکمله دوم این است که، بحث ما از حیث خود صبی ممیز و غیر ممیز 
این عیـب را بـه حسـاب ولـی وی شـود. امـا گـاهی عـرف،دارد. بهتر است بگوییم صبی غیر ممیز شامل حکم حرمت غیبت نمی

 شود.گذارد. اگر این نسبت عرفی وجود داشته باشد، حکم حرمت غیبت شامل این امر میمی

 ر مورد مجنونمقام سوم: بررسی ادله د
 آوریم.ای که در غیر ممیز گفتیم، در مجنون میمجنون همان حکم غیر ممیز را دارد. تقریبًا تمام ادله

 اقسام جنون
 دو نوع جنون وجود دارد: که قبًال عرض کردیم، طورهماناما در مجنون چند مالحظه وجود دارد. 
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 ادواری الف)

 ب) اطباقی

 اطالقی ندارد.و تا انتها نیز ادامه دارد. ادله بر این شخص، ابتدا مبتالی به جنون شده استدر جنون اطباقی، شخص از 

 بررسی اطالقات در جنون ادواري
البته احتمال دارد کسی این دو جنـون را  شود.اما در جنون ادواری، بحث متفاوت است. زمانی که جنون ندارد، ادله شامل وی می

که مراتب برگشت از جنون به سالمت خیلی سریع است. مثًال یک روز جنون دارد  درجاهایی الخصوصعلیبا هم متفاوت بداند و 
 رسد اینجا ادله انصراف ندارد.و یک روز سالم است. به نظر می

 در جایی که ادوارهای آن سریع است، احکام اطالق دارد و غیبت آن حرام است. الخصوصعلیدر جنون ادواری  درنتیجه

 مرزيافراد 
ایـن افـراد بـه نـام همیشـه . اما هوش استاندارد ندارنـد، نیستندی ذهنی ماندهمرزی هستند. این افراد عقب این افراد، دارای هوش

 شوند.خندان اسم برده می

 این احکام برای اینان صادق است.

 بنديجمع
که عرض شد، جنون دارای اقسامی است. در جنون ادواری، احتیاط واجـب وجـود دارد. در افـراد مـرزی نیـز حرمـت  طورهمان
 شود.شان میشامل

 مبحث یازدهم: حضور سامع
 مبحث یازدهم شرطیت حضور سامع در باب غیبت است.

 شخص مخاطب دارد.گاهی نیز گشایی است. کند و در حال عقدهجویی کسی میگاهی شخص بدون مخاطب، عیب
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 سؤالی که در اینجا مطرح است، این است که آیا حضور مخاطب شرط است؟

 بیان اقوال
 در اینجا اقوالی وجود دارد.

 است. حرام این است که چه مخاطب باشد یا نباشد، قول اول

 اما قول دوم این است که شرط حضور سامع در حرمت غیبت وجود دارد.

 ادله قول اول
 گویند:اند و میگویند حضور سامع شرط نیست، به این دلیل تمسک کردهمیکسانی که 

تنهـا ها نیز همین حالت را دارد. ایـن بحـث غیبت همانند ذکر یاد خدا است. حتی اگر کسی یاد خدا را نشنود، ثواب دارد. بدگویی
 .گیردبرمیشود را در برای غیبت نیست بلکه تمام گناهانی را شامل کالم می

 قول دوم، شرایط و انواعی وجود دارد.در 
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