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 تنبیه بیست و یکم: مستثنیات غیبت
 عنوانبهدر کلمات فقها مواردی که یعنی  ؛ستحث غیبت مربوط به مستثنیات غیبت اتنبیه بیست و یکم در مبا

ست که ذیل مشتمل بر چند مورد ا این تنبیهاست. ده ذکر شده  تادو  و تعدادشان ازاستثنای غیبت به شمار آمده 
یم  هااینقبل از اینکه به بیان این مستثنیات مثل تجاهر و امثال  .استثنائات عرض خواهیم کرد همین بپرداز
ن به آن طتف واز مباحث اصولی است  بندیجمعکنیم که بیشتر سبقه اصولی دارد و یک نوع بیان را  ایمقدمه

 .شویمموارد استثناء مناسب است و بعد وارد بیان 

 روج از موضوع یک حکممقدمه بحث: انواع خ
وقتی حکمی در  .و اقسامی است حاءبر ان ،است که خروج چیزی از موضوع یک حکم و دلیل مقدمه ایناین 

. مواردی از آن موضوع ممکن است از آن حکم خروج داشته باشد ،شرع وارد شد و به یک موضوعی تعلق گرفت
را شامل  ایدامنهو  دایره ،آیدمیکمی که روی موضوعی ح :این است تردقیقبرای اینکه مقسم درستی باشد، تعبیر 

خارج از و  ماندمیو مواردی هم از این حکم بیرون  گیردبرمیچیزهایی را در  ءاکرم العلما :گویدمیوقتی  .شودمی
 .و اقسامی است حاءان بر ،از حکم یک دلیل . این خروج مصادیق و عناوینشودمیحکم 

 :گویدمیوقتی  .خروج از حکم مقسم است بلکه خروج از موضوع که مثل حالت تخصص بشود گوییمنمی
دلیل ال تکذب یا  .ماندمیهم دارد که از این حکم بیرون  ایدامنهاین حکم دامنه شمولی دارد و  ،کذب حرام است

 و چه ایجاب .چه در سلبی و یجابیادله ا چه در کندنمیفرقی  .گیردبرنمیو مواردی در  گیردمیال تغتب مواردی را 
وقتی دلیلی حکمی را آورد یا ماده قانونی حکمی را برای  .چه تحریم هر دلیلی که بیاید این قاعده عرفی است

یر پر این حکم  .این دلیل و حکم یک دامنه شمول و یک دامنه خروج دارد ،چیزی بیان کرد تا جایی این مصادیق ز
یر پر حکم خارو یک جایی از  گیردمیقرار  این حکم این را  :گوییممیفقط  و کار به مفهوم نداریم .شودمیج ز

 .مقسم این است ی از حکم و از یک دلیل بر اقسامی است واین خروج موارد .گیردمین

 قسم اول خروج: تخصص به خاطر تصریح لفظی
تخصصا خارج  ،اینکه چیزی از شمول حکمی .ایدشنیدهکه در اصول خروج تخصصی است  ،قسم اول خروج

مشمول  ،جاهل ء کهمثل اکرم العلما ؛از موضوع خارج است واقعاً و  حقیقتاً معنای تخصص این است که  باشد.
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 .یعنی این مورد تخصصا از آن خارج است ؛اینجا خروج حکمی به خاطر خروج موضوعی است .نیست حکماین 
 ن جاهل ربطی به عالم ندارد.ای :تخصص کامل که عقل و شرع بگوید

یعنی عنوان لفظی که در دلیل اخذ شده بود اینجا را ؛ گیردمیاین یک نوع است که عنوان مصرح در دلیل این را ن
خروج این مورد از  بلکه مراد، که مقابل تخصص موضوع است نیستخروج حکمی اینجا مراد  .گیردبرنمیدر 

 و دهیممیکل این بحث را در یک مقسم قرار . مقابل تخصص است اصطالحاً خروج حکمی  است.حکم این دلیل 
 اندازچشموناگون اصول است که در یک حاصل مباحث گ کنیممیاینجا مطرح این بحثی که  .کنیممیفنی بیان 

اصول  ی ازیک جایدر این قاعده  :و این یک بحث خاص اصولی نیست که بگوییم کنیممیبیان  خواهیممیکلی 
یاد است و توجه به این خیلی  است. بحث شده این برداشتی از مجموعه مباحث مختلف اصولی است که اهمیتش ز

 .خوب است
که نوع اولش خروج  شودمیتقسیم خارج است این به اقسام مختلف  ،اینکه چیزی از حکم یک دلیلبنابراین 

این یک قسم است  .گیردمیعنوان اینجا را نموضوعی تخصصی است به شکلی که دلیل لفظی عنوانی آورده که این 
 .اینجا نیستدر دلیل مأخوذ است  لفظاً که خروج چیزی از یک دلیل است که موضوع آن دلیل  فردشاهکه 

 قسم دوم خروج: تخصص به خاطر انصراف
نوعی تخصص است اما خروج تخصصی نوع دوم به خاطر تصریح لفظی نیست بلکه به خاطر  بازهمنوع دوم 

اگر عالم را به (کسی که تازه درس را شروع کرده  مثالً اکرم العالم که عالم  :گویدمیدلیل  .صراف در دلیل استان
ممکن است دلیل به خاطر فرض  عنوانبهولی  گیردمیرا  هااینو کسی که علمی دارد  )معنای مشتق نگیریم

به کسی باشد که مدتی چیزی در علم ، منصرف مناسبات حکم و موضوع و قرائن و شواهد و مسائل مختلف
اگر بگوییم چنین انصرافی در دلیل است که لفظ شمول دارد است. نه اینکه مقدماتی خوانده  خودش تثبیت کرده

یا در همین بحث این خروج تخصصی است  ،در عالم خاصی استظهور این لفظ  نهایتاً انصراف عرفی ولی با آن 
غیبت نکن و کشف ستر نکن ولی آنجایی که  :گویدمیدلیل  مثالً  ؛انصراف دارد مواردی دلیل که در گفتیممیغیبت 

 و این خروج هم تخصصی است. این انصراف دارد :ممکن بود بگوییم ،فرض بگیریم کافر است
 گرفتنمیآن را  و کردمی هااینو قیدی لفظی در دلیل بود که دامنه حکم را محدود به  مفهوم در خروج اول،

در  را است موردی که خارج از انصرافقیدی آورده که  ،قید لفظی نیامده ولی گویا انصراف ،دوم خروجدر ولی 
اگر مجهول باشد این  ،انصراف به آنجایی دارد که غیبت شونده معلوم باشد ،اگر گفتیم دلیل غیبت مثالً  .گیردبرنمی
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نیامده  لفظاً این قید که  ،ولی در مقام القاء معینا معلوما شخصاً تغتب  النگفته که  لفظاً  .گیردمیدلیل آن را ن
 نوع است.این هم یک  .متفاهم از دلیل آن است و منصرف از دلیل است

ولی چینش دلیل و مقام محاوره  شودمیذکر ن لفظاً  گاهی و شودمیذکر  لفظاً آن عنوان و قید در دلیل  گاهی
هر دو  .گویدمینکرده اما انصراف این را  ایکلمهولو اینکه تصریح  زندنمیطوری است که این رنگ را به این دلیل 

 گرفتنمیلفظی که اینجا را  ،در قسم اول اماتخصصا از این دلیل خارج است  مواردی تخصص است یعنی ،قسم
اگر جمود بر در قسم دوم  ولی گیردمیعادل فاسق را ن ،یا گفته بود عالم گیردمیجاهل را ن ،عالم کهگفته آمده و 

 ؛این شمول داشته باشد گذاردنمیمقام محاوره و خطاب و انصراف طوری است که  ولی گیردمیکنیم این را لفظ 
 .دهدمییعنی به موضوع رنگ 

 خالصه قسم اول و دوم
 ودارد  یامحدودهدلیل  .تخصصا از دلیل خارج است ،ماندمی جخاراز شمول لفظ یا انصراف آنکه  در هر دو

که این از  فهمندمیآنچه از این محدوده بیرون بماند همه  و گاهی انصراف. کندمیگاهی لفظ تعیین  را آن محدوده
سم دوم که خیلی موارد این هم ق .شودمیاین هم تخصصا از آن خارج  .شمول لفظ یا شمول انصراف خارج است

و خروج تخصصی گاهی خروج تخصصی امری از شمول دلیل است با توجه به بیان لفظی بنابراین ؛ است طوراین
 ،کندمیه مبرز است و موضوع را محدد ؛ چون آنچکندنمیفرقی  و گاهی با توجه به انصرافی که در دلیل است

از آن  هر چه و است محدوده این :گویدمی که انصراف هم امر عرفی است .گاهی لفظ نیستو گاهی لفظ است 
 .شودمیآن حکم هم محدد  تبعبهشد، موضوع محدد وقتی  .شودمیتخصصا خارج  ماندمییرون ب

عالم  ،اکرم العالم العادل که گفتهدلیل از اول  اگر .موضوع همیشه موضوع مفردی نیست که کلمه غیبت باشد
موضوعی و  کامالً خروج  .کندنمیفرقی  ،موضوع موضوع باشد یا قیدِ  جاهل و فاسق از این بیرون است اینکه اصِل 

 که ده قید دارد گاهی ومثل اکرم العالم  ؛دارد قیدیک  شودمیوارد دلیل دلیل از اول که  گاهی ولیتخصصی است 
این غیر  هستند. تخصصا از این خارج ،دنکه یکی از این قیود را ندار هاییآنهمه است. از اول با ده قید آمده 

این در اقسام بعدی  .بیرون ببرد چیزییکمقیدی بیاورد و  و سپسدلیل از اول عام بگوید یی است که ازآنجا
 ندارند.فرقی این دو قسم از خروج پس  .است

 س:؟؟؟
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است که در ادبیات  تخصص همان و گیردمیرا ن هااینتعبیر استثناء  .بگوییماستثناء  شودمیرا ن هااینج: 
حمار  ومنقطع است  و استثناءخروج تخصصی  جاء القوم اال الحمار :گوییممیوقتی  .گویندمیاستثناء منقطع 

 که گاهی ممکن است بگوییمو حمار جزء قوم نیست ممکن است بگوییم که گاهی . تخصصا از قوم خارج است
اول  لفظ از گوییممی وقتییکاین تابع این است که  .ولی منصرف به انسان است گیردمیحمار را هم  ،کلمه قوم

و  شودمیلفظ محدد  ایمحاورهولی در استعمال  گیردمیلفظ از اول این را  :گوییممی وقتییک و گیردمیاین را ن
 .گیردمیاین را ن

 ه شده و چهانصراف فهمید و چه بامصرح شده (چه در قسم اول و دوم این است که دلیل موضوعی دارد  مهم
و استثناء  هستنداز آن بیرون  هاایناز اول دلیل روی عنوان و قیدی آمده که و  )ا قیودشباشد و چه ب اصل موضوع

لفظ ندارد ولی آن  آنجایی که قسم دومو قسم اول آنجایی است که لفظ دارد  .تخصصا خارج است بوده و منقطع
 .این تخصص و استثنای منقطع است .دهدمیلفظ لون  بهانصراف 

 رودخروج: حکومت و و قسم سوم و چهارم
ورود نتیجه و در آنجایی که حکومت  .آیدمی شودمیقسم سوم همان چیزی که با عنوان حکومت و ورود گفته 

 .یقو گاهی مضچون گاهی حاکم موسع است  ؛دندار ایتوسعهد نه آنجایی که حالت نییقی دارو تض محدودکننده
المتقی فرموده: آن داخل در بحث ما نیست یا  الطواف صلوة :گویدمی اینکهمثلحکومت موسع باشد  که آنجایی

دلیل  و نماز احکامی دارد . یادارد را متقی هم حکم عالم :گویدمیدلیل  .اکرم العالمو سپس فرموده:  عالم
چیزی را از موضوع دلیل اخراج و یق است حکومت مضطواف هم حکم نماز را دارد. خیلی جاها  :گویدمی
چهار  . اگر جدا کنیمکنیممیجدا ن ولی این دو راست ه هاییکاریریزهو  هاتفاوت حکومت و ورودبین  .کندمی

ییقی و قسم چهارم ورود تضییقی در این صورت قسم سوم حکومت تض .که شاید مناسب باشد شودمیقسم 
 .بردمیبیرون  ازآنجاوارد این را که با دلیل حاکم یا  خواهد شد

نَّ ال ُیْغني«و  )٣٦(إسراء/ »ِه ِعْلمما َلْیَس َلَك بِ  َو ال َتْقُف «  یدلیل) ٣٦(یونس/» ِمَن اْلَحقِّ َشْیئا ِإنَّ الظَّ
خبر واحد علم است  :گویدمیآن دلیل که  ید.دنبال ظن نرو :گویندمی دالیل و این خبر واحد علم است گویدمی

این را  »ما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلم َو ال َتْقُف « .پیروی از خبر واحد مانعی ندارد :گویدمی و شودمیحاکم بر این 
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تعبدا این  اماظن است  بازهمکه  گیردمیاین را  »ما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلم َو ال َتْقُف «موضوع  االنهمین .گیردمین
 .به آن عمل کرد شودمی و ظن نیست :گویدمی

 .م که داستان دیگری داردیبشو شانوارد تفاوت خواهیممین وگاهی هم حالت ورود است که قسم چهارم است 
تازه وارد درس ایشان شده بود که ایشان  .ا عبدالله رشتی شاگرد شیخ بودزرکه می ایدشنیدهرا فرمایش مرحوم شیخ 

باید حداقل  ند:و گفت ندایشان هم شروع به اشکال گرفتن کرد .اینجا وارد است و اینجا حاکم است :فرمودندمی
وم و هر دو را رحمت کند. این هم نوع س تا بفهمید حکومت یعنی چه ورود یعنی چه؟ خدا بیاییدشش ماه در درس 

 و دو قسم حکومت و وروددو قسم اول تخصص بود  .نحو ورود است هارم است که خروج به نحو حکومت یا بهچ
 که دارد. هاییتفاوتبا خروج حکمی است که اینجا وجود دارد  ی ازنوعهم 

 قسم پنجم خروج: تقیید و تخصص
است  درجاییاین  .خیلی رایج و متداول استدر کلمات قسم پنجم خروج به نحو تقیید و تخصیص است که 

و دلیل متصل یا منفصل لفظی یا لبی آمده  ولی گیردبرمیتعبدا موضوع این را در و عرفا و که دلیل شمول دارد 
دلیل لفظی و  »ءاکرم العلما«دلیل گفته  مثالً  .ست ولی حکم دلیل عام اینجا نیستاهم موضوع این  :گویدمی

عالم فاسق،  :گویدمیکنید از خود دلیل دوم هم سؤال  »تکرم العالم الفاسقال « :گویدمیمتصل یا منفصل یا لبی 
. شودمیحکومت  ، ایننیستتعبدا عالم  :اگر بگوید: این عالم نیست. هیچ تعبدی ندارم که بگویممن  و عالم است

اینجا نیست به حیثی که اگر  حکمی که در دلیل اول آمده گویدمیع ندارد فقط تعبدی در موضو چنیناین دلیل دوم
 .شدمیشامل را هم این دلیل مخصص و مقید نبود دلیل اینجا 

تخصص و حکومت و ورود همه در موضوع  .هم هست اآلنموضوع  و شودمیبرداشته حکم  در اینجا فقط
موضوع اینجا هست ولی  :گویدمی .تقیید و تخصیص در حکم استولی که خودشان دارند  هاییتفاوتاست با 

 مثالً این اختیار را دارد.  گذاریقانون هر .حکم نیستاینجا  :گویدمیبه هر دلیلی و شارع اختیار دارد  .حکم نیست
حکم آنجا  .کندمی گذاریسرمایهدر صنعت نانو  مثالً مالیات بدهند اال کسی که رصد ده دهمه باید  :گویدمی

دو نوع تخصص که  غیرازبه .آیدمی: حکم من اینجا نگویدمیولی  گیردمیاین را هم  عیناً قانون  و شاملش است
 هستند.متصل  بقیه موارد، استثنای منقطع بود

 س:؟؟؟
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در ادبیات  .حالت متصل دارد ی دیگربه معنا و به یک معنا حالت منقطع دارد .دارد ایدوگانهآن یک حالت ج: 
 لی در اصول همه تفکیک شده است.بشود و مرز گذاریچنین دقتی نیست که 

 س:؟؟؟
موضوع عقال و عرفا  درجاییاگر هست. هم تعبدا و تقیید یعنی فرض این است که موضوع اینجا هم عرفا ج: 
حکم را : گویدمیاگر باشد ولی شارع  .شودمیحکومت  موضوع نباشد ر با تعبد شرعیاگ و شودمیتخصص نباشد 
 و مقید اینجا هست.یعنی مخصص  ؛شودمیاین تخصیص و تقیید  ،آورمنمیاینجا 

 تفاوت عام و مطلق
مقید و مخصص ممکن است لفظی و  .شودمیمطلق با مقدمات حکمت فهمیده ولی  فهمیممیلفظ  را ازعام 

مخصص به این است که عموم را و دیگری  تفاوت اینکه یکی مقید است .کنندنمیدر این جهت فرقی  و باشندلبی 
همین  »ال تکرم العالم الفاسق« :گویدمیوقتی  .کندنمیفرقی و این نکته ظریفی است  .ایمآوردهاز کجا به دست 

 »ءاکرم العلما« :دلیل عام بگویدکه ست مخصص ا زمانی .مخصص تواندمیو هم مقید باشد  تواندمیهم جمله 
بود که با  »اکرم العالم«و اگر دلیل عام ما لفظی نبود  ولی عموم را از لفظ فهمیدیمدر اینجا  »کل عالماکرم «یا 

ولی  هستندمتفاوت  ذاتاً عام و مطلق  به خاطر این نکته، دلیل .شودمی، مقید مفهمیدیمقدمات حکمت شمول را 
 مقید است یا مخصص. شودمیمعلوم در نسبت به دلیل کلی هستند و  بیان وصف به حال متعلق ،مقید و مخصص

 اطالق مستثنیات به قسم پنجم
البته در  ند.تثنیات نیستدیگر مس هایآنو  خوردمیپنجم این قسم بیشتر به  ،مستثنیات :گوییممی وقتی

به تعبیر استثناء  ،کندمیوقتی با تعبد از موضوع خارج  .ست: نوعی استثناء هحکومت هم ممکن است بگوییم
در حکومت و  .ولی در مورد اول و دوم که تخصص بود تعبیر استثناء درست نیست استدرست آن  نحوی درباره

این است که لفظی اینجا  نهایتاً یعنی  ؛به تخصص اقرب استولی  درست استکه استثناء گفت  شودمیورود هم 
اما لفظ است  منزلهبهو  گیردمیارتکازات و تفاهمات عرفی گویا ما لفظی داریم که اینجا را ن نیامده ولی با

 .آیدمیآمد نوعی تخصص به شمار  بعدازاینکه
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خروج واضح  وجدا کردیم ولی به خاطر اندک تفاوتی که دارند از اول دو تا را تخصص بگوییم  توانستیممیما 
استثناء بیشتر به تقیید و تخصیص و حکومت  تعبیر که بیان شد،ین پنج مورد ا بنابراین؛ عرفی از موضوع است

 ند.نیست یتعبیر تام و بقیه خوردمی

 قسم ششم خروج: تعارض
تمام است ولی چون  چیزشهمه و شمول لفظی نسبت به این مورد داردو است که دلیلی آمده  این امر ششم
 .کنندمیدلیلین متعارضین تعارض و تساقط پیدا  ،معارض استدر ماده اجتماع من وجه  صورتبهدلیل دیگری 

نگفته که مقید  »ال تکرم العالم الفاسق« .»ال تکرم الفاسق«گفته  دیگر و دلیلی »اکرم العالم«دلیلی گفته  مثالً 
ست که عالم فاسق ااین دو در ماده اجتماع  .بین عالم و فاسق من وجه است »ال تکرم الفاسق«گفته  بلکه بشود

 »ال تکرم« :گویدمیدلیل دیگر  و» اکرم« :گویدمیاین دلیل  .کنندمیتعارض 
باید  ،کنندمیو تساقط تعارض عامین من وجه در ماده اجتماع که  درجاهاییاست. تساقط  ،تعارضقاعده در 

در عالم فاسق دو دلیل  درهرحال .کنیممیاگر عام فوقی نبود رجوع به اصول عملیه  وکنیم رجوع به عام فوق 
باالخره در عالم فاسق یا . کنیممیرجوع به عام فوق یا اصل عملی  بلکه کندساری بشود و انطباق پیدا  تواندمین

و اگر به  شودمیخارج  هر دو دلیلبشود این ماده اجتماع از  که هرکدام ویا عدم وجوب اکرام  شودمیوجوب اکرام 
گاهی از هر با اصل عملی  .نکن خواهیمیو کن اکرام  خواهیمی: شودمیجواز  تبدیل به، کنیماصل عملی مراجعه 

 .شودمیگاهی از یکی خارج و  رودمیدو بیرون 
در اثر اعمال حکمی این یک نوع خروج  این خروج، به خاطر تخصص و ورود و انصراف و غیره نیست بلکه

خود شارع مستقیم این را نگفته که این  .روج از حکم استچیزی گفت و لذا خو اصلی آمد  .قواعد تعارض است
 اشنتیجه .دهدمیاین نتیجه را  شودمیقواعد اصولی و لفظی که در این تعارض اجرا  بلکه را از آن بیرون بردم

 .تخصیص و تقیید است ولی نه در بیان تخصیصی و تقییدی

 قسم هفتم خروج: تزاحم
دو تکلیف دارد ولی در مقام امتثال ز بحث تعارض است. این شخص احم است که غیر اقسم هفتم بحث تز

ین است که جان مسلمی را نجات ا دیگر یک تکلیف این است که غیبت نکن و تکلیف .اندپیداکردهتزاحم  هااین
یعنی تزاحم در امتثال  ؛کند و جان او را نجات بدهد یا غیبت نکند و آن شخص از بین برودبده. اینجا یا باید غیبت 
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یک دلیل  .مشکلی ندارند باهمدو دلیل  ولی در تزاحم،تعارض من وجه تزاحم و برخورد در مقام دو دلیل بود  .است
و کار  است درستدلیل هر دو  .غیبت نکن :گویدمیو دلیل دیگر را از مرگ نجات بدهد  هاانسان :گویدمی

اگر  و شودمیکشته نانسانی  ی شده که اگر او این غیبت را انجام دهد،طوردر مقام عمل  اما کنندمیخودشان را 
اجرا  است »متقدیم األه« که قاعده باب تزاحم ،تزاحم که شد است واین تزاحم  .شودمیکشته  ،غیبت نکند

ر اینجا هم گویا نوعی استثناء به غیبت خورد ولی تعبی .شودمیمقدم  واینجا هم حفظ نفس اهم است  .شودمی
در دلیل و  یعنی اگر تعبیر درست باشد استثنایدر مقام تزاحم است  این استثناء .استثناء اینجا خیلی درست نیست

 شودمیدر مقام امتثال به خاطر اعمال قواعد تزاحم است. این هفت قسمی است که  بلکه استثناءخطاب نیست 
 که نیاز به فکر دارد.است  حساس و مهماین بحث  .برای خروج چیزی از دلیل بیان کرد
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