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 خالصه جلسه قبل
در مبحث بیستم، بحث استثنائات غیبت مطرح شد. در استثنائات ما یک بحث مقدماتی داشتیم با این عنوان 
که معنای استثناء و انواع تخصص و تخصیص و استثناء چیست؟ بعد هم وارد بحث شدیم. اولین استثناء، تجاهر 

که مشهور  شودمی، غیبت او جایز کندیمو معصیتی را اظهار  شودمیبه فسق بود. کسی که گناهی را علنی مرتکب 
بود  ۱۵۴دو روایت از باب  الجملهفیبلکه شاید شبه اجماعی در این باشد. ادله این قول  انددادهفقها به این فتوی 

ین مضمون بود؛ یعنی هم نارا بحث کردیم. چند روایت هم مؤید این بود که از مستدرک آوردیم و مضمونش هاآنکه 
حسن بن جهم و ابی البختری در خود وسائل بود و سه یا چهار روایت از مستدرک بود که سندی نداشت دو روایت 

 ولی مضامینشان، واحد بود.

 دلیل سوم استثناء غیبت متجاهر به فسق
آن  گویندمیروایت دیگری هست که این هم محل استشهاد قرار گرفته است. تعبیر بعضی بزرگان این است که 

که باب اصلی غیبت  ۱۵۲به باب  گردیمبرمیروشنی داشت اما این روایات هم قابل استدالل است.  لدالیروایات 
ن با رویکرد و نگاه استدالل ایم و اآلخواندههم به مناسبت اصل حرمت غیبت  قبالً است. روایت سوم این معتبره را 

عالوه بر روایات سابق برای عدم حرمت . پس این خوانیممیبه آن برای عدم حرمت غیبت متجاهر این روایت را 
 غیبت متجاهر به فسق، روایت دیگری است:

ِد ْبِن َخاِلٍد َعن ُعْثَماَن ْبِن ِعیَسی َعْن َسَماَعَة ْبِن ِمْه « ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٍة ِمْن أ َراَن َعْن َو َعْن ِعدَّ

ِه ع َقاَل: َقاَل: َمْن َعامَ  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
اَس َفَلْم أ ْن  َیْظِلْمُهْم  َل النَّ َثُهْم َفَلْم َیْکِذْبُهْم َو َوَعَدُهْم َفَلْم ُیْخِلْفُهْم َکاَن ِممَّ َو َحدَّ

ُتُه.  ُخوَّ
ُ
 »١َحُرَمْت ِغیَبُتُه َو َکَمَلْت ُمُروَءُتُه َو َظَهَر َعْدُلُه َو َوَجَبْت أ

در سند نیست. همه روات، توثیق خاص دارند. این به سند، معتبره است و اشکال و ضعفی  ازنظراین روایت 
لحاظ سند که معتبره و موثقه است اما مضمون اولیه روایت این است کسی که تعامل با مردم دارد ولی در تعامل و 

ولی در سخن او دروغی  گویدمیبا مردم سخن  کندمیولی ظلم ن کندمیارتباط او با مردم ظلمی نیست، تعامل 
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را دارد، غیبت او حرام است. مروت او کامل  هاویژگی، کسی که این کندمیو خلف وعده ن دهدمینیست و وعده 
 حقوق اخوت او را باید رعایت کرد.است و عدل او ظاهر و اخوت او هم واجب است؛ یعنی 

 وجه استدالل به روایت
وجه استدالل این  .کنیممیرا بحث  داردوجود و مشکالتی که  مناقشاتبعد و  گوییممیوجه استدالل را 

اَس « :یعنی این جمله شرطیه است ؛تمسک به مفهوم این موثقه است ْن َحُرَمْت کذا و کذا َمْن َعاَمَل النَّ َکاَن ِممَّ
ر گفتار او هم یعنی در تعامالت رفتاری او ظلم وجود دارد و د ؛نبود طوراینمفهومش این است که اگر  »ِغیَبُتهُ 

و خلف وعده  گویدمیدروغ نو  کندمیپس کسی که ظلم ن .غیبتش حرام نیست ،کذب و خلف وعده وجود دارد
نکته مقابلش مفهومش است که کسی که  .این نشانه این است که آدم درستی است و نباید غیبت او را کرد ،کندمین

، کندمیاست و خلف وعده و هم در گفتار او کذب  یعنی هم در رفتارهایش ظلم وجود دارد ؛هاستاینمبتالی به 
 غیبتش حرام نیست.

پیدا کند و  بروز رفتار این مجموعهکسی اگر از  .آدم الابالی متجاهر باشدکه  کندمیرا پیدا  هاویژگیکسی این 
پس استدالل متوقف بر این است که این  .شودمیسق متجاهر به ف وآدم الابالی است و تقیدی ندارد  ،شودمشاهده 

 ؛ایجاب کلی است ،روایت مفهوم دارد و در مفهومش هم به تعبیری که در کالم حضرت امام و بزرگان دیگر آمده
 .مالزم با تجاهر است هااینظاهر مفهوم گفته شده که ابتالی به همه  ، درهاستاینیعنی کسی که مبتالی به همه 

یک  یاتفاقکسی اینکه  .آدم الابالی است ،و خلف وعده او مشهود است شودمیو دروغش دیده ظلم  کسی که هم
 ، الابالی است.وجود دارد هاویژگیکسی که در تعامالتش این  گناهی کرده این الابالی نیست.بار 

 اختالف در حرمت خلف وعده
دیگری  دالیلدر خلف وعده  ولیخلف وعده گویا نوعی حرمت دارد  که شودمیاستفاده  گونهایناز این روایت 

خلف وعده را حرام  هاخیلی .در خصوص خلف وعده نظر دیگری بدهیم مجموعاً وجود دارد که ممکن است ما 
: خلف فرمودندمیتبریزی بر اساس استداللی که داشتند  اللهآیت. مرحوم مگر اینکه مستلزم کذب باشد دانندنمی

 و اگر مستلزم کذب باشد حرام است.حرام نیست بلکه مکروه است  وعده
 کهدرحالی آیممیفردا درس  :گویدمی مثالً و تصمیمش این است که عمل نکند.  دهدمیگاهی انسان وعده 

این نشده است.  کذبی از او صادرو  دهدمیوعده  واقعاً گاهی هم  .معلوم نیست که بیاید یا نیاید این کذب است
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ما  اگر .لحرمة خلف الوعده فیحرم لحرمة الکذب الخلف وعده کراهت دارد اال إذا استلزم الکذب  :گویدمییه نظر
هم هست که باید  در این داشت که این هم از محرمات است ولی ادله دیگری بودیم و این روایت، شاید ظهور

 داوری کرد. مجموعاً 

 مبانی استدالل به روایت بندیجمع
 این استدالل مبتنی بر چهار مقدمه است:بنابراین 

و اینکه جمله شرطیه مفهوم دارد که بحث کبروی کلی  استشهاد به این موثقه مبتنی بر وجود مفهوم است: ۱
 است.

 است.جمع بین ظلم و کذب و خلف وعده  ،یعنی مفهوم ؛این مفهوم ایجاب کلی است: ۲
ن معل عنوانبه و شودمیشخصی که الابالی شناخته  .تجمع هم مالزم با تجاهر و ظهور و بروز شخص اس: ۳

 .به فسق است
َحُرَمْت ِغیَبُتُه َو َکَمَلْت ُمُروَءُتُه َو َظَهَر َعْدُلُه َو َوَجَبْت «. مالک است جداجدابعدی هم  هایجمله: ۴

ُتهُ  ُخوَّ
ُ
مستقلی است که  موضوع» َحُرَمْت ِغیَبُتهُ «یعنی خود  دارد؛ ایجداگانهاز این جمالت، بحث  هرکدام »أ

 هرکدامدر  جزاء حالت جمعی ندارد. جزاء هابعدیکه نه این لم تحرم غیبتهاگر متجاهر شد  :گویدمیمفهوم 
 .مستقل است

اینکه در ابتدا ممکن است کسی  رغمعلیاست که مبنای استدالل به این روایت است و لذا  اینکتهاین چهار 
 و معتبر است ،این بیشتر ظهور در این دارد که عدل و روایت چه ربطی به بحث تجاهر به فسق دارداین  :بگوید

به ذهن بیاید ولی با این این که خالفی از او دیده نشده حرمت غیبت دارد. ابتدا ممکن است  عالم عادل یا کسی
 تدالل کند.به این روایت شریفه اس برای عدم حرمت غیبت متشرعهکسی مقدمات ممکن است 

 از مقدمات،بعضی  .گرددبرمیبه یکی از مقدمات  هاخدشهاین استدالل از جهاتی مورد خدشه قرار گرفته که 
 ،اگر کسی برای جمله شرطیه .مفهوم دارد مبنایی است مقدمه اول که جمله شرطیه، مثالً . مبنایی است هایبحث

یم  .کندمیمفهوم قائل نباشد این استدالل را ن به  خصوصبهاشکاالتی که  واین نوع اشکاالت مبنایی را کاری ندار
 .شویممیمتعرض  گرددبرمیاین روایت 
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 عدم وجود مفهوم برای جمله شرطیه اشکال اول:
وجود مفهوم برای جمله  همان عدم که است مبناییاین اشکال اولین مناقشه  .در مفهوم جمع استاول اشکال 

را قبول  هاجملهوم جمع بین این مفهکه  اندگفتهدر مقدمه دوم  هابعضیاست.  مبناییشرطیه است. جوابش هم 
غیبتش حرام  ،کندمیخلف وعده ن و گویدمیدروغ ن و کندمیکسی که ظلم ن :اینطور معنا کردید . شمانداریم

سپس در  .ز استغیبت او جای، شودمی هااینه کسی که مرتکب همه است. مفهومی که شما گرفتید این است ک
 : مفهوم اینطور نیست.گوییممیما ولی متجاهر است  ،جمع باشد هااینوقتی همه  ید:گفتمقدمه سوم 
در استظهارات مفهومی و شناخت . مفهومی که مبتنی بر بحث جدی در باب مفهوم است ،واردشدهاشکال 

. نقیض منطوق است ،فهومم دیگرعبارتبهنفی و سلب منطوق است.  درواقعمفهوم گفته شده این است که مفهوم 
اینکه منطوق  برحسباین سلب و نفی  اما؛ آنجایی که این نباشد :گویدمیمفهوم  ،را شما هر چه گرفتید وقطمن

 .شودمیچگونه باشد انواعی 

 انواع منطوق
 :منطوق چند نوع است .دهیممیمنطوق را در قالب مثال کمی توضیح 

 »اإلذان إذا لم یخف«یعنی  ؛مفهومش نفی این است »إذا خفی األذان فقصر« :گویدمیدلیل  وقتییک: ۱
قصر  وقتآن .األذان إذا لم یخف :در منطوق آمده آنچهروی  آیدمینفی  .نفی است و مفهوم جمله اثباتی نیست

ید فتصدق .نیست. این یک حالت است که حالت شرط یک جمله بسیط واحدی است  .إذا جاء ز
ید و جاء عمرو :گویدمیسه جمله یا یعنی دو  ؛شودمیمفهوم ترکیبی  اهی: گ۲ این . و خالد فتصدق إذا جاء ز

 :دو شکل است ،این حالت تعدد شرط .تعدد شرط است
 ؛شودمیمثل حالت قبل  و کندمین یفرق همآن ،موضوع حکم است جداجدا هاشرطکه  دانیممی الف: گاهی

ید فتصدق :اینکه سه بار بگوید جایبهیعنی  و إذا جاء عمرو فتصدق و إذا جاء خالد فتصدق،  إذا جاء ز
 .گرددبرمیبه حالت قبلی  همآناست.  در یک جمله گفته آن جایبه

ید و ع :گویدمییعنی  ؛است مقصود هااینب: گاهی هم ترکیب  مقصود این  فتصدق. و خالد ومرإذا جاء ز
 فتصدق. إذا جاء عدة :کسی بگوید اینکهمثل فتصدق. که آمدند باهماست که 
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نتفی الشرط انتفی اإذا  :گویدمی .مفهومش نفی است است،در صورت اول که یک شرط و یک جزاء 
 هیئتاز امور باشد با  ایمجموعهیعنی شرط  ؛ست اما آنجایی که ترکیب و جمع در شرط باشداین روشن االجزاء، 

ید و عیعنی  ؛آیدمی نفی روی ترکیب ولینفی است  بازهمجا آن، در ترکیبیه و حالت جمعی و خالد و  ومرإذا جاء ز
انتفی الشرط یعنی مجموعه مقصود است. اینجا مفهوم ؛ صدقه بدهمدند، که آ باهم نفر این چهار فتصدق. بکر

 .شودمی، جزاء هم منتفی مفهوم این است که وقتی این مجموعه منتفی شد .است انتفی الجزاء
. حداقل یکی نیایدو این است که یکی بیاید  هم یکیو د نیای کدامهیچیکی این است که مجموعه  انتفاء

 .شودمیاحد اجزاء  و کل، منتفی به انتفاء مرکب :گویدمیاین مثل این است که  .یک فرد است انتفاءش، انتفاء
ی که همه هست ولی یکی جایبهیصدق نسبت  و نفی به آن تعلق گرفت یصدق بعدم جمیع اجزاء و این کل که انتفاء

یک  .ع استوخیلی متن است. مصداق این مفهوم این است که سلب و نفی در اینجا تعلق به آن جمع گرفته .نیست
 چندین است. خالد نیامدهو این است که زید و امر آمده  مصداق دیگرش .نیاید کدامهیچمصداقش این است که 

جایی که  :گویدمیمنطوق  .آیدمیدر مفهوم  هاآنهمه که ترکیبی  هایحالتبه تعداد تعدد اجزاء و  شودمیفرض 
 که این قاعده مفهوم است .صدقه الزم نیست ،ولی مفهوم این است که این ترکیب که نبود صدقبود فت هااینهمه 

 .خیلی هم واضح است

 شرط برحسبتفاوت نفی شرط 
 سلب و همان انتفاء الجزاء بانتفاء ،به این نکته توجه داشته باشیم که مفهومباید ین در باب مفهوم ما اربناب

اینکه شرط چگونه باشد متفاوت  برحسببه این توجه داشته باشیم که نفی شرط  .نفی است ، انتفاءالشرط است
 ،نفیش هم یک مصداق بیشتر ندارد ولی اگر شرط مجموعه باشد ،بسیط واحدی باشد چیزیکاگر شرط  .است

یکی آنجایی  :دو قسم دارد بلکه نباشد کدامهیچست و نفی مجموعه فقط آنجایی نیست که ، نفی مجموعه انفیش
قاعده  .بعضی نیست که خود این اقسامی دارد و آنجایی که بعضی هست و دیگری نیست هاایناز  کدامهیچکه 

 .ه این استاصولی قص

 مبنای مناقشه اول
فی که ن گویدمی. تأمل اصولی به ما گردیمبرمیعده است که ما به تأمل اصولی بنابراین مبنای مناقشه این قا

 برحسب نفی شرط دو نوع است و هیچ لونی ندارد جز نفی عند انتفاء الشرط. گیردمیجزاء به نفی شرط تعلق 
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است اما قسم دوم در باب  چیزیکنفیش هم ، شرط جمله واحدی است یک بار است که :اینکه شرط چه باشد
 .مفهوم این است که جمله شرطیه ما مشتمل بر شرطی است که آن شرط دارای چند جزء است

یک  بلکه و نفی ترکیب اینطور نیست که یک فرد داشته باشد ، نفی شرط یعنی نفی ترکیبدر این قسم دوم
ید  .موضوع دارد اشد که حالت سالبه به انتفاءنب کدامهیچه قسمش این است ک  کدامهیچخالد  و ومرو عز

و  دیا یکی آمد دو تا نیام دو تا آمد یکی نیامد .اندآمده جداجدا هاایناین است که  . قسم دیگرشاندنیامده
ترکیب اینجا نیست ولو اینکه اجزائی  :بگوییم توانیممیدارد که باز  ایمیانه هایحالتهمه  هاآن دیگر. هایحالت

 .گیردمیرا  هاایناست. همه  محقق شده
نفیش این است که اگر  .فقصرمحقق شد  باهموقتی این دو  :گویدمی، الجدران فقصر إذا خفی األذان و خفی

ن یا آن بشود و ایو  نشود یا این بشود آن نشود کدامهیچنشد به این است که  باهم .شودمینشد قصر ن باهماین دو 
 .داشته باشد مفهومش سه مصداق دارداگر جمله شرطی ما دو جزء  .نشود

 در مناقشه اول شدهمطرحقواعد 
 جز نفی جزاء به انتفاء شرط. م، نفی است و رنگی در مفهوم نداردپس ما یک قاعده اصولی گفتیم که مفهو

اگر شرط  .ت اینکه شرط یکی باشد یا مجموعه باشدکه این نفی و شرط متفاوت است به تفاو بود این قاعده دوم
اینجا مفهوم سلب  ،ترکیبی از چند امر باشد، مفهومش هم یکی است اما اگر شرط ،حالت بسیط داشته باشد

. کندمیحالت پیدا  ندیناگر سه تا باشد چو  کندمیسلب ترکیب اگر شرط دو تا باشد سه حالت پیدا در  ولیاوست 
مفهوم است و مفهومی که ما از دلیل گرفتیم این است که اگر این دو تا نبود یعنی خفاء اذان  هایمصداق هاآنهمه 

 است که در مفهوم گفته شد. اینکتههم  این .این مصداقش متعدد است و و خفاء جدران نبود قصر نیست
به است، چند شرط جمع شده  ،که در یک دلیل یآن اشاره کردیم این بود که مواردبه  ضمناً نکته دیگری که 

ید و  :گویدمیوقتی  .تفسیر کرد شودمینوع  لحاظ استظهاری دو این یک بار  ،و بکر و خالد عمروإذا جاء ز
 چهارتا درواقعباشد  جداجدااگر  .موضوع است جداجدااین است که هم یک بار  و هستند باهم هااینکه  است

 است. باهم ربطبیجمله 
باید استظهارمان کامل بشود به اینکه  ،ی که در شرطش چند کلمه استهایجملهقاعده سوم این بود که  پس

إذا  :بگوید وقتی مثالً . کندمینوع عبارت فرق  .است خودش مستقل جداجدااست یا اینکه ترکیبش مقصود  هااین
ید و   هااینآیا تابع استظهار است که  ،اشدظاهرش ترکیب است ولی اگر حالت مستقل ب و بکر و خالد عمروجاء ز
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مگر اینکه جای خاصی  آیدمیبیشتر به ذهن  حالت ترکیبی غالباً  ؟یا ترکیبی است گیردمیموضوع قرار  مستقالً 
که اینجا توجه به  شودمیروشن  و کندمیفقهی بیاید در نوع استظهار اثر  هایاستداللباشد. این قاعده وقتی در 

 .گذاردمی تأثیرین نکته چقدر ا

 در شرط البدلیعلیتعدد 
 است. به نحو أو البدلیعلیتعدد  بلکه گاهی دلیل در شرط تعدد دارد ولی تعدد جمعی نیست اینکهنکته دیگر 

ید أو بکر أو خالد فتصدقعمرو إذا جائک  :گویدمی احدهما برای ترتب  :گویدمی .شودمی عکسبهنجا ، ایأو ز
یک مصداق است که نفی احد هذه االمور  صدقه نده. دنبو کدامهیچش این است که اگر هوممف و این کافی است

نفیش یک مصداق بیشتر پیدا  و پس اگر أو در جزاء بود باز نفی است .همین است »واو« و» أو«. فرق بیشتر ندارد
مصادیقش متعدد  ،نفی مرکب وقتآن .باشدواو ترکیب  صورتبهاین بود که جمع  گفتیممی حالتابهآنچه  .کندمین

اگر احد هذه معنایش این است که  ،این کار را انجام بدهد وقتآن. مرکب نیست ،است اما اگر به نحو مردد باشد
 ندارد.آن مفهوم یک مصداق بیشتر  صدقه نده. نباشد کدامهیچاگر یعنی االمور المردده نبود؛ 

 ،مفهوم :یک کلمه است هااینم باید به آن توجه کرد. مبنای نکته مهم اصولی است که در باب مفهو چند هااین
اگر منطوق  وقتآن. إذا انتفی الشرط انتفی الجزاء :فرمودند همان به تعبیری که بزرگ .نقیض منطوق است

نقیضش متعدد  ،منطوق امر مرکبی باشداگر  و عدم آن است که باشد نقیضش هم یک مصداق دارد چیزیک
کل منتفی  آنچه :بیشتر نیست چیزیکنقیضش  ،منطوق احد مردد باشد کل یا بعض اجزا. اگر. انتفاء شودمی

 باشد.

 تعدد قیود در شرط
 باهم را گاهی به این شکل است که اموری که در عالم خارج از هم جدا هستند نکته دیگر این است که ترکیب

کار را بکن. گاهی این حالت ترکیبی در چند چیز جدا این  ،اگر پنج فرزندت یا برادرت همه آمدند :گویدمی و گرفته
این کار را  وقتآنسرور نهارا إذا جائک زید و هو م :گویدمی مثالً  .است ولی قیود متعدد دارد یکجادر  بلکه نیست

، مجموعه صدقه بده. اینجا هم عین آن حالت است که این شرط وقتآن. اگر آمد و خوشحال بود و روز بود بکن
که زید بیاید و خوشحال  آیدمیباز اینجا تصدق جایی  .قیود یک مطلب است بلکه نیست از امور متفاوت مرکبی
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اینکه  اول :مفهوم این است که اگر زید به این شکل نیامد و این مجموعه نبود سه حالت دارد .باشد و روز هم باشد
ید ن  .آیدمیولی شب  یدآمیسوم اینکه خوشحال  و آیدمیاینکه غمگین  مدو .آیدمیز

گاهی ترکیب امری با و جمع شده  باهمگاهی ترکیب امور متعدد و متباین است که  گوییممیبنابراین ترکیبی که 
با این نکته اخیر در روایات خیلی  .کندمیرقی نفروح قصه  و متفاوتش است هایمثال هااین است. قیود مختلف

باشد بلکه یک موضوع با چند قید است.  عمرویست که جاء زید یا مواجه هستیم. خیلی جاها شرط ما اینطور ن
 ین بحث مقدماتی و قاعده قصه بود.داریم. ا قرآن همدر 

 ظهور روایت در جمع
حالت جمع از  ،ستکه متفاهم از آن ا طورآناین حدیث که وجود دارد این است که ظاهر  اینکتهدر اینجا یک 

و در عملش  گویدمیو در سخن هم دروغ ن کندمیکسی که در معامله با مردم ستم ن :بگوید خواهدمی .هاستآن
 .بود این فرد حرمتی دارد باهمکه  هااینظاهر روایت این است که  .غیبتش حرام است کندمیهم خلف وعده ن

و حالت ی است باشد کاف هااینیکی از اگر  :نکرده است چون خیلی بعید است که بگوییم ایخدشهکسی روی این 
مفهومش این است که اگر  ،اگر جمع شد .در منطوق است هااین جمعمقصود  ظاهراً  .مقصود نیست جداجداأو و 

 ، غیبتش جایز است.نبود باهم هااین
اینجا  مفهوم کهدرحالیآدم الابالی متجاهر است  ،شودمیرا مرتکب  هااینمفهوم این است که کسی که همه 

یعنی ؛ شودمیمفهوم این است که این مجموعه نیست که نفی نفی  بلکه شودمیرا مرتکب  هاایننیست که همه 
. در گیردمیخصوص متجاهر را ن مفهوم اعم از متجاهر است و .شودمیمرتکب و یا بعضی را همه را یا اینکه 

 .غیبتش حرام است و خلف وعده نکند، دروغ نگویدو این است که اگر ظلم نکند  منطوق جمع است. منطوق
یک مصداقش این  ،این مجموعه نبودن وقتآن .مفهومش این است که اگر این مجموعه نبود غیبتش جایز است

مفهومش ایجاب  .دیگری هم دارد هایمصداق. و آدم متجاهر به فسق است شودمیرا مرتکب  هااینکه همه است 
را  هاایناز  کدامهیچکه  گیردمیهم این را  کهعامی دارد  کلی نیست که فقط متجاهر به فسق را بگیرد بلکه مفهوم

نیست که بر او ولی اینطور  گویدمییا فقط دروغی  کندمیکه فقط ظلمی  گیردمیندارد و هم مصادیق دیگری را 
 ساری و جاری باشد.

عام است و مفهوم که عام شد هم آن را  بلکه خصوص متجاهر به فسق نیست ،مناقشه این است که مفهوم
کسی که  :یعنی بگوییم ؛ملتزم به این شمول باشیم توانیممیما ن کهدرحالی و هم چیزهای دیگر را گیردمی

غیبت این هم جایز است  :گویدمیمفهوم  دهدمیکه فالن گناه را انجام  خبردارماز او بروز ندارد ولی من  چیزیهیچ
9 

 



 ٢٤٩٩ �ماره ثبت:                                                                                                                    

بود برای اینکه اگر مفهوم به آن ملتزم  شودمیاطالق طوری است که ن. ملتزم به این مفهوم شد شودمین کهدرحالی
وجود  تخصیص اکثر است و در این استهجاناین  روندمیبگویید که غیر متجاهر همه از این بیرون  و بگیریداعم را 

، تمام مکلفین دیگر ن متجاهرینیک قسمش متجاهر است اما در برابر ایکه چون مفهوم چیز عامی است  ؛دارد
 و قاعده مفهوم این است ،طبق این قاعده . پسکندمیبرای اینکه هر کسی در عمرش گناهی  ندستداخل در این ه
 .ملتزم شد شودمیبه این مفهوم ن

 جواب مناقشه اول
 داده شده پاسخ طوراین کهبنابراین این روایت از اساس این مشکل را دارد. این اولین مناقشه در استدالل است 

استهجانی در این نیست و این مفهوم که یک مفهوم خیلی وسیع  :اندفرمودهتبریزی  اللهآیتبزرگانی مثل  :است
و با توجه به است دلیل داریم که از این خارج شده  ،مستور است ، جاهایی که گناهگیردمیاست و همه اقسام را 

مستهجن است این است  آنچهست ولی اخراج کثیر مستهجن نیست اج کثیر اشدند، اخر از این خارج هاآناینکه 
مصادیق گناهکارانی که گناهشان محدود و مستور اگر اینجا  .در عام یا مطلق چیز خیلی نادری بشود ماندهباقیکه 

اینکه  برای ؛شودمیخیلی وسیع است ولی موجب استهجان ن ماندهباقی، است و علنی نیست آن را بیرون ببریم
 .کم نیستند و لذا خروج اکثر مشکلی ندارد مانندمیمتجاهرین به فسقی که اینجا باقی 

اینطور  شودمیجواب ایشان به این شکل نیست ولی  است.است که اینطور جواب داده شده  اینکتهاین هم 
جایی که  کسانیهمه :بگوییم توانیممین :گویدمییعنی عرف  ؛همین جواب درست باشد آیدمی تقریر کرد که به نظر

ولی آنکه متجاهر  رودمیبیرون  هاآنهمه  :گوییممی .غیبتش جایز است :گویدمی مفهوم صادرشده هاآناز گناهی 
 ت و استدالل به این مشکلی ندارد.جواب درستی اس است که به نظراست غیبتش جایز است. این جواب نهایی 
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