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 خالصه جلسه قبل
در مبحث مستثنیات غیبت اولین استثناء متجاهر به فسق بود که مشهور بلکه همه فقها معتقد به استثناي آن 

، روایاتی هاآنهستند. اینکه غیبت متجاهر به فسق حرام نیست این امر مستند به ادله و روایاتی بود که تعدادي از 

بود. چهار یا پنج روایت  هااینمعلن به فسق و امثال  بود کهوارد شده  هاآنعناوین نزدیک به بحث در  تقریباًبود که 

از آن قبیل بود و سه یا چهار روایت هم هست که به آن وضوح نیست اما براي بحث مورد استدالل قرار گرفته است 

 آن بحث کردیم. درباره قبالًکه یکی روایت موثقه سماعۀ بن مهران بود که 

وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ یَکْذِبْهُمْ وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ یُخْلِفْهُمْ کَانَ مِمَّنْ  یَظْلِمْهُمْ  عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ  مَنْ«بود که  طورایناین روایت 

نکته بود که  چنددر این روایت استدالل مبتنی بر  1.»دْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُحَرُمَتْ غِیبَتُهُ وَ کَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَ ظَهَرَ عَ 

: مفهوم بگوییم بر اینکه مفهومش بود که مبتنی بود ،محل استدالل روایت .شده بود ايمناقشهتوضیح دادیم و بعد 

 دارد.

 مناقشه اول در استدالل بر روایت
هم جمع این  چند جمله است و ظاهر بلکه که شده بود این بود که این شرط در اینجا یک جمله نیست ايمناقشه

 ؛شودمی. انتفاء مجموع به انتفاء کل یا به انتفاء احد االجزاء محقق شرط است مفهوم هم انتفاء وقتآن. تاس دو

کل این شرط یعنی ثبوت  م این بود که کل منتفی است انتفاءاگر مفهو .این روایت مستقیم در مورد متجاهر نیستبنابر

 هاستاین. کسی که مرتکب همه کندمیم خلف وعده ه و کندمیهم ظلم  و گویدمییعنی هم دروغ  ؛همه گناهان

. انتفاء مجموع است ینجا مجموع است و مفهوم هم انتفاءولی شرط در ا شودمیمنطبق بر بحث  وقتآنمتجاهر است 

ست که ااست که اینجا شده بود و این مطلب هم تا اینجا درست  ايمناقشهاین . شودمی مسئلهمجموع اعم از این 

 .نه اینکه چند جمله شرطیه جدا باشد هاستاینظاهر شرط در اینجا اجتماع 
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 جواب به مناقشه
چیزي غیر متجاهر  ولی گیردمییعنی متجاهر هم را  ؛شودمیاست که داللت روایت اعم  نیا مناقشهپاسخ این 

اگر این مجموعه  :گویدمین روایت ایاندیشید.  ايچارهباید براي آن  هم در مضمون و مدلول روایت وارد است که

و تجاهر دارد این مشکل دارد یعنی غیبتش  گريالابالیکه حالت  زندمیکسی به همه این گناهان دست  ومنتفی شد 

 آنجاهایی هم که بعضی از گناهان را مرتکب بشود و در حد متجاهر و و روایت کمی اعم است ولیمانعی ندارد 

 بود. مسئله. این جواب این معلن نرسد مشمول روایت است

گفتیم  .شودمیوارد اینجا بشود و استثناي اکثر الزم  تواندنمییقین داریم که همه موارد  :ممکن بود کسی بگوید

کند حمل بر متجاهر روایت را اگر کسی استثناي کثیر مانعی ندارد و مستهجن نیست یعنی  .این هم مانعی نداردکه 

که  مفهوم دو قسم دارد :اندگفتهبعضی  .متجاهر و الابالی هم در این معاصی کم نیست .شودمیاستهجانی در آن دیده ن

این حمل بر نادر یا استهجان یا تخصیص اکثر  و باقی بماند که متجاهر استدیگر قسم  یک قسم باید بیرون برود و

و  شودمیبراي اینکه الابالی و کسی که مرتکب بسیاري از این معاصی  ؛نیست طوراین . در جواب باید گفت کهاست

نجا استهجانی در آن نباشد و لذا تا ای آیدمیبه نظر  بیشتر است. طرفشآناینکه بگوییم  شناخته شده کم نیستند ولو

 مانعی ندارد. آیدمیبه نظر 

ن مفهومش دامنه وسیعی دارد و بخشی که یقی :وییماگر بگ .کنیماین روایت براي متجاهر استدالل  به خواهیممیما 

امر نادر  ماندهباقید ببینیم بعو باید بیرون ببریم  ازاینجا و نیست ايچاره :شویم بگوییمبه آن ملتزم  توانیمنمیداریم 

این  .استدالل کرد شودمین همآنبراي مبحث خودم و شودمیکل روایت از ارزش و اعتبار ساقط  ،ستهجان استو ا

و تجاهر هم ندارد ولی من  شودمیالبته خروج سایر موارد که کسی گناهی مرتکب  ؛نکته در استدالل ما تأثیر دارد

 .کنیممیبحث  بعداً. این را دلیلی داریم ماست یا به خاطر این است کهاز آن مطلع هستم به خاطر یقین و اطمینان 

دلیل بیرونی هم  و مخصص این است که بحث خواهیم کرد، : صحیحه بعديفرمایندمیتبریزي  اهللاآیتمرحوم 

 .خواهیممین
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 خالصه اشکال و جواب در روایت
 بود که مناقشه این .این مناقشه قابل پاسخ است آیدمی به نظر .این مناقشه اول را دفع کردیم پس تا اینجا

این  .بگیرید تکتکشرط را در منطوق  درواقعو مفهوم را مجموعی بگیرید و  استدالل شما مبتنی است که شرط

ظاهر دلیل در منطوق جمعی است و در  که گفتیممیما  .ظاهر دلیل این نیست کهدرحالیرار بر این متوقف است اص

مفهوم  ،احتمال اول روي منتهی .و داخل است درمتجاهر در مفهوم وا بازهمولی  شودمیخیلی وسیع  اشدامنهمفهوم 

 گیردمیهم را متجاهر  درهرحالوم مفهوم خیلی اعم است. بنا بر استدالل د ولی ر به فسق استمورد متجاه دقیقاً

ر این استدالل د .شودمیمورد تجاهر را شامل  :و استهجانی نیست که بگوییم ولو سایر موارد هم خارج شود، قبح

 تمام است. آیدمیاینجا به نظر 

 مناقشه دوم در استدالل بر روایت
. ما بحث شرط که کردیممیت صحب شرطبه راجع  حالتابه .گري وجود دارد که مربوط به جزاء استمناقشه دی

به درد  جاهمه و کلی بود هايقاعدهکه کردیم مطرح نکته مهم را در مبحث مفهوم گیري بحث  وارد شدیم، چند

 در طرف .شودمیمربوط به قاعده کلی  که سته ايمناقشه. در طرف جزاء هم اینجا هم تطبیقش دادیم .خوردمی

وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ یَکْذِبْهُمْ وَ وَعَدَهُمْ  یَظْلِمْهُمْ  مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ « :است طورایناین روایت  است که مناقشه اینجزاء 

غیبت » مَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُوَ کَ کَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ« :نجا هستایجملهچهار » فَلَمْ یُخْلِفْهُمْ 

 .و حقوق اخوت ثابت استمحکوم به عدل است  یعنی این ؛و عدل او ظاهر استاو حرام و مروتش کامل 

یعنی کسی  ؛ستا باهم هااین، ظاهر این است که خودتان در طرف شرط گفتیدکه  طورهماناست که  مناقشه این

اگر مجموعی شد  وقتآن. ظاهر جزاء هم مجموعی است .شودمیدارد این احکام برایش مترتب  باهمرا  هااینکه 

بین مجموع و جمیع  .جمیع است استدالل ما متوقف بر انتفاء کهدرحالی کندمیجمیع را تعیین ن ، انتفاءمجموع انتفاء

اگر زید و امر و بکر  مالحظه کردید، قبالًکه  هاییمثالاگر در همان  .نیست براي اینکه بحث کلی بود ايمالزمهاینجا 

 صدقه بده. مثالً، جزاء یک امر بود که و خالد آمدند

4 
 



 ٢٥٠٠ �ماره ثبت:                                                                                                                    

 تفسیر جزاء متعدد
 کرد: را تفسیر هااین شودمی اینجا دو گونه ،توهین نکنو فحش نده و صدقه بده  ؛اگر جزاء متعدد شد

 یک تکلیفیعنی  ؛جزاء هم مجموع باشد ،مجموع مقصود بود ،طرف شرطو دند آم باهم هااینیکی اینکه اگر : 1

 د.یک تکلیف داری مجموعاً که هاایند و امثال را نبندی د و در خانهو صدقه بدهی دنسبت به او دارید که ناسزا نگویی

ممکن  .شودمیی منتف جزاءیا بعضی اجزاء)  کل( نشد اگر جزاء مجموع باشد مفهومش این است که اگر این شرط

در مفهوم  وقتآن .منتفی است گوییمنمیش را تکتکام نباشد اما ولو به اینکه یکی از احک است مجموع نباشد

: همه را بگوییم توانیمنمی .صدقه هم الزم نیستو جایز است  هاآننیامدند بدگویی به  هااینوقتی  :بگویید توانیدنمی

 .منتفی است المجموعحیثمن منتفی است بلکه

بدگویی در اینجا ثابت باشد فقط تصدق الزم اگر یعنی  ؛حکمش باشد هااینمنافات با این ندارد که یکی از 

معنایش این نیست که همه این  المجموعحیثمنمجموع  . انتفاءمنتفی است المجموعحیثمنچون مجموع  ؛نیست

 .این یک تفسیر است .کنداین احکام را منتفی  تکتکمفهوم احکام منتفی است که 

 در طرف جزاء ظاهرش این است که چهار تکلیف به دوش شخص .عکس شرط استه در طرف جزاء ب: 2

همه منتفی است نه  ،تکلیف داشتکه  جداجدا هااین ،معنایش این است که اگر این شرط منتفی شد .گذاردمی

 .این مناقشه در اینجا متوقف بر احتمال اول است .کندمنتفی است که با ثبوت احدها صدق  المجموعحیثمنمجموع 

حرمت غیبت است  که یکی اینجا مجموع چند حکم است .دانیممیفی تن: ما در طرف جزاء هم مجموع را مگویدمی

و یکی هم نباشد این منافات ندارد  .نیست جداجدا هااین تکتکوقتی این شرط نبود  که اما معنایش این نیست

 . این مناقشه بر این مبتنی است.صادق است ،کل انتفاء

 جواب اول به مناقشه دوم
خفی األذان و إذا « :اگر دلیل آمد مثالً  .کندمیاستظهار عرفی فرق  ،که در طرف شرط و جزاء این است جواب

برداشت این یا آ است.جزاء اینجا آمده  . دوروزه هم نگیر نمازت را قصر کن و »مصُر و ال تَ صِّقَ الجدران فَ خَفِیَتِ

و  »فقصر« :گویدمی باریک که حکم است صر بکن و روزه نگیر یا دواست که اینجا یک حکم مجموعی است که ق
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نیست  طوراین قصر نکن و روزه بگیر. ،مش این است که وقتی شرط منتفی شدمفهو ؟»ال تصم« :گویدمیهم  باریک

هم این است که روزه  دیگر حکم و است که نماز را قصر نکنیک حکم این بلکه یک حکم دارند  باهم :که بگوییم

 .یکی هم آمد کافی استاگر که  گوییممیبگیر نه اینکه مجموعه 

 س:؟؟؟

ظاهرش  ،گویدمیموضوع که  .موضوع است ،چیز مستقلی است. شرط هرکدامظاهر این احکام این است که ج: 

یک قرینه عمومی داریم بر اینکه هر  .گویدمیاحکام را بگوید ولی در طرف جزاء  خواهدمی باهماین است که 

در طرف موضوع و حکم  .بردمی ايزائدهونه یک حکم کنیم، مؤ باهمرا  هااین. اینکه حکمی یک حالت مستقل دارد

ولی در طرف جزاء که  کندمیمصلحتی ایجاد  باهم هااینظاهر این است که  ،در طرف موضوع .تفاوت وجود دارد

 هايهویت هاایناین است که . ظاهر احکام هم گویدمی را حکمی ايجملهحکم است ظاهرش این است که هر 

 طوراینعرفا  .خواهدمی ايزائدهونه : یک حکم است مؤبگوییم باهمچند حکم را  یکجاییاینکه  .مستقلی دارند

ظاهرش این است که این چند  »بهمصل و ال تسو  بکر و خالد فتصدقاء زید و امر و إذا ج« :یعنی اگر بگوید ؛است

 .حکم یک امر مستقلی است هرکدامو  شودمیحکم مترتب بر این 

ظاهر احکام  .این خالف ظاهر است ،آیدمییعنی روي کل یک تکلیف  ؛کندمیالزام  باهمهمه را  :اینکه بگوییم

 گوییمنمیتردیدي در این قصه کرد. البته  شودمیو نفی این است هویت مستقل دارد. ظاهر عر هرکداماین است که 

بنابراین پاسخ مناقشه دوم مبتنی بر این است که جزاء را  ؛خواهدمی ايزائدهونه مؤ ولی شودمیخالف این ن که

این  :گویدمی .این نیست که غیبت جایز است المجموعحیثمنمعناي انتفاء  وقتآن. بگیرد المجموعحیثمنمجموع 

و هست.  شودمینفی ن :ممکن است بگوییمکه غیبت  ازجمله .یکی نباشد و ممکن است یکی باشد و کل نیست

 تعیین کرد. شودمین

جواب هم بر اساس همان استظهار است که در طرف  .ستء ااین مناقشه بر اساس نگاه و تفسیر مجموعی از جزا

 .چند مفهوم اینجا هست گیریممیلذا مفهوم که  نه مجموع؛ ع استجمی هااین تکتکجزاء ظاهر این است که 

مفهومی  تکتک طورهمیننیست و  هم نیست آن حکم حرمت کهاین و صدقه واجب نیست ،نیست کهاین :گویدمی

 یعنی چند جمله و چند مفهوم اینجا وجود دارد. ؛دارد
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 جواب دوم به مناقشه دوم
و  اندخوردهبه هم پیوند  هااینیکی است که  درواقع چهارتااین  ،اینجا هستاین است که جزائی که دیگر جواب 

و یکی مالزم  باهم هااین »وَ کَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ«. قائل شدتفکیک  شودمین

و یک مصداقی از ظهر عدله و وجبت اخوته  ،ام استغیبتش حر و یعنی غیبتش حرام است »وجبت اخوته« ند.سته

یکی  درواقعند و ظاهرش این است که مالزمه دار .این نیست و هست هاآن :بگوییم شودمیناست. کملت مروته 

 ند.اگر هم باشد تعدد عام و خاص است که از هم جدا نیست .تعدد نیست ند وسته

آنچه جمعی از بزرگان در اینجا معتقد  برخالفقابل پاسخ بود و  تا اینجا این دو مناقشه بود که این دو مناقشه

اگر عرفی هم به این نگاه بکنید  .استشهاد کرد شودمی آیدمی به نظر ،استشهاد کرد شودمیهستند که به این روایت ن

حسن  ،کندمیخلف وعده ن و گویدمیدروغ ن و کندمیکسی که در تعامالتش ظلم ن :فرمایدمی )السالمعلیه( امام

این امور را متوجه . مفهومش این است که کسی که غیبتش کرد شودمین و کندمیظاهر دارد که این چیزها را عمل 

غیبتش جایز است. این روایت یا منطبق بر متجاهر است یا اینکه حداقل عامی است که  کندمیو رعایت ن شودمین

معنا که گفتیم  گونههماناین بود که ما شرط را  برفرض ، همهگفتیممی حالتابهکه  هاییبحث. این گیردمیمتجاهر را 

 کنیم.

 نکته آخر روایت: عنوان مشیر بودن جمالت شرط
 ...»و  لم یظلم و لم یکذب«این روایت از اول  : دربگوییم احتمال این است که بگوییم خواهیممینکته اخیري که 

یک مطلب را  هااینکل  .مجموعی است :تاست تا بعد بگوییم از اول چند :مقصود نیست که بگوییم جداجدا

است غیبتش جایز نیست  خالف ظاهر از او بروز نکرده و حسن ظاهري دارداگر یعنی اینکه کسی  ؛بگوید خواهدمی

یک  »لم یظلمهم« :گفتیممیمبتنی بر این بود که  هابحثهمه این  حالتابه .عنوان مشیر است هااینیعنی کل  ؛و غیره

و  هابحثدر این  وقتآن مجموعی است. ظاهرش که شودمیجمله سه  »لم یخلفهم«و  »لم یکذبهم«با و  جمله

 .افتادیممی هاجوابمناقشات و 
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یعنی  ند؛ستمشیر ه هايجمله هاایناین است که  دهدمیرا تغییر  مسئلهاحتمالی که از اساس  :این است ما عرض

 خواهندمیحضرت  .یک اماره است مجموعاً همه  هااین .نیست »خلفلم ییکذب و  و لم لم یظلم«عنایت به 

که همه عناوین مشیر به یک شرط  اندآوردهحسن ظاهر چند جمله  جايبه .کسی که حسن ظاهر دارد بگویند:

تب متر جزاء هم بر آن .است و آن این است که کسی که حسن ظاهر دارد چیزیکاینجا  درواقعشرط  ند وسته

و  سخنیعنی  ؛که متجاهر است گیردمیکسی را  عرف قدر مسلم .که حسن ظاهر ندارداست مقابلش کسی  .شودمی

این آدم متجاهر است به نظر  :گویدمیعرف  و دانندنمیکه این را عادل  پیداکردهظهور و بروزي  طوریکعملش 

و در این  رویممیبیرون  اندازهادستهمه این از  ،اگر این احتمال باشد واین احتمال هم بعید نیست  آیدمی

اصل این است که اخوت ایمانی ثابت  .است چیزیکدر طرف جزاء هم ظاهرش این است که  .افتیمنمی اندازهادست

اگر این را  .شوندمیبقیه همه فروع قصه و اصل است  و جمله آخر،آورده را غیبت و مروت  مثالعنوانبه .است

 .گیردمیقرار ن هایشپاسختعدد شرط و تعدد جزاء و این مناقشات بعد هم  اندازدستبگوییم این روایت در 

واضح و مستقیم بر متجاهر و جواز غیبت او منطبق است یا یک  طوربهاین روایت یا  آیدمیبنابراین به نظر 

اگر دلیل دیگري هم  .غیبتش جایز است :گویدمیاست و  که قدر متیقنش متجاهر به فسق گویدمی را معناي عامی

 .خواهدمیاست ولو اینکه یک مقدار تأمل  قبولقابلداللتش هم  .روایت معتبره است و این دلیل کافی بود ،نداشتیم

که به دست آورد  شودمی ولی با یک مداقه و تأمل را نداردآن صراحت  و قبل نیست شش روایت یا مثل آن پنج

تفرق است  ،جزاءو ظاهر جمع است متعدد بدانیم (چون گفتیم: ظاهر شرط، را  جزاهاچه ما شرط و  ؛ت تام استدالل

و در اینجا یک مفهوم  ندستعنوان مشیر ه هااین: چه از اول بگوییم ) وو قدر متیقنش متجاهر است داردعام  مفهومو 

 .دارد

 س:؟؟؟

یعنی  آمده است. استظهار عرفی هااینهم حسن ظاهر و امثال  ج: ارتکاز عرفی است و در روایات بعدي

اینجا عنایتی روي که  شودمیفرقی ندارد. معلوم باشد،  مثل زنا دیگري گناه هااین جايبهاین است که اگر  اشقرینه

 .یدگومیحسن ظاهر را  آیدمیقرینه این نکته و آنچه در روایات دیگر به بلکه این بحث یا آن بحث نیست 

 س:؟؟؟
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 و بقیه لنگی داشت و سند یکی معتبر بود .نبود اشکالبیتکثیر دلیل است و در آن روایت هم سند  هرحالبهج: 

 و به نظر، داردبرمیرا  اصالۀ الموضوعیهقوي است که  چیزیک که بگوییم خواهیممی. کندمیاین کار را متقن تر 

 زهاي قبلی است.ظهور حرف آخر اظهر از چی

 استثناء غیبت متجاهر به فسق چهارم دلیل
باب  ،ابواب شهادات لد هجده،جدر  هاجلديبیستاین صحیحه در  .صحیحه ابن ابی یعفور استیت دیگر روا

صحیحه ابن ابی که یک روایت  ستمربوط به همین قصه ادر آن باب چندین روایت است. حدیث اول  مچهل و یک

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ «ایت این است که بحثی در این نیست. متن رو ،سند ازنظر و معتبري دارد کامالً یعفور است که سند 

حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ (وَ کَفِّ  الْمُسْلِمِینَ بَیْنَ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَۀُ الرَّجُلِ 

ارَ مِْن ُشرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا َو الرِّبَا وَ لْبَطْنِ) وَ الْفَرْجِ َو الْیَدِ َو اللِّسَانِ وَ یُعْرَفُ بِاجْتِنَاِب الْکَبَائِرِ الَِّتی أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهَا النَّا

لَالَۀُ عَلَى ذَلِکَ کُلِّهِ (أَنْ یَکُونَ سَاتِراً) لِجَمِیعِ عُیُوبِهِ حَتَّى یَحْرُمَ عُقُوقِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الدَّ

 »2وَ یَجِبُ عَلَیْهِمْ تَزْکِیَتُه عَلَى الْمُسْلِمِینَ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُیُوبِهِ وَ تَفْتِیشُ مَا وَرَاءَ ذَلِک

عرض کردم که با چه  )السالمعلیه(: به امام صادق گویدمیکه ست ا ثیحد رپاز روات مهم و  ابن ابی یعفور

به نفع یا به ضرر دیگران بپذیریم؟ حضرت پاسخ عدالت شخص را تشخیص داد تا شهادت او را در محاکم  شودمی

 راه شناخت عدالت شخص این است که جامعه او را به پوشش و عفاف و کف بطن و فرج و ید و لساندادند: 

دلیل بر این و شاهد قصه : فرمایدمیشد. بعد یعنی حسن ظاهر داشته با ؛ریکباجتناب بشناسد و شناخته شده باشد به ا

ه ظاهر اوست از عثرات آنچ ؛ یعنی ماوراءغیرازاین هامسلمان این است که ساتر عیوب باشد تا اینکه حرام بشود بر

 واجب است. هاآنو تزکیه او بر  جایز نباشدتفتیش در کار او  و هایشلغزشثرات و عیوب و و عیوبش؛ یعنی بیان ع

 391 ص؛ 27وسائل الشیعۀ؛ ج 2
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 نسخه دیگر روایت
 عثرات و عیوب ظاهر. نسخه وسائل استگفتیم که  اآلنالبته این روایت دو نسخه دارد یک نسخه همین است که 

 بیان ،ستح او ظاهر الصالیکی اینکه وقتی این شخص ساتر  است: دو حکم آمدهاینجا  .کندغیبتش یعنی اینکه 

اما در وافی همین روایت به شکل  ؛حرام است و جایز نیستتفتیش در امر او عیوبش جایز نیست و دیگري اینکه 

اینجا یک حکم است  »3ش ما وراء ذلک من عثراته و عیوبهحتّى یحرم على المسلمین تفتی«است: دیگري نقل شده 

 حرام است و تفتیش عیوباولی اظهار  . درمستقیم چیزي نیستغیبت، اینجا  .اینکه تفتیش عیوب او حرام بشود تا

 حرام است که یک حکم است.اما در نسخه وافی فقط تفتیش 

 نحوه استدالل بر این روایت
مِیعِ عُیُوبِهِ لِجَ أَنْ یَکُونَ سَاتِراً« :گویدمیو یک نوع مفهومی دارد  این که است گونهایناین روایت استدالل به در 

حرام نبود. پس این مبتنی بر مفهوم  غیبت و تفتیش و امثال این ،نبود طوراینمعنایش این است که اگر » حْرُمَحَتَّى یَ

که غیبت او حرام بشود. مفهومش این است که اگر  شودمیساتریت موجب این  :گویدمیدر طرف منطوق  است.

این دلیل بر این است که متجاهر که شد حرام نیست.  .حرام نیست وقتآن ،ساتر عیوب نبود و عیوبش مکشوف بود

 .اندکردها به این حدیث هم تمسک از فقه بعضیبه آن تمسک کرد و  شودمیاین هم دلیلی است که 

مفهومش این  و است براي اینکه اینجا منطوق این است که ساتر عیوب باشد ترروشنمفهوم این روایت، مقداري 

. شودمیکه منطبق بر متجاهر  ساتر عیوب نبودن یعنی اینکه عیوبش مکشوف است است که ساتر عیوب نباشد.

متجاهر است یا متجاهر  از آنکهاست که اعم بود  یل، مقید دلیل قباین روایت :فرمایندمیتبریزي  اهللاآیتمرحوم 

است که  این همان رواقعد. کندمیهم بیان را شاید هم درست باشد. اینجا عدالت  نظراین  .نیست ولی گناهکار است

 ولی عدالت یعنی همین :اندگفتهحتی بعضی  ، اماره عدالت استحسن ظاهر :گویندمیو به آن معتقد هستند  هاخیلی

 ،این امر :ولی اینکه بگوییم گوییمنمیآن را  . مااین است، اصل عدالتتفسیر  :شاید خیلی قابل دفاع نباشد که بگوییم

 که اماره بر عدالت باشد. این استروایت  ؛ یعنی قدر متیقند نیستاماره بر عدالت است بعی

 1009 ص؛ 16الوافی؛ ج 3
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 نکات روایت
 یا نه؟ شودمیبینیم استدالل تمام ب هاآن بامالحظهکنیم تا توجه  هاآنند نکته هست که باید به در این روایت چ

وارد  خواهیممیو ما ن شودمیبحث  کتاب الصلوةدر که دیگري دارد  جايبهنیاز  آنالبته بحث عدالت و اماره بر 

 :کنیممیبیان روات در مورد با مبحث ما دارد چند نکته  ارتباطدر حدي که  و شویم هاآن

بلکه ظاهرش این  شودمیاز این روایت استفاده ناین نظریه به نظر ما : عدالت یعنی این. گویندمیبعضی  اول: نکته

 بگوید. خواهدمیاره بر عدالت را است که ام

مِیعِ عُیُوبِهِ حَتَّى لِجَ أَنْ یَکُونَ سَاتِراً« :فرمایدمیبراي اینکه  .ظاهر روایت این است که مفهوم دارد :نکته دوم

ظاهرش این است که اگر این نباشد حرام نیست ولو اینکه اینجا جمله شرطیه و آن چیزها نیست ولی جمله  »یَحْرُمَ

 و حداقل آنجامفهوم ندارد  مطلقاً  :نیست که بگوییم طوراینالبته ظهور در مفهوم دارد.  ،به لحاظ متفاهم عرفی و ادبی

در جاي خودش باید  بحثبگوییم مفهوم دارد. این  شودمیقائل به تفصیل هستیم و اینجا هم از جاهایی است که 

 لی ظاهرش این است که مفهوم دارد.شود وبیشتر صحبت 

مبتنی بر  استدالل به این روایت :اندفرمودهدر مکاسب یا حضرت امام  م شیخمثل مرحو هابعضی سوم:نکته 

یَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِینَ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ مِنْ «یکی است که نسخه اول و صاحب وسائل است که دو حکم اینجا آمده 

این  ،در غیبت و بیان عیوب استون ظهور جمله اول چ وقتآن». تَفْتِیشُ مَا وَرَاءَ ذَلِک« و دیگري» عَثَرَاتِهِ وَ عُیُوبِهِ 

نسخه وافی است و بعضی  ربطی به غیبت ندارد. نسخه دوم،اما بنا بر نسخه دوم  شودمیروایت دلیل بر بحث ما 

رم علی المسلمین تفتیش ما حتی یح«است: نسخه افصح و زیباتر است که یک حکم در آنجا بیان شده  : ایناندگفته

 عیوب است نه بیان عیوب و غیبتشان.که مربوط به تفتیش  »لکوراء ذ

 پاسخ به نظر مرحوم شیخ و حضرت امام
ی بزرگان تبریزي و بعض اهللاآیتمرحوم این پاسخ در کالم  قبول داریم.این پاسخ را ما و  شدهدادهپاسخنظریه، این 

 :دو نکته هستدیگر هست. در این جواب، 
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قدر  .که نسخه وافی است کندمیکه قدر متیقن را بیان باید بگیریم  را اينسخهنسخه در اینجا ما  ازنظر: 1

 نقل شده یک روایت دو نوعچون  ؛شودثابت  تواندنمیارد که زیادت د اينسخهآن  و متیقنش یحرم التفتیش است

شد باید  و اکثربه اقل  اختالف نسخه اگر .اختالفی است ،حکم اول و قطعی است یحرم التفتیش استاست و آنچه 

 اقل را بگیریم.

با  ، حکم بیان غیبت هممطلب مهم این است که حتی اگر نسخه وافی را هم بپذیریم که یک حکم در آن آمده: 2

جایز  اولیطریقبهبیان چیزي که معلوم است،  ،وقتی تفتیش جایز باشد .شودمییا با اولویت ثابت  و تنقیح مناط

 .شودمیثابت  همآند و نفرقی ندار باهم هااینعرفا  آیدمیبه نظر  .قی ندارداست یا حداقل این است که فر

نیست اما  شدهثابتچون آن اقل است و زائد که در نسخه اول آمده  ؛نسخه دوم معتبر استقواعد،  ازنظربنابراین 

 القاء خصوصیت یا تنقیح مناط یا اولویت داریم و لذا در استدالل ما تأثیري ندارد. و کندمیفرقی ناگر اقل هم باشد، 

مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ  مَا وَرَاءَ ذَلِکَ«د جز اینکه آنجا نفرقی ندار باهمنسخه  دو چون ؛ما به مفهوم نیاز داریم درهرحال

 .شودمیدرست  تببعد با غی وت با مفهوم اصل مفهوم که اینجا تفتیش جایز اس .دارد که اینجا نیست »عُیُوبِهِ

خود جواز تفتیش با مفهوم  .کنیم، جواز غیبت را جایز از جواز تفتیش خواهیممیچون  ؛خواهیممیمفهوم  درهرحال

 واولی است  ،پایه دومی .تنقیح مناط استبا با مفهوم اولویت یا  ،به غیبت ببریم خواهیممیبعد که  و شودمیدرست 

 .الزم است اینجا مفهوم مخالفتی داشته باشیم .مفهوم اولیه الزم است اینجا باشد

 حساب مستقل باز کنیم. هرکداماست که باید براي  بنا بر نسخه اول دو حکم است ولی ظاهرش این: اینجا 3

 روایت مناقشه در مفهوم گیري
این  ، ظهور در متجاهر دارد،مفهوم: گویندمیینجا داریم که در کالم بزرگان نیست. ا ايمناقشهما در مفهوم گیري 

مفهومش  ،یعنی حسن ظاهر داشته باشد ؛براي اینکه اینجا دارد ساتر عیوب باشد ؛قابل خدشه استمثل روایت قبل، 

 هاآدمبلکه اعم است؛ زیرا  ق با متجاهر نیست. حسن ظاهر نداشته باشد مساواین است که حسن ظاهر نداشته باشد

نیست که  طوراین .هم امرشان مبهم است ايعده و یک عده قبح ظاهر ویک عده حسن ظاهر دارند  :هستندسه قسم 

ممکن است کسی حسن ظاهر نداشته باشد ولی   و ال بد متجاهر به فسق است.اگر کسی حسن ظاهر نداشت اال

 باشد.متجاهر به فسق هم ن
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یعنی معاشرت با او وجود داشته  است؛ از او دیده نشده حسن ظاهر این است که این آدم اهل نماز است و گناهی

این است که  همسوم قسم  .این است که متجاهر است قسم دوم این حسن ظاهر است. »تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ«و 

ساتر که بود و حسن ظاهر داشت  :گویدمیاینکه معروف به این امر باشد نیست و لذا اینجا هم  تجاهرش را ندیدیم و

حرام است. مفهومش  هااینتفتیش و غیبت و امثال  وقتآنبود  هااینو معروف به ستر و عفاف و جماعت و امثال 

این اعم از این است که متجاهر باشد یا و مبهم و مردد باشد و لذا این هم  ،این است که اگر حسن ظاهر نبود

 توانیمنمی .قدر متیقنش متجاهر است : مفهوم این چیز اعم است وگوییممی لیو به بحث قبلی نیست شباهتبی

 ،این روایت هم مثل روایت قبل. به نظر ما متجاهر است ولی باز متجاهر قدر متیقنش است حتماًمفهومش  :بگوییم

 .قابل استشهاد و استدالل است

 استثناء غیبت متجاهر به فسق دلیل پنجم
این حدیث  و آن حدیث اول بود است که 41در همان باب شهادات باب  که لقمه استروایت ع ،روایت بعدي

صالح بن عقبه همان شخصی که در سند  ازجمله و معتبر نیست. سند این روایت علقمه از دو جهت است مسیزده

یَا ابْنَ رَسُولِ « :کردم سؤال) السالمعلیه(از امام صادق  :گویدمیعلقمه  .زیارت عاشورا هم هست اینجا هم هست

جَازَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ فَقُلْتُ  -الْإِسْلَامِاللَّهِ أَخْبِرْنِی عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَ مَنْ لَا تُقْبَلُ فَقَالَ یَا عَلْقَمَۀُ ُکلُّ مَنْ کَانَ عَلَى فِطْرَةِ 

لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْمُقْتَرِفِینَ لِلذُّنُوبِ لَمَا قُبِلَتْ إِلَّا شَهَادَةُ الْأَنْبِیَاءِ وَ  -قَمَۀُلَهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُقْتَرِفٍ بِالذُّنُوبِ فَقَالَ یَا عَلْ

یْهِ بِذَلِکَ شَاهِدَانِ فَهُوَ سَائِرِ الْخَلْقِ فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَیْنِکَ یَرْتَکِبُ ذَنْباً أَوْ لَمْ یَشْهَدْ عَلَ الْأَوْصِیَاءِ ع لِأَنَّهُمُ الْمَعْصُومُونَ دُون

ا فِیهِ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ وَلَایَۀِ اللَِّه مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَۀِ وَ السَّتْرِ َو َشهَادَتُهُ مَقْبُولَۀٌ وَ إِنْ کَاَن فِی نَْفسِهِ مُذْنِباً وَ مَِن اغْتَابَهُ بِمَ

 »4دَاخِلٌ فِی وَلَایَۀِ الشَّیْطَانِ.

 .هاستآن. البته این چیزي فراتر از هر کس بر فطرت اسالم باشد شهادتش جایز است :نددهمیحضرت جواب 

این همانی است که  .هر کس بر فطرت اسالم باشد :گویدمیاینجا  ولی گرفتیممیآنجا حسن ظاهر و ترك گناه را 

شهادتش  شودمیکب گناه کسی که مرت: گویدمیعلقمه  در مسلمان است. اصالۀ العدالۀکه  فرمودمیمرحوم صدوق 
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شهادت معصومین فقط  :اگر شهادت گناهکاران پذیرفته نشود باید بگوییم :فرمایندمیحضرت  ؟قبول است

 .قبول است) السالمعلیهم(

این ظهور در  .دانیممیمسلمان شد شهادتش قبول است ولو گناهش را  ن است که هر کستا اینجا ظاهرش ای

اگر ندیدي که گناهی  :فرمایدمیحضرت  .شودمیقصه عوض  يمقدار ؛ اما ذیل روایت،اندگفتهبحث دارد که بعضی 

و شهادتش مقبول است ولو اینکه  بودهاین اهل عدالت و ستر  ند،هم بر گناه او قیام نکرد دو شاهد و دهدمیانجام 

روایت در . یطان استو داخل در والیت شاز والیت خدا بیرون  و هرکس غیبت او را کند، فی نفسه مذنب باشد

 .کندمیقبولش ن همان ن است و شیطمده که داخل در والیت شیطاتفتیش آ

 نحوه استدالل بر این روایت
فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَیْنِکَ یَرْتَکِبُ ذَنْباً أَوْ لَمْ « :گویدمیاینجا مفهوم مبتنی است.  مسئلهر ب استدالل بر این روایت هم

 تش مقبول است و غیبت او هم جایز نیست.این اهل عدالت و ستر است و شهاد »لِکَ شَاهِدَانِدْ عَلَیْهِ بِذَیَشْهَ

مفهومش این است که اگر چنین چیزي از او دیده نشود غیبتش جایز است که این هم عام است ولی قدر متیقنش 

 ندارد بپردازیم.این روایت نکات بیشتري دارد که ضرورتی  کسی است که متجاهر است.

غیبت عادل  شودمین که یقین داریم ، جایز نیست واین سه روایت این است که غیبت عادل: ظاهر اندگفتهبعضی 

 ؛متجاهر است همه ناظر به هااینکه  باید بگوییم. عدالت شرط استگفت که  شودمین ،در حرمت غیبت لیرا کرد و

 بگوییم: جایز است. شودمیاما اگر فسق دارد ولی ظاهر نیست ن استیعنی کسی که فسقش ظاهر شده 

 توانیمنمیند که به عمومشان همه مفهوم عامی دار ،کنندمیداللت بر متجاهر  انتی که با مفهومشااین روای بنابراین

بود که  معلن به فسق مستقیم روي متجاهر و و واضح طوربهچند روایت هم  .متجاهر است . قدر متیقنکنیمتمسک 

، ست، جایز الغیبۀ اتا اینجا ثابت شد که اصل اینکه متجاهر به فسق و معصیتپس جایز نیست.  : غیبتشانگفتمی

 .قدر مسلم است این
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