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 »ما تجاهر به«غیبت فاسق در غیر 
قرار  موردبحثاستثناء که در ذیل  شویممیادله را مالحظه کردید وارد در اموري  ،استثناء در اولین بعدازاینکه

از زمان  مهمی است که در کلمات فقها مطرح است وپاسخ به سؤال بسیار . امر اول در ذیل این بحث، گیردمی

، قدر سؤال این است که غیبت متجاهر جایز شد است. قبل از آن خیلی مطرح نبوده و مرحوم شهید هم مطرح بوده

و  در این تردید کرد براي اینکه ادله روشنی در اینجا وجود داشت شودنمی. کندمیمسلم در کسی است که تجاهر 

بِمَا هُوَ فِیهِ مِمَّا لَا یَعْرِفُهُ  خَْلفِهِ مِنْ  ذَکَرَهُ مَنْ «اگر این ادله هم نبود بنا بر آنچه در بحث تعریف غیبت پذیرفتیم که  حتی

خارج » به رَجاهَ ما تَ«تخصصا غیبت متجاهر در  »2َعلَیْهِ اللَّهُ خِیکَ مَا َستَرَهُالْغِیبَۀُ أَنْ تَُقولَ فِی أَ«یا  »1النَّاسُ اغْتَابَهُ 

 بود.

تخصصا و  نداریم هاتخصیصبنا بر این مبنا نیازي به بنا بر مبناي ما یکره، نیاز به این روایات و تخصیص بود اما 

 کندمیشرب خمر علنی  مثالً ؛کندمیرا اظهار  گناهو که تجاهر دارد  ايدایرهغیبت کسی که متجاهر به فسق است در 

قدر متیقن  ،ادله مخصصه قطعاًاگر هم این تخصص نبود باز  .یبت خارج استغتخصصا جایز است و از ادله حرمت 

 کهبنا بر مبناي مثل مرحوم شیخ . ستو اتفاق فقها ا در این تردیدي نیست .در همان گناهی است که تجاهر دارد

 دله هست براي اینکه تخصیصاً یعنی نیاز به ا ؛این تخصیص است دهندمیرا مالك قرار » 3بِمَا یَکْرَه أَخَاكَ ذِکْرُكَ «

این ادله هم  ند وستتخصصا خارج ه هااینل بودند خوئی قائ اهللاآیتنا بر مبناي ستر که کسانی مثل ب اما کندخارج 

 .مسلم است قدر این .مؤید است

ولی معاصی او  شودمیم و مورد اختالف این است که در سایر معاصی که او مرتکب سؤال اصلی بسیار مه

 ؟یا نه شودمیهم غیبت او جایز  هاآن، آیا در مکشوف و معلوم و واضح عند معاشرین او نیستو متجاهر بها نیست 

 تیاب الفاسق فی غیر ما یتجاهر به؟غهل یجوز ا

 289 ص؛ 12وسائل الشیعۀ؛ ج 1
 288 ص؛ 12وسائل الشیعۀ؛ ج 2
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 اقوال در مسئله
 کرده بودیم سه نظریه وجود دارد: مسئلهبه  که اشاره اندکی طورانهمدر پاسخ به این سؤال 

بنا بر است؛ برداشته شده تخصصا یا تخصیصا  »ما تجاهر به«در حرمت غیبت فقط . است زعدم جواقول اول : 1

این  ایشانتعبیر  است. شیخ مرحوم نظر در فرمایش این .اما در غیر ما تجاهر به جایز نیست مطرح شددو قولی که 

گفت که  شودمیبنابراین  ؛تمایل به این دارد هم است که مرحوم شهید ثانی تصریح به این کرده و مرحوم شهید اول

 اهللاآیتخوئی و در معاصرین متأخر  اهللاآیتو مرحوم مرحوم امام  ،قول شهیدین است و در معاصرینقول اول، 

 ند.سبحانی قائل به این نظریه اول هست اهللاآیتمکارم و 

او آشکار است و همه مطلع  در شرب خمري که از و» ما تجاهر به«که در  طورهمان .قول دوم جواز است: 2

 ؛غیبتش کرد شودمی همآندر نگاه به نامحرم یا غصب اموال دیگران یا تعدي به دیگر ،غیبت کرد شودمی هستند،

در البته  .غیبتش جایز است شودمیتکب مر آنچههمه  ،حرمتش ریخته شدو فسق آشکار داشت  یعنی اگر کسی

آن کذب بر کسی جایز است یا جایز  و اینکه کذب است دهدمیانجام ن اما آنچه دهدمیکارهایی که انجام مورد 

که البته  در دین است گذاربدعت همآنبعضی قائل هستند که جایز است و  ،یک مورددر نیست بحث بهتان است که 

 محل اختالف است.

ي تعبیر بعد. کنیممیکاشف الغطاء نسبت داده است و ما از مرحوم شیخ نقل مرحوم را مرحوم شیخ به نظریه این 

مرحوم  »واستظهره صاحب الحدائق من کلمات جمع من االصحاب« :کاشف الغطاء فرموده استان این است که شای

خود صاحب حدائق هم مایل به  راًظاهده و از اصحاب همین را استصحاب کر ايعدههم از کلمات  صاحب حدائق

ت. هم جایز اس »ما تجاهر به«که در غیر  اندشدهقائل به این  تبریزي اهللاآیتند. در معاصرین مرحوم ستقول دوم ه

قائل چه همه کسانی که . گراندپذیرفتههمین نظر را » ممهذب االحکا«علی سبزواري هم در مرحوم حاج سید عبداال

شود اما اصل نظرشان بر جواز مطلق پرهیز » ما تجاهر به«د که از غیبت تیاط مستحب دارناح هستند،قول دوم به 

 غیبتش کرد. شودمی داندنمیکسی  ولی دهدمییک گناه یا دو گناه هم انجام بدهد در سایر گناهی که انجام  .است

است به این  مافوقدر معاصی مادون و  .ظاهر کالم مرحوم شیخ است و آن تفصیل در معاصی است: نظر سوم، 3

آشکار اگر مثل این گناه یا مادون این گناه باشد و گناهان دیگر او که  ،معنا که اگر کسی در گناهی تجاهر دارد
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آشکار  کهکند ولی نگاه به نامحرم هم دارد که آشکار شرب خمر  کسی .نیست و مستور است غیبتش جایز است

 ترنازلو  ترخفیفدر معاصی هم سنگ یا معاصی  .غیبت جایز استکه اخف از آن است، نگاه به نامحرم در  ،نیست

شرب خمر  حلق لحیه است وبه  که مبتال کسی مثالً . جایز است اما در معاصی مستوري که باالتر است جایز نیست

 .غیبتش کرددر شرب خمر  شودنمی، مخفی هم دارد

و آن این است که غیبت باشد  ممکن است قول به تفصیلئی است، خو اهللاآیتکه ظاهر کالم : نظر چهارم 4

ا این در لوازم و اقتضائات آن معصیت که همراه بهم جایز است و  کندمیر به آن هدر امري که تجاهم شخص 

 کندمی خریدوفروشاین است که  اشمقدمه کندمیاگر شرب خمر  مثالً .ست جایز استمعصیت یا جزء مقدماتش ا

که جزء مقدمات معصیت یا مقارنات  . غیبت در این امورکندمیر طهارت و نجاست توجه ند خوردمییا خمر که 

 و چه نباشد.اخف باشد  چه .جایز است ولی در سایر امور جایز نیستمعصیت است،  عرفی

تفصیل ذکر  عنوانبهخوئی این را  اهللاآیتشود؛ گرچه  تفصیل ذکر عنوانبه بنابراین ممکن است نظر چهارم

ممکن است کسی این نیست. تفصیل  که این کنندمیبه ایشان اشکال  سبحانی اهللاآیت. جاي تعجب است که اندنکرده

یعنی مقدمات یک معصیت اگر معلوم نباشد  ؛خیلی تفصیل نیستشود، این بیاورد ولی اگر دقت  حساببهرا تفصیل 

 .سه قول اینجا هست :گوییممیلذا ما  و نباید محل اختالف باشد؛ است و آن جایز استعرفا با خود معصیت یکی 

 انواع متجاهر به فسق
اگر باشد  .کنیم شاید قول و محل اختالف نباشداین را قول بگیرد ولی اگر دقت ممکن است کسی  کهمطلب دیگر 

 تجاهر به فسق داریم:م : دو نوعو آن اینکه کسی بگوید شودمیقول 

تجاهر در حلق لحیه  که مثل کسانی .کندمیی است ولی در یک گناه رعایت نآدم منضبط عاًشرکه متجاهري : 1

ولی  زندمیکراوات  ،کراوات زدن تشبه به کفار است :یا بنا بر اینکه بگوییم هستنداهل نماز و طاعت  واقعاً و  کنندمی

تجاهر موجب اشتداد کبیره است.  شودمیچون تکرار کراوات زدن تکرار ولی  در سایر موارد اهل طاعت است

 .شودمیو تبدیل به کبیره  شدهعقاب 

 گناهان زیادي از اوو  آیدمیپس آدم الابالی به شمار » الحیاء لبابَلقی جِمن أ«یعنی  »الفاسق المعلن بفسقه: «2

 .دهدمیمخفیانه انجام هم  یا دو گناه را یک مثالًمکشوف است ولی 
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ما «نوع اول در غیر در  :و آن این است که بگوییم است شد که تفصیل بین این دوبا هم ممکن است قول دیگري

الابالی به شمار  هايآدماست و جزء  واوباشاراذلقسم دوم آدمی که جزء در ش کرد اما تغیب شودنمی »تجاهر به

این  ما که عید نیستشود. بجایز است غیبتش که مخفی است ، در معصیتی شودمیو انواع معاصی را مرتکب  آیدمی

بنابراین اگر بخواهیم دو بحث بعدي را  ؛کنیمقبلی به این هم توجه  هايتفصیلن وریم یا در ضمآ حساببهرا قول 

 ییم که دو نظر آخر، واضح است و بحثی ندارد سه نظرو اگر بگو شودمی بیاوریم پنج قول حساببهیا احتمال قول 

 .شودمیاول 

 خالصه اقوال
 :شودمیکه حداقل پنج احتمال شد  ترتیباینبهپس 

 طوراینامام  مرحوم که شهیدین و معاصرین و مطلقاًمشهود و آشکار است  : عدم جواز غیبت در غیر آنچه1

 .گویندمی

قائل به تبریزي  اهللاآیتاست و در معاصرین هم مرحوم جواز مطلق که ظاهر کاشف الغطاء و صاحب حدائق : 2

 جواز هستند.
 تفصیل بین گناهان مادون و مافوق.: 3

 جایز نیست. شودمی هاآناکثریت  کهآنتفصیل بین مقارنات و مقدمات گناه آشکار که اینجا جایز است و غیر : 4

البته  .جایز است اما در غیر الابالی فقط در آن محدوده جایز است مطلقاًالابالی است  اگر آنکه : تفصیل بین5

دو احتمال آخر بی قائل نیست و  سه احتمال اول قائل دارد وممکن است یک یا دو مورد از تفاصیل را جمع کرد. 

 .پذیردمیپنجم را هم  مسئلهشیخ  خود مرحوم

ید که از مقامات بعضی از کشورها کسی ممکن است به ذهن بیا .ستو خیلی مورد ابتالء ا بسیار مهم ،این بحث

که حرام است. اگر گناه دیگري  داندمیهم  قطعاً و حرام است :بنا بر اینکه بگوییم تراشدمییش یا ر زندمیکراوات 

ن اصل این است که چو ؟عمده این است که ببینیم ادله جواز چیست غیبتش را کنیم؟ توانیممی، مستور استدارد که 

خیلی نیاز به این ادله  »ما تجاهر«در  .کنیم وپادستنباید دلیلی  براي عدم جواز و جایز نیست بیان امر مستور
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اصل عدم جواز است و لذا ما نیاز به  »ما تجاهر به«در غیر و آدم متجاهر  در نداشتیم چون تخصصا خارج بود ولی

 .دلیل خاص داریم

تفاصیل و در  اشثمره؛ زیرا کنیممیآن روایات را بحث  بازهم حالباایني که تخصصا خارج است، نظر بنا بر

و  خارج استتخصصا و  نیازي به روایت نبود »ما تجاهر به«در  .جاستهمینیکی  که شودمیفروعات ظاهر 

اینجا این ، که متجاهر نیستگناهی اما در غیبت شخص متجاهر در  شوندمیمؤید روایات غیبتش جایز است؛ لذا 

جایز است  :ببینیم اطالقی وجود دارد که بگویدتا نیم کچند مورد را بررسی در اینجا باید . خوردمی روایات به درد

 .یا نه

 بررسی اطالق روایات

 اسقاط حرمت آدم الابالی :مورد اول
 .باشد که مخفیغیبتش کرد ولو کارهایی  شودمیدر همه امور  و آدم الابالی ساقط استحرمت  :اندگفتهبعضی 

بود  بود مورد اول این 154روایاتی که در باب  ؟بیرون ببرد یا نهمقیدي داریم که این را از اطالقات آیا باید ببینیم 

إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ « :قدر متیقن آن روایات این است :ممکن است کسی بگوید .به فسق و الابالی است معلن که کسی

 »6الْحَیَاءِ فَلَا غِیبَۀَ لَهُ مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ «و یا » 5فَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِالْفِسْقِ الْ«یا  »4ا حُرْمَۀَ لَهُ وَ لَا غِیبَۀَ بِفِسْقِهِ فَلَ

» حرمۀ له ال«کرده است.  حیاءکه القاء جلباب کسی است  : ظهور و مورد این روایات،ممکن است کسی بگوید

 است وحیاء کرده ب جلبا القاء کامالًاست براي کسی که  و چه در غیر آن. این یک استداللاست  معلنچه در آنچه 

 .لفظ اطالق دارد

 289 ص؛ 12وسائل الشیعۀ؛ ج 4
 289ص  12 ج وسائل الشیعۀ 5
 129 ص؛ 9مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 6
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 اطالق روایاتبه ادعاي جواب 
ولی مطلق است  ذکرشدهت ادرست است که روای .داد مناسبات حکم و موضوع است شودمیجوابی که از این 

 ،اطالق آیدمیبه نظر  جایز است. به فسق است معلن که ايمحدودهاین است که در همان  مناسبات حکم و موضوع

ناظر به همانی است که الابالی  ،به فسق یا القی جلباب الحیاء معلن :گویندمیکه  هاخیلی برخالفخیلی قوي نیست 

قبول این اطالق مقداري است ولی اطالق » لَا حُرْمَۀَ لَهُ وَ لَا غِیبَۀَ« ظهور اولیه .است و در الابالی هم اطالق دارد

در کرده غیبتش جایز است. حیاء ب جلبا که القاء ايهمحدودیست که در همان بعید ن شود، دشوار است. اگر تأمل

هم  واوباشاراذلکما اینکه در غیر  جایز است آیدمی حساببهو الابالی است که جزء اوباش  ايمحدودههمان 

 .شودنمیبیش از آن غیبت کرد و  شودمیو در همان محدوده  است طورهمین

آنکه در  ند ودر روایت معتبر نیست »من القی جلباب الحیاء«یا  »بفسقه معلن الفاسق«عنوانی که در دلیل آمده 

ی آن را بگیریم انصراف به صورتقدر متیقن اگر است و » إذا جاهر الفاسق بفسقه فال حرمۀ له«روایت معتبر است 

ت در بعید است که ارتکاز عقالئی و عرفی بگذارد مقدمات حکم .وسیعی دارد دایرهگاهی دارد که متجاهر است که 

 کهبه فسق است  معلن حرمت مطلق ندارد. این نسبت به فاسق ،گناه کرد چند تاکه کسی  .تمام بشودال حرمۀ له 

 .دلیل تامی نیست

 : استثناء مقدمات و مقارناتمورد دوم
آن را قبول  .تابع آن است ه،مقدمات عرفی یک گنا و خواهدنمیدلیل  آیدمیهم به نظر در مقدمات و مقارنات 

و گفتن این  خریده یا هبه را پذیرفته، آن را کندمی: وقتی کسی شرب خمر گویدمیعرف  .داریم ولی استثناء نیست

که اختالط با نامحرم هم  کندمیشرب خمر در مجلسی  مثالًجایز نیست؛ مقارنات جایز است ولی در  مقدمه هم

مقارنه خیلی واضحی باشد که عرف  مگر اینکه جایز نیست داشته باشد ولی ايمقارنهست و عرفا ممکن است ا

بنابراین مقدمات و مقارناتی که عرفا منفک نیست ملحق به آن جایز باشد؛  شاید .از آن جدا باشد دهدمیاحتمال ن

 .استثناء نیست این اما شودمیآن 
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 گناهان مادون و مافوق بررسی مورد سوم:
وقتی این گناه جایز شد مادونش هم جایز  :که بگوییم انددادهاحتمال این هم استحسانی است که مرحوم شیخ 

اه مغلوب شده و گناز ناحیه شیطان  دالیلیبه  درجاییکسی  و اگر غیبت آمده که حرمت شخص محفوظ بماند .است

یک  این جایز است. همآن، گفتن شودیمکه مرتکب  تريکوچکگناه ، شودمیبدي مثل شرب خمر مرتکب 

 :گویندمیاطالقات و عمومات  .منطق شرعی نداردو با توجه به اطالقات و عموماتی که ما داریم استحسان است 

این بیشتر رد و آبرویشان را برد. نباید سترشان را کشف ک و حفظ کرد حرمت دارند و باید حرمتشان را افراد

 :بگوییم و ب شدهکاینکه یک گناه بسیار بدي مرتچیزي که بشود مطمئن به آن شد وجود ندارد و  و استحسان است

 ند.منصرف هستو آن را بگیرد  تواندنمی برایش گفت وجهی ندارد. این اطالقات شودمیست هر چه ه ترپایینگناه 

و یعنی در حکم غیر مستور است  ؛نیست را قبول داریم ولی استثناءمورد دوم  .را قبول نداریم مورد اول و سوم

صل نظریه دوم که اما به خصوصیات معلن به فسق یا مادون و مافوق کار نداریم. ود گناه مکشوف است. همراه با خ

 بلکهیا مافوق باشد مادون  ،غیر الابالییا الابالی باشد  که کار نداریم :فرمودندمیتبریزي که  اهللاآیتجواز است مثل 

اصل  ، دلیل این نظریه چیست؟غیبتش کرد شودمید کسی گناهی مرتکب شد در سایر موار اگر ادعاشدهاصل اینکه 

 شودمیآدمی که ولو یک گناه انجام داد در سایر موارد هم  :گویدمی طورکلیبهاینکه مخصصی وجود دارد که 

 ؟غیبتش کرد این اصل به کجا بند است

 .قبل خواندیم جلساتاشاره کردیم و بعضی را  اآلنکه بعضی را  گرددبرمیمورد استدالل در اینجا به روایاتی 

ممکن است اشاره کردیم.  هم اآلنخواندیم و  154باب  در ند: یک دسته همانی است کهاین روایات دو دسته بود

چه  و چه الابالی باشد »إذا جاهر بفسقه ال حرمۀ له« اطالق وسیعی براي این روایات قائل باشد و بگوید:کسی 

شامل را  شودمیدر همه شئونش همه گناهانی که مرتکب و اطالق دارد  »ال حرمۀ له«هر کرد یک جا تجا ،نباشد

متجاهر  که گویندمیسه روایت در ذیل این باب در مستدرك یا و دو  154روایت چهارم و پنجم باب  .شودمی

 .حرمتی ندارند
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بگیریم.  هاایناز  اطالق را گذاردمینمناسبات حکم و موضوع کردیم که مطرح  اآلناست که  همین هااینجواب 

 تصویر کرد ولی مناسبات حکم و موضوع حکمتی براي آن شودمیبود. هم این روایت ضعیف  عالوه بر اینکه

 .این اطالق منعقد بشود گذاردنمی

 استدالل دیگر براي اطالق روایات
 عمدتاً استدالل دیگر به روایاتی است که در جلسات اخیر خواندیم یعنی صحیحه ابن ابی یعفور و روایت علقه که 

است که روایت سماعه  روایت اول، .اندکرده تبریزي به این تمسک اهللاآیتصحیحه ابن ابی یعفور بود و مرحوم 

و این اطالق  غیبتش کرد شودمینباشد  طوراینکسی که  مفهومش این بود »7النَّاسَ فَلَمْ یَظْلِمْهُمْ  عَامَلَ  مَنْ «: گفتمی

این مفهوم را دارد که کسی که  :اینجا هم ممکن است کسی بگوید .آن مفهوم را داشت همصحیحه ابن ابی یعفور  دارد.

ات حکم و مناسب :ممکن است بگوییم ؟در همه امور جایز استآیا غیبتش جایز است ولی  شودمی هااینمرتکب 

 اً و چه مفهوم اًدر همه این روایاتی که بحث شد؛ چه منطوق لذا؛ این مفهوم اطالق داشته باشد گذاردنمیموضوع 

 .شودمی» ما تجاهر به«از غیر مناسبات حکم و موضوع مانع از انعقاد اطالق است و موجب انصراف این اطالقات 

 شودمیو د ناطالق دار هااین :گویندمیتبریزي  اهللاآیت مثل هابعضیکل قصه به ادعاي انصراف بند شد.  تا اینجا

در  :گویدمی ،شارع براي اینکه جلوي گناه را بگیرد که توجیه کرد گونهاین اندگفتهکه ایشان  طورهمانهم  اشفلسفه

م بیشتر مناسبات حکم و مجموعه فهمی که ما از شرع و روایات داری :گوییممیما  ولی غیبتش کرد شودمیهمه امور 

 پس همه .شوداطالقی منعقد  گذاردنمیو  گیردمیکه جلوي مقدمات حکمت را  کندمیموضوع را طوري تنظیم 

 طایفهچه  ؛ت استاآورد تمسک به اطالق این روای شودمی »ما تجاهر به«استداللی که براي جواز غیبت در غیر 

 :گفتمی انکه مفهومش بوددوم که روایت سماعه و ابن ابی یعفور  فهطایچه  و مطلق است :گفتمی اول که منطوقاً 

 .گویندمیانصراف را  ،مناسبات حکم و موضوع :گویندمیو مانعین از جواز هم  دهندگانپاسخجایز است.  مطلقاً
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 جواب دوم به ادعاي اطالق روایات
د که نکه مفهوم دار هاییآنچه و د نکه منطوق دار هاییآنجواب دوم این است که بین همه این روایات چه 

قید جایز است.  دهدمیغیبتش در همه گناهانی که انجام  ،فاسقی که متجاهر به فسق شد :گویدمی ،مطلق است

وَ مَنْ « این بود کهمعتبر باشد  دانستیمنمیروایت یحیی االزرق که بعید  154 در باب .گوییممیمطلق  و زنیمنمی

 »8اغْتَابَه النَّاسُ هِ بِمَا هُوَ فِیهِ مِمَّا لَا یَعْرِفُهُ ذَکَرَهُ مِنْ خَلْفِ

 :گویدمی ی کهآن روایاتو  غیبت و حرام است ،چیزي که مستور است اگر بگویید :گویدمیاین روایاتی که بین 

ولی اگر دقت  ندستمخصص و مقید ه هااینید که ن بیا، ابتدائا ممکن است به ذهغیبت متجاهر به فسق جایز است

 جایزکه متجاهر غیبت فاسق براي اینکه  ؛عام و خاص من وجه است بلکه نسبتشان عام و خاص مطلق نیست شود

 کرده است. تجاهر به گناه آن کرده و دیگري در غیر آنچهتجاهر به  است، این دو قسم دارد: یکی در آنچه

 اعم از معصیت و غیر معصیت از معایب دیگر، این کندمیرا غیبت او  دانندنمیمردم در چیزي که  :گویدمیوقتی 

 ، حرام است.معصیت باشد یا غیر معصیت ،گوید که مستور باشدب راچیزي  . اگرگیردمیمعایب طبیعی را هم  است.

که معصیت نیست اما  شودمییعنی ماده افتراقش اموري  ؛آیدمی طرفآن و غیر معصیت طرفاینمعصیتش  وقتآن

در ماده اجتماع  وقتآنو  شودمی که حالت من وجه انددادهبعضی احتمال لذا  .کندمیدر معصیت این وضع را پیدا 

بحث  و در جلسه بعد دارد دقت بیشتري که نیاز به انددادهچنین جوابی  . بعضیکندمیتساقط  :بگویند اندخواسته

 .کنیممی
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