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 غیبت استثنائات
 سومین استثنا: غیبت در مقام تظلم برای دیگران

 مرور گذشته
 بود. ای که به آن استشهاد کردیم آیه سوره نساءسومین آیه

هُ  ُیِحبُّ  ال« وِء  اْلَجْهَر  اللَّ هُ  کاَن  َو  ُظِلَم  َمْن  ِإالَّ  اْلَقْوِل  ِمَن  ِبالسُّ  ١»َعلیماً  َسمیعاً  اللَّ

که عرض کردیم اصل این است که استثنا  طورهمان پیرامون این آیه مطرح کردیم. مبحث هفتم ما در مورد نوع استثنا بود. مباحثی را
 خاصی داریم. را متصل بگیریم. اگر بخواهیم استثنا را منفصل و یا منقطع بگیریم، نیاز به قرینه

توانند جنس من ظلم، جنس اشخاص است. جنس جهر، افعال است. افعال و اشخاص چون دو جنس هستند بدون تقدیر نمی
ظاهر آیه این است که منفصل باشد، اما برای اینکه متصل باشند. اگر بخواهد استثنای متصل بشود، باید هر دو یک جنس باشند. 

 مر مقدر داریم. این امر مقدر دو وجه دارد:جنس واحد باشد و استثنا متصل باشد نیاز به ا

 الف) در طرف مستنثی منه چیزی را مقدر بگیریم و جنس طرفین را شخص قرار بدهیم.

 ب) مقدر را در طرف مستثنی قرار بدهیم. و هر دو را جهر قرار بدهیم.

 نظر مرحوم امام (ره)
 درواقعداند. این دو با هم تفاوت دارند. اگر تقریر اول را بپذیریم که اشخاص حضرت امام (ره) این دو تقریر را در استدالل مؤثر می

 الله الجهر من سوء من احد اال فرماید ال یحبمحور بشود و مقدر در مستثنی منه بشود، اطالقی در طرف مستثنی نیست. زیرا می
توانیم جاری کنیم اما اگر جهر را تقدیر علق در طرف مستثنی منه، شخص شده است. استثنا را بر شخص میموضوع و مت من ظلم.

 بگیریم اطالق قوی دارد. جهر بالسوء در هر شرایطی باشد درست است.

 .148سوره نساء، آیه 1 
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. اما وقتی بر جهر توانیم پیاده کنیماطالق را نیز بر شخص میآید،این دو تقدیر، در اطالق مؤثر است. وقتی که حکم بر شخص می
 اطالق در اینجا وجود ندارد. درنتیجهفرمایند که شیوع شخص بیشتر است. امام (ره) میآید. اطالق بر جهر میبیاید،

 اشکال
کند. اینکه بگوییم اکرم العالم فی البلد. هم عالم کند. اینکه حکم بر شخص یا جهر بیاید، تفاوتی نمیرسد که تفاوتی نمیبه نظر می

اطالق صورت  هاآنآید، در تمام قیودی که در حکم می اطالق دارد و هم بلد اطالق دارد. زیرا مستقیم حکم بر عالم آمده است.
 گیرد.می

را بگیریم بر بحث ما منطبق  هرکدام درنتیجهتری دارد. ولی اصل ظهور تفاوتی ندارد. البته اگر جهر را مقدر بگیریم، اطالق قوی
 است.

 شود.ه در اینجا وجود دارد این است که اکثرًا در مستثنی منه قید حذف میای کنکته

 بررسی آیه با فرض استثناي منقطع

 دلیل استثناي منقطع در آیه
اگر بخواهیم استثنای منقطع را فرض بگیریم باید بگوییم که: جنس مستثنی و مستثنی منه با هم متفاوت است. این یک قاعده 

گویند استثنا منقطع است، همین بحث است. داخل نبود. دلیلی که در این آیه می اال نبود قبلی در بعدی اگر کهاست البته به حیثی 
 شخص است.» من ظلم«جنس جهر، فعل است و جنس  اگر در آیه هیچ حذف و تقدیری نگیریم، استثنای منقطع است.

ره) نیز تام نیست. امام (این مطلب را قبول ندارند. فرمایش  ه)درست است که اصل در استثنا این است که متصل باشد، اما امام (ر
 شاهدش هم در اداتی مثل اّال است.

 تعارض دو اصل (اصالت االتصال در استثنا و اصل عدم تقدیر)
نیز در اینجا تعارض بین دو ظهور است. یک اصالت االتصال در استثنا وجود دارد و این مقتضی چیزی است که مقدر باشد. یکی 

 کردیم. یانقبًال ب، باید حتمًا چیزی مقدر باشد که اصل عدم تقدیر داریم. این تحلیل نهایی است. اگر استثنا بخواهد متصل باشد
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 را دوست دارد.» من ظلم«شود: خداوند جهر را دوست ندارد ولی اگر استثنا را منقطع بگیریم معنای آیه می

اصل بحث ما این است که در اینجا تعارض بین دو اصل است. در اینجا قطعًا تقدم با اصالت االتصال در استثنا است. زیرا اگر 
پسندد). یعنی پسندد ولی من ظلم را می(خداوند قول بد را نمیشود. بخواهیم استثناء را منقطع بگیریم، معنای آیه دور از ذهن می

اگر نیز بخواهیم بگوییم که آیه به معنای این است که: خداوند قول بد  که این معنی خیلی بعید است.ارد. خداوند مظلوم را دوست د
 را به زبان بیاورد، نیاز به مقدری داریم که حذف شده است. هاآن تظلم خواهیپسندد مگر اینکه مظلوم برای را نمی

شایع است که جزء اصل عدم تقدیر  قدرآنشود، بسیار شایع است از طرفی باید بدانیم که در مستنثی منه وقتی چیزی حذف می
 شود.نمی

 گیرينتیجه
خوانیم ه حذف شده است که این حذف بسیار رایج است. اول اینکه آیه را میای نیز در مستثنی مناستثنا در اینجا متصل است. کلمه

 آیه داللت تامی بر استثنا دارد.کنیم. همین اوامر را اثبات می

 »لممن ظَ«مبحث هشتم: قرائت 
آیه ارتباطی به اگر این قرائت را بگیریم،». َمن َظلم«گویند: که آیه شریفه قرائت دیگری دارد و در آنجا می نکته دیگر این است

 مبحث ما ندارد.

 شود:بگیریم، دو جور معنا می» اّال َمن َظلم«اگر 

شد، استثنا قطعًا منقطع است. در این صورت باید مقدر را چیزی بگیریم. با» َظلم َمن«چیزی که مشهور است این است که اگر 
 استثنای منقطع از نوع نادر است.» َمن َظلم«باید بگوییم  درنتیجه

 انواع استثناي منقطع
 استثنای منقطع بر دو نوع است:

 شود.ماند فقط اثبات و سلب عوض میالف) حکم قبلی باقی می
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 حکم نیز چیز دیگری است. این استثنا، یک جمله جدید است.شود، ب) موضوع که عوض می

 شود که خداوند ظالم را دوست ندارد.در صورت دوم معنای آیه می

 بیان ما در این مبحث
توانیم در اینجا نیز استثنای متصل بگیریم. راه آن نیز این است که محذوف را چیز دیگری بگیریم. خداوند نظر ما این است که می

توانید این کار را بکنید. محذوف ما در اینجا مفعول است و ل را در قبال دیگران قبول ندارد مگر در برابر ظالم میوء من القوجهر بس
 کند.فاعل نیست. با این فرض، هم استثنا متصل است و هم اینکه بر بحث ما داللت می

 گیرينتیجه
این آیه از ادله مهم استثنای غیبت در مقام تظلم کنند. داللت بر بحث ما میاند و چه َظلم و چه ُظلم بخوانیم هر دو استثنای متصل

 خواهی است.

 البالغهنهج ١٥٧نکاتی پیرامون خطبه 
ِه  ِعَبادَ « َه  اللَّ هَ  اللَّ َعزِّ  ِفي اللَّ

َ
ْنُفِس  أ

َ
َها َو  َعَلْیُکْم  اْأل َحبِّ

َ
َه  َفِإنَّ  ِإَلْیُکْم  أ ْوَضَح  َقْد  اللَّ

َ
َناَر  َو  اْلَحقِّ  َسِبیَل  َلُکْم  أ

َ
ْو  َالِزَمةٌ  َفِشْقَوةٌ  ُطُرَقهُ  أ

َ
 أ

ُدوا َداِئَمةٌ  َسَعاَدةٌ  اِم  ِفي َفَتَزوَّ یَّ
َ
اِم  اْلَفَناِء  أ یَّ

َ
ادِ  َعَلی ُدِلْلُتْم  َقْد  اْلَبَقاِء  ِأل ِمْرُتْم  َو  الزَّ

ُ
َعِن  أ َما اْلَمِسیِر  َعَلی ُحِثْثُتْم  َو  ِبالظَّ ْنُتْم  َفِإنَّ

َ
 َکَرْکٍب  أ

ْیِر  ُیْؤَمُروَن  َمَتی َیْدُروَن  َال  ُوُقوٍف  َال  ِبالسَّ
َ
ْنَیا َیْصَنُع  َفَما أ ا َمْن  ِباْلَماِل  َیْصَنُع  َما َو  ِلآلِْخَرةِ  ُخِلَق  َمن ِبالدُّ  َتْبَقی َو  ُیْسَلُبُه  َقِلیٍل  َعمَّ

ِه  ِعَبادَ  ِحَساُبُه  َو  َتِبَعُتُه  َعَلْیِه  ُه  اللَّ هُ  َوَعَد  ِلَما َلْیَس  ِإنَّ رِّ  ِمَن  َعْنهُ  َنَهی ِفیَما َال  َو  َمْتَرٌك  اْلَخْیِر  ِمَن  اللَّ ِه  ِعَبادَ  َمْرَغٌب  الشَّ  اْحَذُروا اللَّ

ْعَماُل  ِفیِه  ُتْفَحُص  َیْوماً 
َ
ْلَزاُل  ِفیِه  َیْکُثُر  َو  اْأل ْطَفاُل  ِفیِه  َتِشیُب  َو  الزِّ

َ
ِه  ِعَبادَ  اْعَلُموا اْأل نَّ  اللَّ

َ
ْنُفِسُکْم  ِمْن  َرَصداً  َعَلْیُکْم  أ

َ
 ُعُیوناً  َو  أ

اَظ  َو  َجَواِرِحُکْم  ِمْن  ْعَماَلُکْم  َیْحَفُظوَن  ِصْدٍق  ُحفَّ
َ
ْنَفاِسُکْم  َعَددَ  َو  أ

َ
ُکْم  َال  َو  َداٍج  َلْیٍل  ُظْلَمةُ  ِمْنُهْم  َتْسُتُرُکْم  َال  أ  ُذو َباٌب  ِمْنُهْم  ُیِکنُّ

یٌب  اْلَیْوِم  ِمَن  َغداً  ِإنَّ  َو  ِرَتاٍج  نَّ  ِبِه  َالِحقاً  اْلَغُد  ُء َیِجي َو  ِفیِه  ِبَما اْلَیْوُم  َیْذَهُب  َقِر
َ
ْرِض  ِمَن  َبَلَغ  َقْد  ِمْنُکْم  اْمِرٍئ  ُکلَّ  َفَکأ

َ
 َمْنِزَل  اْأل

نَّ  َو  ُغْرَبٍة  َمْفَردِ  َو  َوْحَشٍة  َمْنِزِل  َو  َوْحَدةٍ  َبْیِت  ِمْن  َلهُ  َفَیا ُحْفَرِتِه  َمَخطَّ  َو  َوْحَدِتِه 
َ
ْیَحةَ  َکأ َتْتُکْم  َقْد  الصَّ

َ
اَعةَ  َو  أ  َو  َغِشَیْتُکْم  َقْد  السَّ
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َباِطیُل  َعْنُکُم  َزاَحْت  َقْد  اْلَقَضاِء  ِلَفْصِل  َبَرْزُتْم 
َ
ْت  َو  اْأل ْت  َو  اْلِعَلُل  َعْنُکُم  اْضَمَحلَّ ُموُر  ِبُکُم  َصَدَرْت  َو  اْلَحَقاِئُق  ِبُکُم  اْسَتَحقَّ

ُ
 اْأل

ِعُظوا َمَصاِدَرَها ُذرِ  اْنَتِفُعوا َو  ِباْلِغَیِر  اْعَتِبُروا َو  ِباْلِعَبِر  َفاتَّ  ».ِبالنُّ

یا رستگاری جاویدان در  گیردامنآن را روشن نگاه داشت، پس یا شقاوت  هایجادههمانا خدا، راه حق را برای شما آشکار کرده و 
انتظار شماست، پس در این دنیای نابود شدنی برای زندگی جاویدان آخرت، توشه برگیرید، که شما را به زاد و توشه راهنمایی 

کاروانی هستید که در  چنان. همانا شما برانگیختندکردند، و به کوچ کردن از دنیا فرمان دادند، و شما را برای پیمودن راه قیامت 
گاه باشید با دنیا چه میدهندمیدانند در چه زمانی آنان را فرمان حرکت جایی به انتظار مانده و نمی کند کسی که برای آخرت . آ

و تنها کیفر حسابرسی آن بر عهده  ربایدمیهمه اموال او را مرگ  زودیبهکه  کسآنآفریده شده است و با اموال دنیا چه کار دارد 
 داشتنیدوست، و شّری را که از آن نهی فرمود نیستبندگان خدا خیری را که خدا وعده داد رها کردنی  .ماندانسان باقی خواهد 

، روزی که پر از تشویش و اضطراب است و کودکان در شودمینیست بندگان خدا از روزی بترسید که اعمال و رفتار انسان وارسی 
از پیکرتان برگزیده و حافظان  هاییدیدبان، و اندگماشتهز شما نگاهبانانی بر شما ای بندگان خدا بدانید که ا گردندمیآن روز پیر 

، و نه پوشاندمی، نه تاریکی شب شما را از آنان شمارندمیشما را  هاینفسو شماره  کنندمیکه اعمال شما را حفظ  گوییراست
و بدان  آیدمی، و فردا گذردمیفردا به امروز نزدیك است، و امروز با آنچه در آن است  .سازدمیپنهان  هاآندری محکم شما را از 

اید، چه خانه تنهایی و چه هاند آرمید، گویی هر یك از شما در دل زمین به خانه مخصوص خود رسیده و در گودالی که کندهرسدمی
فیل دمیدند، و قیامت فرارسیده، و برای قضاوت و حسابرسی بر صور اسرا اکنونهممنزل وحشتناکی و چه سیه چال غربتی گویی 

و شما را به آنجا که  آشکارشدهبرای شما  هاحقیقتاز میان برخاسته، و  هابهانهاید، پندارهای باطل دور گردیده، قیامت بیرون شده
 .گردید مندبهره هشداردهندگاناز ، و پذیریدعبرتپند گیرید، و از دگرگونی روزگار  هاعبرت، پس از اندکشاندهالزم بود 
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