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 غیبت استثنائات
 سومین استثنا: غیبت در مقام تظلم برای دیگران

 تکمله مباحث
ما در آیه ترجیح دادیم که سوء من القول  کنم.میقول سوء مظلوم بیان  کنم. یک نکته را در موردتکمله مبحث نکاتی را بیان می در

های فردی دارد و گاهی شود. گاهی این موارد مصداقشمول داشت. این قول شامل غیبت، نفرین، لعن، صب و ... می
ام بیان کسی در مقآیه شریفه است.  جمعی ها از مصادیقهای جمعی دارد. مثًال مرگ بر آمریکا، مرگ بر منافق و ... . اینمصداق

توانند این ، جایز است. حتی در مقابل ظالمی که مسلمان باشد، اشخاص میدهدمظلومیت و مقابله با ظالم این شعارها را می
 شعارها را بدهند.

 بنديجمع
 قاعده فقهی وجود دارد: سهتوانیم عرض کنیم که در باب مظلوم بندی تمام مباحث قبل میدر جمع

 فسالف) قاعده دفاع عن الن

 ایم.: این قاعده در آیات متعدد قرآن آمده است. در مورد این قاعده، مباحث زیادی کردهمثلبهمقابله) ب

 نفسهفی، جهر بالسوء من القول داشته باشد. تکلم به قول سوء که مثلبهمقابلهتواند فراتر از ) قاعده دوم این است که مظلوم میج
 تواند انجام بدهد.گناه یا مکروه است را می

شارع در اینجا یک حق عمومی قرار داده است. قبل از اینکه به حاکم و قاضی روح تمام این قواعد، یک بازدارندگی از ظلم است. 
 برسند، یک حق عمومی برای مظلوم قرار داده است.

 شود.در باب کذب شواهدی وجود دارد که شامل آن نمی
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 اطالقات قول سوء نکته:
شود. غنا کیفیت صوت است و ارتباطی به محتوا و این قول شامل غنا نمی درنتیجهظاهر قول سوء در محتوا و مضمون است. 

شود. مثًال داد زدن به حیث اینکه کسی بترسد، شامل این مفهوم نمیقول سوء شامل اصواتی که کیفیت صوت است،مضمون ندارد. 
 شود.نمی

 چهارم: غیبت در مقام استشاره و نصیحتاستثنای 
مثًال  اند که غیبت در مشورت و نصیحت، جایز است.کنیم. گفتهی خاصی نداریم و فقط از باب قواعد بحث میبه بعد، ادله ازاینجا

بر او  در اقوال آمده است که مشاور امین است، ورود. در مقام مشاوره پیش کسی میازدواج بکند، باکسیخواهد شخصی می
انسان در مقام مشاوره جایز است عیوب دیگری را بگوید. دایره این مقام از  واجب است که عیوب مستشیر را بر شخص برشمارد.

خواهید ازدواج کنید کند که میتر است حتی در باب نصیحت مؤمنین نیز جایز است. این شخص از شما سؤال نمیاین بحث اوسع
ای یا شخصی ازدواج کنید. شخص از باب نصیحت عیوب خواهید با خانوادهشود که شما مییا خیر؟ ولی خودش متوجه می

 گوید شخص نادرستی است و ازدواج نکن.شمارد و میشخص را برمی

 بیان اقوال
 در اینجا اقوالی وجود دارد:

 تنها در مقام مشاوره جواز غیبت وجود دارد. اند کهالف) بعضی گفته

 در مقام نصیحت نیز غیبت جایز است. اند کهب) بعضی گفته

 بیان مقامات بحث
 الف) ترک نصح

 ب) ترک نصیحت در مقام مشاوره
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و گاهی نیز در مقام استشاره آید. این خیانت در باب مشاوره است. نصح به شکلی است که خیانت به حساب می یگاه ج) خیانت.
 نیست.

آید یا خیر؟ ها حرمت وجود دارد یا خیر؟ بعد بر اساس آن باید ببینیم تزاحمی به وجود میاز این هرکدامابتدا باید ببینیم که در 
 اگر ترک خیانت متوقف بر غیبت بشود، باید چه کنیم؟ باید ببینیم در مقام تزاحم چه باید بکنیم؟ بعدازآن

 وجوب نصح به معناي عام
اصل نصح هم ایجاد مالیمت بین دو  انجام بدهد که کار دیگری را اصالح کند.مفهوم نصح یعنی شخص امر و یا قولی را بگوید و 

 خیرخواهی دیگری است.تر نصح،به معنای کلی شی است.

ما در این مبحث دو مقام داریم. اولین مقام بیان حکم نصیحت و مشاوره است. دومین مقام این است که در مقام تزاحم و تعارض، 
 جواز غیبت را بیابیم.

 ام اول: بررسی حکم نصحمق
ابتدا باید حکم نصیحت و خیرخواهی برای دیگران را بررسی کنیم. در اینجا ابتدا باید روایات را بررسی کنیم. در اینجا یک حکم 

 عقلی مستقلی وجود دارد. ولی از این حکم عقلی بیش از رجحان ندارد.

و نهی از  معروفامربهکه ارتباطی به مباحث  وجود دارد. رهای خوب)کامعروف (و نهی از منکر، ابواب فعل  معروفامربهدر کتاب 
تحریم ترک النصیحة  عنوانبهنیز  ٣٦، که به اسم وجوب نصیحة المؤمن است. باب ٣٥منکر ندارد. ابواب فعل معروف، باب 

 کنیم.را مرور می المؤمن و مناصحة است. روایات در این دو باب وجود دارد. ما این روایات

 روایت اول
ُد « ةٍ  َعْن  َیْعُقوَب  ْبُن  ُمَحمَّ ْصَحاِبَنا ِمْن  ِعدَّ

َ
ْحَمَد  َعْن  أ

َ
ٍد  ْبِن  أ َباٍن  ْبِن  ُعَمَر  َعْن  اْلَحَکِم  ْبِن  َعِليِّ َعْن  ُمَحمَّ

َ
ِبي ْبِن  ِعیَسی َعْن  أ

َ
 أ

ِبي َعْن  َمْنُصورٍ 
َ
ِه  َعْبِد  أ ْن  اْلُمْؤِمِن  َعَلی ِلْلُمْؤِمِن  َیِجُب : َقاَل  ع اللَّ

َ
 ١».ُیَناِصَحهُ  أ

 381، ص 16وسائل الشیعه، ج  1
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 این مضمون در دو روایت دیگر نیز آمده است:

 روایت دوم:
ْحَمَد  َعْن  َعْنُهْم  َو «

َ
َیةَ  َعْن  َمْحُبوٍب  اْبِن  َعِن  أ ِبي َعْن  َوْهٍب  ْبِن  ُمَعاِو

َ
ِه  َعْبِد  أ ِصیَحةُ  اْلُمْؤِمِن  َعَلی ِلْلُمْؤِمِن  َیِجُب : َقاَل  ع اللَّ  َلهُ  النَّ

 ١».اْلَمِغیِب  َو  اْلَمْشَهِد  ِفي

 روایت سوم:
ْسَنادِ  َو « ِبي َعْن  ِرَئاٍب  اْبِن  َعِن  َمْحُبوٍب  اْبِن  َعِن  ِباْإلِ

َ
اِء  ُعَبْیَدة أ ِبي َعْن  اْلَحذَّ

َ
 اْلُمْؤِمِن  َعَلی ِلْلُمْؤِمِن  َیِجُب : َقاَل  ع َجْعَفٍر  أ

ِصیَحةُ   ٢».النَّ

 این روایات سند معتبری دارند.

 داللتبررسی روایت از لحاظ 
کند. اما باید بگوییم که این یجب به معنای وجوب نیست. در اینجا یجب به معنای این روایات بنا بر احتمالی داللت بر وجوب می

ای بر خالف نباشد، ثابت است اولیه حق این است که ثابت است. اگر قرینه ظاهرمطلق گفته بشود،  طوربهحق اگر یحق له است. 
 ظهور در وجوب دارد. و ثبوت مطلق نیز وجوب دارد. ولی حق ثابت مؤمن نسبت به مؤمن دیگر،

 

 

 

 همان 1

 همان 2
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