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 غیبت استثنائات
 استثنای چهارم: غیبت در مقام استشاره و نصیحت

 مرور گذشته
اند غیبت در مقام هدایت و مشورت ایرادی ندارد. بعضی نیز گفتهاند که غیبت در مقام بعضی گفتهدر این استثنا اقوالی وجود داشت:

 خیرخواهی و نصح دیگران مانعی ندارد. حتی اگر ابتدایی باشد و در پاسخ به یک مشورت نباشد.

توانیم در اگر بخواهیم به خود بحث بپردازیم، ابتدا باید ببینیم خود نصح وجوب و الزام دارد یا خیر؟ بدون تعیین این حکم اولی، نمی
مورد حکم غیبت در مقام استشاره و نصیحت بحث کنیم. زیرا در مورد غیبت در مقام استشاره و نصح، دلیل خاصی وجود ندارد. 

ان شده است که این جواز وجود دارد. اگر حکم الزامی در طرف نصح یا استشاره وجود نداشته باشد، در مقام بلکه به خاطر تزاحم بی
وقتی الزام را استفاده کردیم باید اهم بودنش را نیز اثبات کنیم. با این مقدمات، گفتیم بحث ما قطعًا حکم غیبت مقدم است. تزاحم،

 دو مقام دارد:

 نصح الف) مقام اول، بیان حکم

 ب) جواز در مقام تزاحم حکم نصح و غیبت

 روایاتی را عرض کردیم. بعدازآنشد. هایی را کردیم. ابتدا ادله عقلی را بررسی کردیم که رجحان از آن استفاده میدر مقام اول بحث
 آمده است. ٣٦و  ٣٥این روایات در ابواب فعل معروف، باب 

مضمون آورده شده است. این روایت اول و دوم و سوم این باب است. این روایات از  در این باب سه روایت را مطرح کردیم که یک
 لحاظ سندی معتبر بودند.

ْن  اْلُمْؤِمِن  َعَلی ِلْلُمْؤِمِن  َیِجُب «مضمون روایات این بود که 
َ
 ١».ُیَناِصَحُه  أ
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 بررسی روایات از لحاظ داللت

 اشکال اول
ابتدا ممکن است کسی خدشه وارد کند و بگوید یجب در اینجا از احکام خمسه نیست. اینجا یجب به معنای یحق له است. این 

اما باید بگوییم که این اشکال وارد نیست. زیرا یحق نیز مقدمات حکمت حکم الزامی نیست. در اینجا وجوب، ثبوت حق است. 
 علی االطالق است. اگر بگوییم حقی علی االطالق ثابت است، به این معنی است کهشود و ظهور این در ثابت در آن جاری می

اصل در حق ثابت است. همچنین در امر وجوبی وجود ندارد ولی با مقدمات حکمت یا حکم  طرف باید این حق را انجام بدهد.
 وجوب کنیم. توانیم استفادهمت میحق نیز چنین است. با مقدمات حک کند.عقل داللت بر وجوب می

 اشکال دوم
در روایات تعارض دو داللت وجود مناقشه دوم این است که: اشکال دیگری در این داللت وجود دارد که این بسیار مهم است.

 اطالق دارد. نصح دارایظهور در وجوب دارد. از طرفی نصح نیز با مالزمات حکمت،» اْلُمْؤِمِن  َعَلی ِلْلُمْؤِمِن  َیِجُب «دارد. ظهور 
 مراتبی است:

 قبولقابلوجوب این درجه نصح گوید شخص دچار خیانت شده است. الف) یک درجه آن این است که اگر ترک کند، عرف می
 است.

ها وجوب تأثیر این خیرخواهی بارز و برجسته نیست. این نوع خیرخواهی های عادی است.تر که خیرخواهیب) درجات پایین
 بگوییم همه باید تمام مراتب نصح را باید انجام بدهند، دور از ذهن و بعید است. ینکها ندارد.

در  درنتیجه ترک نصح نیز در تمام موارد، خیانت نیست.شود. نصح در اینجا اطالقی دارد. تمام مراتب نصح را شامل می درنتیجه
ید که واجب است و از طرف دیگر نصح در بعضی مراتب گودو ظهور وجود دارد و ظهورات با هم تعارض دارند. از جایی می اینجا

 شوند.دو ظهور با هم جمع نمی ینا وجوب ندارد.

 رفع تعارض بین دو ظهور حلراه
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از سویی مراتب پایین نصح نیز استحباب کمی دارد. و  باید دست از وجوب بداریم و بگوییم در اینجا استحباب وجود دارد. الف)
 ندارند.این دو با هم تعارض 

 شود.گوید، بلکه مراتب باالی نصح را شامل میب) باید ظهور دومی را برداریم. و بگوییم که یناصح مطلق نصح را نمی

 شود.اگر کسی بگوید ظهور یجب اقوی است، باید یناصح را حمل بر درجه باال کنیم. اگر ظهور نصح را برداریم همه مستحب می

پس این اما باید بگوییم که اینجا استحباب مؤکد است. ایات دلیلی بر وجوب نصح مطلق نیست. نتیجه هر دو این است که این رو
 تواند باشد.حکم استحباب در تزاحم با حکم الزامی نمی

 روایت چهارم
ِبي َعْن  َجاِبٍر  َعْن  ِشْمٍر  ْبِن  َعْمِرو َعْن  َمْحُبوٍب  اْبِن  َعِن  َو «

َ
ِه  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ع َجْعَفٍر  أ ُجُل  ِلَیْنَصِح  ص اللَّ َخاهُ  ِمْنُکْم  الرَّ

َ
 أ

 ١».ِلَنْفِسِه  َکَنِصیَحِتِه 

 بررسی روایت از لحاظ سند
 این سند روایات زیادی را مطرح کرده است.این روایت معتبر است. 

 بررسی روایت از لحاظ داللت
که در کار خود دلسوزی دارد. در این روایت نیز امر  طورهمانفرماید: باید خیرخواهی بکند نسبت به برادر خودش، ص) می( یامبرپ

 وجود دارد.

که  طورهمانصیغه امر است، از طرفی نصح اطالق دارد. » لینصح«ارد. در اینجا نیز بحث سابق وجود دارد. امر ظهور در وجوب د
گوید که تمام گوید واجب است. ماده نیز مینیست. هیئت مطلقًا می جمعقابلبین اطالق در هیئت و اطالق در ماده،  دانیم،می
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توانیم وجوب نصیحت را علی االطالق نمی درنتیجهکنم. لذا با همان بیان سابق، در اینجا تعارضی وجود دارد. مراتب را بیان می
 قبول کنیم.

 روایت پنجم:
ِبیِه  َعْن  ِإْبَراِهیَم  ْبِن  َعِليِّ َعْن  َو «

َ
ْوَفِليِّ  َعِن  أ ُکوِنيِّ  َعِن  النَّ ِبي َعْن  السَّ

َ
ِه  َعْبِد  أ ِه  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ع اللَّ ْعَظَم  ِإنَّ  ص اللَّ

َ
اِس  أ  النَّ

ِه  ِعْنَد  َمْنِزَلةً  ْمَشاُهْم  -اْلِقَیاَمةِ  َیْوَم  اللَّ
َ
ْرِضِه  ِفي أ

َ
ِصیَحةِ  أ  ١».ِلَخْلِقِه  ِبالنَّ

 که دیگران را راهنمایی بکند. کندمیکنایه از تالش است. در اینجا شخص تالش » امشاهم«

 بررسی روایت از لحاظ سند
این روایت قابل تصحیح است. در سه جهت این روایت بحث است. یکی در پدر علی بن ابراهیم بحث وجود دارد. دیگری نیز در 

 هایی تصحیح کردیم.قبًال با راهها را نوفلی و سکونی بحث وجود دارد. این

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 چند نکته در اینجا وجود دارد:

کند تفاوت است. در جایی که وعده عقاب درجایی که بیان ثواب و عقاب اخروی می الف) این روایت ظهور در وجوب ندارد.
در این روایت درجه مستحبی را نشان وجوب ندارد.  کند، ظهور دررد. در جایی که بیان ثواب میکند داللت بر حرمت دامی
 دهد.می

 شود.از این روایت استحباب مؤکد استفاده می ب)

 کنایه از تالش مضاعف است.» امشاهم«ج) 

 د) در اینجا داللت التزامی دارد که اصل نصیحت امر خوبی است.

 .همان - 1
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 شود.میه) نصیحت در اینجا اطالق دارد و امور دنیوی و اخروی را شامل 

 ها است و برای مؤمن نیست. نصیحت خلق، مطلقًا مستحب است.و) دایره این روایت، مطلق انسان
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