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 غیبت استثنائات
 دفع منکر و نهی از منکر: غیبت در مقام پنجماستثنای 

مرحوم عالمه مجلسی این را با ابواب  دفع منکر و نهی از منکر است. بحث بیستم از غیبت، استثنائات غیبت است. استثنای پنجم،
 اند. یکی از این استثنائات غیبت در مقام دفع منکر و نهی از منکر است.اند. عمده این مسائل از رساله شهید آوردهآوردهکفر 

اکثر چیزهایی که در مکاسب آمده است، در روایات آمده غیبت در مکاسب محرمه از زمان مرحوم شهید شروع شده است. بحث 
 است.

 در کالم مرحوم شهید است. در کالم مرحوم شهید، ده استثنا وجود دارد.مقصود ما این است که این بیانات 

 توضیح و تشریع مسئله
البته خود این شود. شود باعث انجام ندادن آن منکر میاگر نهی از منکر متوقف بر غیبت بشود. اگر شخص بداند که غیبت وی می

 امر دو حالت دارد:

ره) توجه به این نکته داشتند. گاهی نهی از منکر متوقف بر غیبت است. اگر ( یزیتبرالف) غیبت مقدمه نهی از منکر است. استاد 
 شود تا شخص را نهی کند.ای پیدا میبخواهد این منکر رفع بشود، باید غیبت کند، بعد از غیبت زمینه

 دهد.ا انجام نمیمنکر رب) گاهی مقدمه نیست و با خود نفس غیبت شخص 

اند. کتب دیگر نیز در این بحث، اند. مرحوم امام (ره) در این مسئله وارد نشدهمرحوم شیخ برای این مسئله دو استدالل آورده
 اند.خویی و تبریزی (ره) در این موضوع مطالبی بیان کرده یانآقا اند.صحبتی نکرده

 ره)( خیشاستدالالت مرحوم 
 اند:کردهشیخ دو دلیل اقامه 
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 الف) احسان به مرتکب معصیت
نسبت به او است. احسانی نیز باالتر از این نیست که با غیبت  به خاطر احسان گناه نکند، اینکهو برای  کندکسی که غیبت او را می

 بر غیبت است. مقدم او، شخص را از منکرات باز داریم. رجحان احسان به غیر،

 نهی از منکر ادله) ب
یرا ادله نهی از منکر دیگران را توصیه کرده اساقتضا میی نهی از منکر،ادلهاطالق  ت کند که بگوییم، غیبت در اینجا جایز است. ز

 گیرد.که دیگران را نهی کنید. اگر در جایی شرایط نهی از منکر جمع شد و غیبت در او مؤثر بود، ادله نهی از منکر نیز این امر را می

 یل است که شیخ آن را بیان کرده است.دلیل دوم، عمده دل

دهد. این اعم از گناهانی است کند، دیگر منکر را انجام نمیگاهی شخص برای خود ارزش قائل است. اگر بداند کسی غیبتش می
 کنند یا گناهان دیگر شخص.که آن را غیبت می

 شود.دوم را بپذیریم، وجوب غیبت استفاده میکند. اما اگر دلیل اگر دلیل اول را بپذیریم، جواز غیبت را استفاده می

 به دو دلیل )اشکاالت آقاي خویی (ره
 اشکال به دلیل اول
ره) فرمودند این استدالل عجیبی است. ظاهر ادله احسان این است که با امر مباح ( ییخو اللهآیتدلیل اول حسن احسان بود. 

ی احسان این است ظاهر ادلهانجام بشود. اینکه بگوییم احسان به غیر بکنیم ولو اینکه با گناه انجام بدهد. مثل انفاق با مال دزدی. 
 ر مجاز باشد.که باید در کادر امو

 اشکال به دلیل دوم
گوید نهی از ای که میدلیل دوم نیز همین است. احسان استحبابی است ولی نهی از منکر ایجابی است. اما ظاهر ادلهاشکال به 

ای باشد، فرماید از طرق جایز این کار را بکنید. نهی از منکر با منکر شایسته نیست. اگر در جایی عنوان ثانویهمنکر بکنید، می
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خاصی داشته باشد. مثل اینکه شما کسی را بزنید به خاطر اینکه شخص گناه انجام ندهد.  ، یعنی مگر اینکه دلیلمشکلی ندارد
 ا بکشیم.توانیم شخص مرتکب گناه رحتی در جاهایی می

کند که شرعی کند، از طرقی ما را الزام میگردد و آن این است که تکالیفی که ما را الزام میروح هر دو اشکال به یک امر برمی
ادله احسان و نهی از  درنتیجه گوید انفاق بکن، از مال حالل انفاق باید بکنیم. نه اینکه از مال حرام انفاق کنیم.مثًال وقتی میباشد. 

شود و قطعًا به مرحله توانیم نتیجه بگیریم که دلیل اثبات نمیشوند و ادله از این امر انصراف دارد. پس میمنکر این امر را شامل نمی
 اهیم رفت.تزاحم نخو

 حتی ما اگر انصراف را قائل نشویم، قطعًا الزامیات بر غیر الزامیات مقدم است.

 تبریزي در مورد دلیل دوم اهللاآیتنظر 
 برد.فرمایند ادله انصراف دارد. ولی انصراف کلی را قبول ندارد. این امر را به باب تزاحم میایشان می

در  گیرد. البته در جاهایی که راه منحصر باشد.های غیر مشروع و حرام را نیز گاهی میر راهتوانیم بگوییم بادله نهی از منکر را می
توانید بزنید. البته درست است که آن شود که برای باز داشتن از منکر میو نهی از منکر مراتبی دارد. حتی گفته می معروفامربه

با دیدن این ادله و روایاتی که در این باب آمده است، انصراف را توانیم به شکلی این را سرایت بدهیم. اما میدلیل خاص دارد. 
 توانیم قائل نباشیم.می
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