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

 مرور گذشته
ی نهی از منکر فراهم بشود، اگر در جایی نهی از منکر توقف بر غیبت داشته باشد، یعنی با غیبت زمینهبعضی بزرگان گفتند که 

 توان غیبت کرد. البته باید گفت این امر بر دو صورت است:می

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

 دهد.ب) گاهی مقدمه نیست و با خود نفس غیبت شخص منکر را انجام نمی

 جواز است. به دو دلیل ایشان این امر را جواز دانستند: کالم شیخ (ره)مرحوم 

 الف) حسن احسان

 ب) ادله نهی از منکر

 تبریزی (ره) اللهآیتره) و خویی ( اللهآیتخالصه فرمایش 
شود، ادله گویند که این دو، از جایی که راه با حرام انجام میاند. ایشان میمرحوم آقای خویی (ره) نیز هر دو دلیل را جواب داده

فرمایش شیخ (ره) برگشتند. ایشان دلیل احسان را قبول ندارند.  تبریزی (ره) به نحوی به اللهآیتمنصرف است. در ادامه مرحوم 
فرمایند که باید قاعده تزاحم را اجرا کنیم. ایشان شواهدی را بر این مطلب اما ایشان میکر را ایشان قبول دارند. اما دلیل نهی از من

ی تأکیداتی که بر حرمت در روایت معتبره عبدالله بن سنان که در ابواب حد زنا آمده است، این امر روشن است. با همه دارند. مثالً 
او را حبس کن. حبس مادر حرام است. ولی  است، گوید چون مادرت بدکارهام (ع) به شخص میمادر بر فرزند وجود دارد، ام

 توانیم نهی از منکر را از راه حرام کسب کنیم.می
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 بررسی نظر ما
 کنیم.تبریزی (ره) است. به خاطر این مطلب چند نکته را بیان می اللهآیتنظر ما نیز موافق با 

 الزامی اطالق احکام پذیرش .١
وجهی برای انصراف ادله در جایی که تزاحم نداشته باشد نیست. اصل احکام  اولین نکته این است که ما باید ادله را مطلق بگیریم.

در تمام جاهایی که دو قانون الزامی با هم  ،حتی مستحبات نیز چنین است. منتهی در تمام نظامات حقوقیشریعت، اطالق است. 
اگر بگوییم وجوب اطالق  کند. زیراها را تعدیل مینگرانیاین قاعده اهم و مهم، کنند.و مهم بودن را مطرح می کند، اهمبرخورد می

 دارند، باید بگوییم که از هر راهی این واجب باید انجام بشود حتی اگر راه حرام باشد. همچنین برعکس این قضیه نیز صادق است.
شود. در این صورت همه در این صورت باب تزاحم برچیده میدر این صورت چند راه داریم. یک راه این است که اطالق را برداریم. 

 ر این صورت یک فقه دیگری باید وجود داشته باشد.شویم. اصل عملی نیز غالبًا برائت است. ددلیل میشوند و ما بیادله مقید می

توانیم اطالق نمی درنتیجهشود. تر باشد، مقدم میمهم هرکدامنگاه عقالیی است. که همان اهم و مهم است. نگاه شرع در اینجا نیز 
 چنین نیست.جاری باشد ولی در همه جا این شاید مواردی این قاعدهکند را همه جا قبول کنیم. قاعده هدف وسیله را توجیه می

گوییم گیریم، که همیشه در تزاحم، حکم الزامی مقدم بر مستحب است. در احکام غیر الزامی یا میگیری میاز این مطالب نتیجه
و اگر هم این را نگوییم باید بگوییم در تزاحم، حکم الزامی مقدم است. نتیجه در هر دو صورت احکام استحبابی اطالقی ندارد. 

 نکته وجود دارد: در قواعد تزاحم دویکی است. 

 الف) اهم محتمل، مقدم است.

 ب) اگر تساوی باشد، تخییر است.

 بودن نهی از منکر یا غیبت اهم .٢
اکنون باید ببینیم که کدام اهم شود. ها قاعده تزاحم اجرا میبین آن درنتیجهدلیل نهی از منکر اطالق دارد. غیبت نیز اطالق دارد. 

اما روایت ی غیبت اهم است. گفتیم که ادلهره) صدق دارد. اگر دلیلی نداشتیم باید میتبریزی ( اللهآیتاست. در اینجا فرمایش 
تواند دهد که عرف میتواند حرامی را انجام بدهد. این روایت نشان میگوید که به خاطر نهی از منکر، میعبدالله بن سنان می

گویند که در اینجا نهی از منکر اهم است. مرحوم تبریزی (ره) می اللهآیتخ و مرحوم شیبگوید نهی از منکر بر غیبت اهم است. 
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باید ببینیم فرمایند که غیبت اهم از نهی از منکر است. ما قائل به تفصیل هستیم. باید مورد به مورد بررسی کنیم. خویی می اللهآیت
 کند.ذهن فقهی در هر مورد چه چیزی را افاده می

 درنتیجهباید مفسده را با غیبت بسنجیم تا ببینیم کدام اهم است.  درنتیجهای است که در منکر است. طر مفسدهمصلحت نهی به خا
توانیم حکم کلی صادر کنیم. باید در هر مورد منکر را با غیبت بسنجیم. این یک مطلب منطقی مناسب با نکات فقهی در اینجا نمی

 است.

 گیرینتیجه
 تزاحم است. وقتی نیز جای تزاحم است باید قائل به تفصیل بشویمدر اینجا جای قاعده 

 خطبه رسول خدا (ص) در مورد خوف از خداوند
 ابواب جهاد النفس است. ١٤در باب  این روایت

 این روایت معتبر است.

ٍد َعْن « ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ِد ْبِن َیْحَیی َعْن أ ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن ُمَحمَّ َبا َعْبِد ُمَحمَّ

َ
ْعَماِن َعْن َحْمَزَة ْبِن ُحْمَراَن َقاَل َسِمْعُت أ َعِليِّ ْبِن النُّ

ه ُه َقاَل: اللَّ نَّ
َ
ِه ص أ ا ُحِفَظ ِمْن ُخَطِب َرُسوِل اللَّ اُس ِإنَّ َلُکْم َمَعاِلَم َفاْنَتُهوا ِإَلی َمَعاِلِمُکْم َو ِإنَّ َلُکْم  -ع َیُقوُل ِإنَّ ِممَّ َها النَّ یُّ

َ
ِنَهاَیًة أ

َجٍل َقْد َمَضی َال َیْدِري َم 
َ
َال ِإنَّ اْلُمْؤِمَن َیْعَمُل َبْیَن َمَخاَفَتْیِن َبْیَن أ

َ
َجٍل َقْد َبِقيَ َال َفاْنَتُهوا ِإَلی ِنَهاَیِتُکْم أ

َ
ُه َصاِنٌع ِفیِه َو َبْیَن أ ا اللَّ

ُخِذ اْلَعْبُد اْلُمْؤمِ 
ْ
ُه َقاٍض ِفیِه َفْلَیأ ِبیَبِة َقْبَل اْلِکَبِر َو ِفي اْلَحَیاِة َیْدِري َما اللَّ ُن ِمْن َنْفِسِه ِلَنْفِسِه َو ِمْن ُدْنَیاُه آلِِخَرِتِه َو ِفي الشَّ

ْنَیا ِمْن ُمْسَتْعَتٍب َو َما َبْعَدَها ِمْن َداٍر  ٍد ِبَیِدِه َما َبْعَد الدُّ ِذي َنْفُس ُمَحمَّ َة َقْبَل اْلَمَماِت َفَو الَّ اَر.ِإالَّ اْلَجنَّ ِو النَّ
َ
 ١»أ

 ص) محفوظ مانده است و آن عبارت است از:اسالم (های رسول امام صادق (ع) فرمود: یکی از خطبه

ای برای زندگی معنوی وجود ندارد. شما توانیم بگوییم که نشانهها را محافظت کنیم. نمیهای روشنی وجود دارد و شما آننشانه
مؤمن همیشه بین دو خوف پایان را از ذهنتان حذف نکنید.  گاههیچباشد.  تاننهاییپایانی دارید، همیشه نگاهتان به پایان و خط 

 219، ص 15وسائل الشیعه، ج  1
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چگونه عمر من گذشت و چگونه خداوند بر  کهاینر حال فعلی، به گذشته توجه دارد و یک نگرانی دارد. کند. همیشه دزندگی می
کند. اگر این دو خوف وجود داشته آینده است که چه چیزی خداوند بر آن جاری می در موردیک نگرانی نیز کند. آن حساب می

ن دو نیز اساس حرکت معنوی انسان است. از خود برای خود ذخیره دهد. ایهم حال توبه و هم حال مراقبت به انسان میباشد، 
توشه بردار. به خداوند قسم، بعد از دنیا جایی نیست جز بردارید. از جوانی برای وقت پیری ذخیره کن. و در زندگی برای مردنت 

 جنت یا نار.
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