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 غیبت استثنائات
 مقام قضا و شهادت: غیبت در ششماستثنای 

 عنوانبهاما چون اینجا دوباره آن را مطرح کردند و استثنای دوم بیان کرده بودند، عنوانبه(نکته: این استثنا را استاد در مباحث قبلی 
 شود.)شود و این استثنا، استثنای ششم میاستثنای دیگری این را بیان کردند، یک شماره از استثنا کم می

خواهد شکایت دیگری بکند، کسی می کهوقتیمقصود از این استثنا این است که در مقام ادای شهادت و قضا، غیبت جایز است. 
توانند غیبت کنند. کند. شهود نیز میرسی کند، شهودی را حاضر میخواهد مسئله را برمحکمه می کهوقتی غیبت جایز است.

هم برای شاکی و شاهد، غیبت جایز است. حتی در مواردی قاضی به بیان عیب  درنتیجهبرای طرح دعوا، نیاز به غیبت است. 
حتی گاهی بیان عیب  ه غیبت در این مقام جایز است.ها در مقام قضا است و گفته شده است کاینپردازد. شخص دیگر، می

 سنخ این استثنا، تخصیص است.دیگری بر جلوی خودش نیز جایز است. زیرا مقام تظلم و طرح شکایت است. 

 بررسی اصل دلیل
 دلیل این استثنا، داللت اقتضا است.

. اگر امر دیگر اثبات نشود، شودنمیطلب دیگر، تمام کند که این بدون مداللت اقتضا یعنی که شارع یا متکلم مطلبی را بیان می
 حکمی که بیان شده است، لغو و بیهوده است.

 اینجا سه مقام وجود دارد:

 الف) طرح دعوا از سوی شاکی

 ب) ادای شهادت از شهود

 ج) بیان عیب از سمت قاضی

 غیبت را استفاده کنیم. جواز توانیم دلیلها را جداگانه بررسی کنیم، میاز این هرکدام
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 دعوا از شاکی طرح مقام اول:
ُه َسمیعًا َعلیماً «ای یک دلیل همان آیه وِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ُظِلَم َو کاَن اللَّ ُه اْلَجْهَر ِبالسُّ ی دلیل بعد ادله است. ١»ال ُیِحبُّ اللَّ

یکی از امور قطعی و یقینی است. شخصی که مورد  است که این امردلیل دیگر این  ای است که در باب قضا وارد شده است،خاصه
طرح دعوا و شکایت بردن رود. طرح دعوا کند. در غیر این صورت باب قضا، از بین میتواند پیش قاضی ظلم قرار گرفته است، می

 از کسی پیش قاضی جایز است.

 شود.اردی متهم حضور دارد و غیبت انجام نمیپذیر نیست. البته در موطرح دعوا نیز غالبًا بدون غیبت امکان

 انواع داللت اقتضا
 پذیر نیست.الف) یک نوع این است که حکم بدون حکم دیگر امکان

 پذیر است.ب) یک نوع این است که گاهی حکم بدون حکم دیگر امکان

 انطباق بحث داللت اقتضا با بحث
دهد، مستلزم این است حکم دیگری را قائل وقتی شارع حکم را قرار می درنتیجه بحث ما نیز از داللت اقتضای نوع دوم است.

است. این بیان عیب  شارع در اینجا شکایت را جایز دانسته است، پس قطعًا بیان عیب دیگری را در آنجا نیز جایز دانستهبشود. 
ی را مقید کنیم که باید با متهم همیشه توانیم شاکدر پشت سر وی باشد. از سویی نمیممکن است در حضور شخص باشد یا اینکه 

 شود.در خیلی از موارد متهم با شاکی وارد دادگاه نمی نزد قاضی بروید.

 گیرینتیجه
داللت اقتضا بیان  در اینجاآید. غیاب متهم، بیان عیب جایز است زیرا غالبًا متهم با شاکی به محکمه نمی در صورت درنتیجه

 کههمینپذیر نیست. پس کند که جواز شکایت بدون جواز بیان عیوب دیگران معقول نیست. بدون حکم دوم نیز غالبًا امکانمی
 قطعًا جواز بیان عیوب دیگران را نزد قاضی نیز داده است. شارع مقدس اجازه طرح شکایت داد،

 بعد از مدتی متهم را خواهد شناخت. هرحالبهزیرا قاضی البته باید بدانیم معلومیت در اینجا شرط ندارد. 

 .148سوره نساء، آیه  1
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 نکته
 نیست. بلکه اینجا در مقام اثبات است. طرح دعوا در پیش قاضی، برای اثبات مظلومیت در نزد دیگران است. تظلماینجا در مقام 

 ون مقام اولامنکاتی پیر
ای مجاز است که مربوط به ظلمی است که به او روا شده است. بیش از آن، از این دلیل کند فقط در محدودهکه غیبت می شاکی .١

 ای که انتظار شکایت دارد، باید معایب متهم را بیان بکند.در محدوده درنتیجهشود. استفاده نمی

ید بررسی کنیم که طرح دعوا جایز است یا خیر؟ وقتی شخص مطمئن تواند اثبات کند یا خیر، بااگر شاکی اطمینان دارد که نمی. ٢
 تواند اثبات کند، طرح دعوا و غیبت احتماًال جایز نیست. اما اگر احتمال بدهد، جایز است.است که نمی

 بندیجمع
 و جواز غیبت دو محدوده دارد: طرح دعوا و شکایت

 ای که ظلم به او روا شده است.در محدوده الف)

 جایی که احتمال اثبات در آن باشد. ب) در

 مقام دوم: جواز غیبت از ناحیه شاهد
 ای که برای جواز غیبت شاهد است به شرح زیر است:شود. ادلهشواهدی بر این امر آورده میشود،وقتی طرح دعوا می

ی کتمان شهادت در آیات حرام است و از کبائر است. حضرت فاطمه زهرا (س) در طرح مسئله واجب است و تادای شهاد الف)
 فدک به این مسئله خیلی تأکید داشتند.

ظاهرًا ادله ی غالبی با غیبت دارد. البته باید بدانیم که این ادای شهادت مالزمه مطلق با غیبت ندارد. اما از لحاظ عرفی یک مالزمه
 ق دارد به جایی که متهم باشد یا اینکه نباشد، فقط باید در حضور قاضی باشد.ادای شهادت اطال
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