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 وجوب رد غیبت
 در ذیل موارد غیبت، حرمت عدم رد غیبت یا وجوب رد غیبت است.مبحث بیست و سوم 

 ای پیرامون روایت دومنکته
 ای وجود دارد:در روایت دومی که دیروز بحث کردیم یک نکته

ِل َعْن َعْبِد « ِد ْبِن ُموَسی ْبِن اْلُمَتَوکِّ ْعَماِل َعْن ُمَحمَّ
َ
ْعَماِل َو ِفي ِعَقاِب اْأل

َ
ِد ْبِن َو ِفي َثَواِب اْأل ِه ْبِن َجْعَفٍر اْلِحْمَیِريِّ َعْن ُمَحمَّ اللَّ

ِبي َج 
َ
ِبي اْلَوْرِد َعْن أ

َ
اِب َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب َعْن َعِليِّ ْبِن ِرَئاٍب َعْن أ ِبي اْلَخطَّ

َ
ْعَفٍر ع َقاَل: َمِن اْغِتیَب ِعْنَدُه اْلُحَسْیِن ْبِن أ

 
َ
ُخوُه اْلُمْؤِمُن َفَنَصَرُه َو أ

َ
َعاَنهُ أ

َ
ُه َو أ ْنَیا َو اآلِْخَرِة َو َمْن َلْم َیْنُصْرهُ  َعاَنُه َنَصَرُه اللَّ َو َلْم ُیِعْنُه َو َلْم َیْدَفْع َعْنُه َو ُهَو َیْقِدُر َعَلی  ِفي الدُّ

ُه  ْنَیا َو اآلِْخَرِة. ُنْصَرِتِه َو َعْوِنِه ِإالَّ َخَفَضُه اللَّ  ١»ِفي الدُّ

این روایت یا سقطی دارد اضافه شده است. یا اینکه چیزی قبل حذف شده است. » اّال «ت وجود دارد. یا یک تصحیفی در این روای
 ای دارد. این جمله از نظر ادبی تام نیست.یا اینکه اضافه

 روایت چهارم:
اِد « ِبیِه َعْن َحمَّ

َ
ِه َعْن أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ْحَمَد ْبِن أ

َ
ِبیِه َعْن َسْعٍد َعْن أ

َ
ِه َو َعْن أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ْبِن ِعیَسی َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن ُعَمَر اْلَیَماِنيِّ َعْن أ

ْفَضَل ِمْن ِصَیاِم َشْهٍر َو اْعِتَکاِفِه ِفي اْلَمْس 
َ
َو َما ِمْن ُمْؤِمٍن  -ِجِد اْلَحَراِم ع َقاَل: َما ِمْن ُمْؤِمٍن ُیِعیُن ُمْؤِمنًا َمْظُلومًا ِإالَّ َکاَن أ

 
َ
 َیْنُصُر أ

َ
ْنَیا َو اآلِْخَرِة َو َما ِمْن ُمْؤِمٍن َیْخُذُل أ ُه ِفي الدُّ َخاُه َو ُهَو َیْقِدُر َعَلی ُنْصَرِتِه ِإالَّ َخاُه َو ُهَو َیْقِدُر َعَلی ُنْصَرِتِه ِإالَّ َنَصَرُه اللَّ

ْنَیا َو اآلِْخَرِة. ُه ِفي الدُّ  ٢»َخَذَلُه اللَّ

 نیز نظیر روایت دوم است. هم بیان ثواب وجود دارد و هم بیان عقاب دارد.این روایت  این روایت عون مظلوم است.
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 بررسی روایت از لحاظ سند
 این روایت معتبر است.سند 

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 به لحاظ داللت نکاتی وجود دارد:

 دو طرف ثواب و عقاب در این روایت وجود دارد. هر .١

ها و خذالن نسبت به برادر مؤمن این است که وقتی یکی از عدم نصرت روایت اختصاص به بحث غیبت ندارد. مطلق است. این .٢
 شنود، رد نکند.غیبت او را می

البته این نصرت مظلوم است و خصوص غیبت توانیم استفاده کنیم. این روایت داللت خوبی دارد. اولین روایتی است که الزام را می
 نیست.

 ی موجود در روایت:شبهه
َخاهُ «در این روایت 

َ
است. مطلق عدم دفاع،  »لم یرد«وجود دارد. این جمله بار بیشتری از نصرت دارد. این اخص از » َیْخُذُل أ

 هایی موجود باشد تا بر عدم دفاع این جمله را استوار کنیم.خذالن نیست. باید قرینه

 سه حالت دارد: شنودمیوقتی شخص غیبت را 

 کند.الف) از فرد غایب دفاع می

 کند.زند و عادی از آن عبور میب) حرفی نمی

 گیرد، گویا با این بحث همدلی کرده است. گویا با خذالن غایب شریک است.این حرف را تحویل می جورییکج) 

 شود.وجوب رد استفاده نمیت از این روای درنتیجهشویم که دلیل اخص از مدعا است. از این مباحث متوجه می

 جواب شبهه
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َخاهُ «جمله حالیه که بعد از 
َ
اصوًال در تمام  یا اینکه کسی بگوید است.» لم ینصره«شود که مقصود آمده است قرینه می» َیْخُذُل أ

روایات دیگر نیز کاربرد لغت نیز به معنای لم ینصره است. در  شود.جاهایی که انسان شأنیت دفاع دارد، نوعی تعبیر به خذالن می
 لم ینصره دارد.

 گیرینتیجه
رسد که خذله فراتر لم ینصر است. حتی اگر بگوییم در لغت نیز به یک معنا آمده ات به نظر میاما با تمام این شبهات و جواب شبه

 توانیم قبول کنیم.است، ولی به دلیل تبادرمان، نمی

 روایت پنجم:
ْعَماِل «

َ
خِ  َو ِفي ِعَقاِب اْأل

َ
ُه َقاَل ِفي ُخْطَبٍة َلُه َو َمْن َردَّ َعْن أ نَّ

َ
ِه ص أ یِض َعْن َرُسوِل اللَّ َم ِفي ِعَیاَدِة اْلَمِر یِه ِغیَبًة ِبِإْسَناٍد َتَقدَّ

ْنَیا َو اآلِْخَرِة َفِإْن َلْم َیُردَّ  رِّ ِفي الدُّ ْلَف َباٍب ِمَن الشَّ
َ
ُه َعْنُه أ ْعَجَبُه َکاَن َعَلْیِه َکِوْزِر َمِن  َسِمَعَها ِفي َمْجِلٍس َردَّ اللَّ

َ
َعْنُه َو أ

 ١»اْغَتاَب.

اگر رد نکند، و خوششم بیاید، مثل گناه  کند.کسی که رد غیبت کند، هزار بدی را از او دفع میفرمایند:ای میحضرت در خطبه
 غیبت کننده است.

 بررسی روایت از لحاظ سند
 راویان ضعیفی وجود دارد.در این نوع سند، این روایت از لحاظ سند ضعیف است.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 نکاتی در داللت این روایت وجود دارد:

 دو طرف ثواب و عقاب را دارد. هر .١
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 گوید که عدم رد، غیبت است.داللت بر حرمت دارد. صریحًا می در اینجا جمله دوم، .٢

 بنابراین این روایت نیز اخص از مدعا است. یز وجود دارد. این ترکیبی است.ن خوش آمدن. در اینجا صرف عدم رد نیست و ٣

 . این در خصوص غیبت است.٤

 روایت ششم:
ٍد « ٍد َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ِد ْبِن ُمَحمَّ ِبیِه َعْن ُمَحمَّ

َ
وِسيُّ ِفي َمَجاِلِسِه َعْن أ ٍد الطُّ ِد ْبِن اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ اٍم َعْن ُحَمْیِد َعْن ُمَحمَّ َهمَّ

ُکونِ  ِبیِع ْبِن ُسَلْیَماَن َعْن ِإْسَماِعیَل ْبِن ُمْسِلٍم السَّ ِه َعِن الرَّ َیاٍد َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن َعْبِد اللَّ ٍد ْبِن ِز ِه َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ِبي َعْبِد اللَّ
َ
يِّ َعْن أ

ِه ص َمْن َردَّ َعْن ِعْر  ِتيَ ِإَلْیِه َمْعُروٌف َفْلُیَکاِفْئ َفِإْن َعَجَز ع َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ُ
َة َو َمْن أ ُة اْلَبتَّ ِخیِه اْلُمْسِلِم ُکِتَب َلُه اْلَجنَّ

َ
ِض أ

ْعَمَة.  ١»َفْلُیْثِن ِبِه َفِإْن َلْم َیْفَعْل َفَقْد َکَفَر النِّ

 بررسی روایت از لحاظ سند
 دارای ایراداتی است.این روایت 

 لحاظ داللتبررسی روایت از 
 رساند.این روایت فقط رجحان را می

 نکته دیگر این است این روایت اعم از باب غیبت است.

 روایت هفتم:
ِد ْبِن « ٍد َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبَداَن َعْن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ٍد َعْن أ ِد ْبِن ُمَحمَّ ِبیِه َعْن ُمَحمَّ

َ
ِه اْلَحْضَرمِ َو َعْن أ ِد َعْبِد اللَّ يِّ َعْن ُمَحمَّ

بِ 
َ
ِبي َلْیَلی َعِن اْلَحَکِم ْبِن ُعَتْیَبَة َعِن اْبِن أ

َ
ْحَمِسيِّ َعِن اْلُمَحاِرِبيِّ َعِن اْبِن أ

َ
ِبیِه َقاَل: َناَل َرُجٌل ْبِن ِإْسَماِعیَل اْأل

َ
ْرَداِء َعْن أ ي الدَّ
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ِبيِّ ص ِبيُّ صَفَردَّ َرُجٌل ِمَن الْ  -ِمْن ِعْرِض َرُجٍل ِعْنَد النَّ ِخیِه َکاَن َلُه ِحَجابًا ِمَن  -َقْوِم َعَلْیِه َفَقاَل النَّ
َ
َمْن َردَّ َعْن ِعْرِض أ

اِر.  ١»النَّ

 شخص دیگری از فرد غایب دفاع کرد. در محضر پیغمبر اکرم (ص) کسی متعرض آبروی کس دیگری شد.

 بررسی روایت از لحاظ سند
 دارد.این روایت از لحاظ سند اشکاالت متعددی 

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 در این روایت نکاتی وجود دارد:

 ی ثواب را بیان کرده است.روایت فقط جنبه این .١

. اما احتمال دوم این است که منع از شودمیاگر این کار را نکند، حجاب ندارد و اگر بکند، دچار عذاب . روایت دو احتمال دارد. ٢
 کنیم.به آن استدالل نمی درنتیجه. بین این دو احتمال تردیدی وجود دارد کندنمیآتش 

 روایت هشتم:
ِتِه لَ « ِبيِّ ص ِفي َوِصیَّ ِبي َذرٍّ َعِن النَّ

َ
ْخَباِر ِبِإْسَناِدِه َعْن أ

َ
ُد ْبُن اْلَحَسِن ِفي اْلَمَجاِلِس َو اْأل ِخیِه ُمَحمَّ

َ
َبا َذرٍّ َمْن َذبَّ َعْن أ

َ
 ُه َقاَل: َیا أ

ُخوهُ 
َ
َبا َذرٍّ َمِن اْغِتیَب ِعْنَدُه أ

َ
اِر َیا أ ْن ُیْعِتَقُه ِمَن النَّ

َ
ِه أ  اْلُمْؤِمُن َو ُهَو َیْسَتِطیُع َنْصَرُه َفَنَصَرُه اْلُمْؤِمِن اْلِغیَبَة َکاَن َحّقًا َعَلی اللَّ

ْنَیا َو اآلِْخَرِة َو ِإْن َخَذَلهُ  ُه َعزَّ َو َجلَّ ِفي الدُّ ْنَیا َو اآلِْخَرِة. َنَصَرُه اللَّ ُه ِفي الدُّ  ٢»َو ُهَو َیْسَتِطیُع َنْصَرُه َخَذَلُه اللَّ

 بررسی روایت از لحاظ سند
 این روایت نیز سند معتبری ندارد.

 .همان - 1
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 بررسی روایت از لحاظ داللت
 در این داللت نکاتی وجود دارد.

 مخصوص باب غیبت است. روایت .١

 . در دو جنبه اثباتی و سلبی است.٢

 باشد.» لم یرد«دانیم که مطلق ما بعید می دارد.» خذله«در اینجا نیز  .٣

 روایت نهم
 است. ١٣است. و روایت  ١٥٢این روایت در باب 

اِدِق « ْیٍد َعِن الصَّ ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ِبِإْسَناِدِه َعْن ُشَعْیِب ْبِن َواِقٍد َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن َز آَباِئِه ع ِفي َحِدیِث اْلَمَناِهي َعْن  ُمَحمَّ
ِمیَمِة َو اِالْسِتَماِع ِإَلْیَه  ِه ص َنَهی َعِن اْلِغیَبِة َو اِالْسِتَماِع ِإَلْیَها َو َنَهی َعِن النَّ نَّ َرُسوَل اللَّ

َ
اٌت َیْعِني أ َة َقتَّ ا َو َقاَل َال َیْدُخُل اْلَجنَّ

ِت  امًا َو َنَهی َعِن اْلُمَحاَدَثِة الَّ  ُمْسِلمًا َبَطَل َصْوُمُه َو ُنِقَض َنمَّ
ً
ِه َو َنَهی َعِن اْلِغیَبِة َو َقاَل َمِن اْغَتاَب اْمَرأ ي َتْدُعو ِإَلی َغْیِر اللَّ

ْهُل اْلَمْوقِ 
َ
ی ِبِه أ ذَّ

َ
ْنَتُن ِمَن اْلِجیَفِة َیَتأ

َ
ْن َیُتوَب َماَت ِف َو إِ ُوُضوُؤُه َو َجاَء َیْوَم اْلِقَیاَمِة َیُفوُح ِمْن ِفیِه َراِئَحٌة أ

َ
ْن َماَت َقْبَل أ

 هَ  ُمْسَتِحال ِخیِه ِفي ِغیَبٍة َسِمَعَها ِفیِه ِفي َمْجِلٍس َفَردَّ
َ
َل َعَلی أ َال َو َمْن َتَطوَّ

َ
ُه َعزَّ َو َجلَّ أ َم اللَّ ْلَف َباٍب ِلَما َحرَّ

َ
ُه َعْنُه أ ا َعْنُه َردَّ اللَّ

ْنَیا َو اآلِْخَر  رِّ ِفي الدُّ ًة.ِمَن الشَّ َها َکاَن َعَلْیِه َکِوْزِر َمِن اْغَتاَبُه َسْبِعیَن َمرَّ َها َو ُهَو َقاِدٌر َعَلی َردِّ  ١»ِة َفِإْن ُهَو َلْم َیُردَّ

 بررسی روایت از لحاظ سند
 این روایت ضعیف است. شعیب بن واقع توثیق خاص و عام ندارد. تبدیل سند نیز راهی ندارد.
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٢٥٦٣:�ماره ثبت                                                                                                                         

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 در این روایت نکاتی وجود دارد:

 این روایت دو جنبه اثبات و سلب وجود دارد. در .١

 است. استفادهقابلاز این روایت  الزام .٢

 بر بحث ما است. منطبق .٣

 نیست. آقای سبحانی این نظر را دارند. قبولقابلاین روایت  »سبعین مرة«به خاطر  اندبعضی گفته .٤

در این روایت همبستگی بر کند. شود که بگوییم روایت درست نیست. این روایت یک نوع مبالغه میموجب نمی» سبعین مرة«
 کند.دیگران را تأکید می
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