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 رد غیبت
 مرور گذشته

مبحث بیست و دوم وجوب رد غیبت بود. دو قول در اینجا وجود داشت. ادله وجوب رد غیبت و دفاع از مغتاب عند الغیبة به دو 
 شود:گروه کلی تقسیم می

 این روایات اختصاص به غیبت داشتند. وجود داشت. ١٥٦ها بیشتر در باب : اینالف) ادله خاصه

 .ها ذکر شده استاین ادله اختصاص به باب غیبت ندارد. بلکه نصرت مؤمن و برادر ایمانی در آنمطلق: ) ادلهب

کرد، مطلق بود و در خصوص غیبت نبود. ای که عدم نصرة را تحریم میدقت کنیم، در روایت معتبره ١٥٦اگر در روایات باب 
ی الزامی دارد که با بحث ما کرد. روایت چهارم، جنبهاستحباب را بیان میروایت سوم و چهارم این باب، معتبر بودند. روایت سوم، 

 اما در این روایت بحث غیبت نبود.منطبق بود،

ِبیِه  َعْن  َو «
َ
ْحَمَد  َعْن  َسْعٍد  َعْن  أ

َ
ِبي ْبِن  أ

َ
ِه  َعْبِد  أ ِبیِه  َعْن  اللَّ

َ
ادِ  َعْن  أ ِبي َعْن  اِنيِّاْلَیَم  ُعَمَر  ْبِن  ِإْبَراِهیَم  َعْن  ِعیَسی ْبِن  َحمَّ

َ
ِه  َعْبِد  أ  اللَّ

ْفَضَل  َکاَن  ِإالَّ  َمْظُلوماً  ُمْؤِمناً  ُیِعیُن  ُمْؤِمٍن  ِمْن  َما: َقاَل  ع
َ
 ُمْؤِمٍن  ِمْن  َما َو  -اْلَحَراِم  اْلَمْسِجِد  ِفي اْعِتَکاِفِه  َو  َشْهٍر  ِصَیاِم  ِمْن  أ

َخاهُ  َیْنُصُر 
َ
هُ  َنَصَرهُ  ِإالَّ  ُنْصَرِتِه  َعَلی َیْقِدُر  ُهَو  َو  أ ْنَیا ِفي اللَّ َخاهُ  َیْخُذُل  ُمْؤِمٍن  ِمْن  َما َو  اآلِْخَرةِ  َو  الدُّ

َ
 ِإالَّ  ُنْصَرِتِه  َعَلی َیْقِدُر  ُهَو  َو  أ

هُ  َخَذَلهُ  ْنَیا ِفي اللَّ  ١».اآلِْخَرةِ  َو  الدُّ

 بنديجمع
اما بین گروه دوم، روایات معتبر نیز وجود دارد. یکی از  نیستند.، معتبر کدامهیچکرد، اما گروه اول، روایاتی است که الزام را بیان می

 ها نیز همین روایت مذکور است.آن
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 122روایات باب 
در ابواب احکام عشرت وجود دارد. عنوان این باب، باب وجوب اداء حق المؤمن و جملة من  ١٢٢روایات دیگری نیز در باب 

 است.حقوق الواجبة 

 اینکهمثلمنطبق بر بحث غیبت کنیم. در این روایات عناوینی آمده است  ها راتوانیم آنی وجود دارد که میدر این باب عناوین مطلق
 کمک مؤمن کنید، در کنار مؤمن باشید و ... . اما بعضی روایات این باب، ارتباط بیشتری با بحث غیبت دارند.

 :اولروایت 
 روایت هشتم این باب است.

ِبیِه  َعْن  ِإْبَراِهیَم  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  َو «
َ
ادِ  َعْن  أ ِبي َعْن  اْلَیَماِنيِّ ُعَمَر  ْبِن  ِإْبَراِهیَم  َعْن  ِعیَسی ْبِن  َحمَّ

َ
ِه  َعْبِد  أ  اْلُمْسِلِم  َحقُّ : َقاَل  ع اللَّ

ْن  اْلُمْسِلِم  َعَلی
َ
ُخوهُ  َیُجوُع  َو  َیْشَبَع  َال  أ

َ
ُخوهُ  َیْعَطُش  َو  َیْرَوی َال  َو  أ

َ
ُخوهُ  َیْعَری َو  َیْکَتِسيَ َال  َو  أ

َ
ْعَظَم  َفَما أ

َ
 َعَلی اْلُمْسِلِم  َحقَّ  أ

ِخیِه 
َ
ِحبَّ  َقاَل  َو  اْلُمْسِلِم  أ

َ
ِخیَك  أ

َ
َلَك  ِإْن  َو  َفَسْلهُ  اْحَتْجَت  ِإِن  َو  ِلَنْفِسَك  ُتِحبُّ  َما اْلُمْسِلِم  ِأل

َ
ْعِطِه  َسأ

َ
هُ  َال  َفأ هُ  َال  َو  َخْیراً  َتَملَّ  َلَك  َیَملَّ

هُ  َظْهراً  َلُه  ُکْن  هُ  َو  َفُزْرهُ  َشِهَد  ِإَذا َو  َغْیَبِتِه  ِفي َفاْحَفْظهُ  َغاَب  ِإَذا َظْهٌر  َلَك  َفِإنَّ ِجلَّ
َ
ْکِرْمهُ  َو  أ

َ
ُه  أ ْنَت  َو  ِمْنَك  َفِإنَّ

َ
 َعَلْیَك  َکاَن  ِإْن  َو  ِمْنُه  أ

ی ُتَفاِرْقهُ  َفَال  َعاِتباً  َصاَبهُ  ِإْن  َو  َسِخیَمَتهُ  َتُسلَّ  َحتَّ
َ
َه  َفاْحَمِد  َخْیٌر  أ َل  ِإْن  َو  َفاْعُضْدهُ  اْبُتِليَ  ِإِن  َو  اللَّ ِعْنهُ  َلهُ  ُتُمحِّ

َ
ُجُل  َقاَل  ِإَذا َو  َفأ  الرَّ

ِخیِه 
َ
فٍّ  ِأل

ُ
ْنَت  َلُه  َقاَل  ِإَذا َو  اْلَوَالَیِة  ِمَن  َبْیَنُهَما َما اْنَقَطَع  أ

َ
ي أ َحُدُهَما َکَفَر  َعُدوِّ

َ
َهَمه َفِإَذا أ  ١»اتَّ

داری، گرسنه باشد. چیزی که برای خود دوست می اشایمانیبرادر  کهدرحالیحق مسلم بر مسلم این است که مسلم سیر نباشد، 
مدافع برادرت باش، در این روایت، یک عنوان مشخصی برای غیبت وارد شده است. اگر  برای برادر ایمانی خود نیز دوست بدار.

 یکی از مصادیق حفظ مؤمن در غیبت، رد غیبت است. یبت او را حفظ کن.در غت حضور نداشت،ابرادر ایمانی

 ایت از لحاظ سندوبررسی ر
 که در روایت چهارم بیان کردیم، ممکن است ابراهیم بن عمر الیمانی توثیق داشته باشد. طورهمان
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 بررسی روایت از لحاظ داللت
ُه «جمله   ی کلی است، که با بحث ما نیز مرتبط است.یک قاعده» َغْیَبِتِه  ِفي َفاْحَفْظُه  َغاَب  ِإَذا َظْهٌر  َلَك  َفِإنَّ

شود، محل تردید است. زیرا در روایات مواردی بیان شده است که استحباب دارد اما اینکه بگوییم از این روایات وجوب استفاده می
وجوب بخشی، وجوب یا عدم وجوب بخش  درست است که قبل بیان کردیم که عدم وجوب یاشود. ها استفاده نمیو وجوب از آن

 شود. اما در این نوع موارد، شواهدی وجود دارد که وجوبی قائل نشده است.دیگر را ملتزم نمی

 :دومروایت 
 است. ١٢٢این روایت هفتم باب 

ْسَنادِ  َو « ِه  َعْبِد  َعْن  اْلَحَکِم  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  ِباْإلِ ی َعِن  اْلَهَجِريِّ  ُبَکْیٍر  ْبِن  اللَّ ِبي َعْن  ُخَنْیٍس  ْبِن  اْلُمَعلَّ
َ
ِه  َعْبِد  أ  َما َلُه  ُقْلُت : َقاَل  ع اللَّ

َع  ِإْن  َواِجٌب  َعَلْیِه  ُهَو  َو  ِإالَّ  َحقٌّ  ِمْنُهنَّ  َما َواِجَباٍت  ُحُقوٍق  َسْبُع  َلهُ  َقاَل  اْلُمْسِلِم  َعَلی اْلُمْسِلِم  َحقُّ   َوَالَیةِ  ِمْن  َخَرَج  َشْیئاً  ِمْنَها َضیَّ
ِه  ِه  َیُکْن  َلْم  َو  َطاَعِتِه  َو  اللَّ ی َیا َقاَل  ِهيَ  َما َو  ِفَداَك  ُجِعْلُت  َلهُ  ُقْلُت  َنِصیٌب  ِفیِه  ِللَّ ي ُمَعلَّ َخاُف  َشِفیٌق  َعَلْیَك  ِإنِّ

َ
ْن  أ

َ
َع  أ  َال  َو  ُتَضیِّ

ةَ  َال  ُقْلُت  َتْعَمَل  َال  َو  َتْعَلَم  َو  َتْحَفَظ  ِه  ِإالَّ  ُقوَّ ْیَسُر  َقاَل  ِباللَّ
َ
ْن  ِمْنَها َحقٍّ  أ

َ
 َو  ِلَنْفِسَك  َتْکَرهُ  َما َلُه  َتْکَرهَ  َو  ِلَنْفِسَك  ُتِحبُّ  َما َلُه  ُتِحبَّ  أ

اِني اْلَحقُّ  ْن  الثَّ
َ
ِبَع  َو  َسَخَطهُ  َتْجَتِنَب  أ ْمَرهُ  ُتِطیَع  َو  َمْرَضاَتُه  َتتَّ

َ
اِلُث  اْلَحقُّ  َو  أ ْن  الثَّ

َ
 َو  َیِدَك  َو  ِلَساِنَك  َو  َماِلَك  َو  ِبَنْفِسَك  ُتِعیَنُه  أ

اِبُع  اْلَحقُّ  َو  ِرْجِلَك  ْن  الرَّ
َ
ْن  اْلَخاِمُس  اْلَحقُّ  َو  ِمْرآَتهُ  َو  َدِلیَلهُ  َو  َعْیَنُه  َتُکوَن  أ

َ
  َو  َتْرَوی َال  َو  َیُجوعُ  َو  َتْشَبَع  َال  أ

ُ
 َو  َتْلَبَس  َال  َو  َیْظَمأ

اِدُس  اْلَحقُّ  َو  َیْعَری ْن  السَّ
َ
ِخیَك  َلْیَس  َو  َخاِدٌم  َلَك  َیُکوَن  أ

َ
ْن  َفَواِجٌب  َخاِدٌم  ِأل

َ
 َو  َطَعاَمهُ  َتْصَنَع  َو  ِثَیاَبهُ  َفَتْغِسَل  َخاِدَمَك  َتْبَعَث  أ

اِبُع  اْلَحقُّ  َو  ِفَراَشهُ  َتْمَهَد  ْن  السَّ
َ
یَضُه  َتُعودَ  َو  َدْعَوَتهُ  ُتِجیَب  َو  َقَسَمهُ  ُتِبرَّ  أ نَّ  َعِلْمَت  ِإَذا َو  َجَناَزَتهُ  َتْشَهَد  َو  َمِر

َ
 ُتَباِدُرهُ  َحاَجةً  َلهُ  أ

ْن  ِإَلی ُتْلِجُئهُ  َال  َو  َقَضاِئَها ِإَلی
َ
َلَکَها أ

َ
 ١».ِبَوَالَیِتَك  َوَالَیَتُه  َو  ِبَوَالَیِتِه  َوَالَیَتَك  َوَصْلَت  َذِلَك  َفَعْلَت  َفِإَذا ُمَباَدَرةً  ُتَباِدُرهُ  َلِکْن  َو  َیْسأ

 بررسی روایت از لحاظ سند
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خنیس، کسی است که روایات نوروز را بیان کرده است. ایشان محل بحث است. البته قابل توثیق است. و ممکن است  معلی بن
 این روایت معتبر باشد.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
من به تو فرمایند که البته امام (ع) با تمام تأکیدات میفرمایند حقوق مذکور، واجب است. در این روایت با تأکید فراوان می

شود که منظور از وجوب در اینجا، تأکید اهمیت است. یعنی گویم، زیرا شاید تو نتوانی انجام بدهی. پس از این سخن معلوم مینمی
و در مقام  یک استحباب مؤکد است. معنا ندارد که چیزی واجب باشد ولی حضرت آن را بیان نکند. یا اینکه واجب نیست

ینکه در مقام انشاء، وجوبی دارد ولی به خاطر مانعی، وجوبش تنجز پیدا نکرده است و ممکن است در اند. یا ااستحباب فرموده
شود. اما بعضی مستحب مؤکد است و شبیه وجوب تلقی می زمان امام زمان (عج) این فعل، واجب بشود. بعضی از تکالیف،

بعضی از تکالیف نیز در اعصار  ارند. مثًال مسواک زدن.امرها، در مقام انشاء واجب هستند، ولی به خاطر موانعی، وجوب ند
 کند.عادی، واجب نیستند، اما در زمان امام زمان (عج) وجوب پیدا می

 بنديجمع
 مؤکد دارند. امور استحباب این .شودنمیاین روایات وجوبی استفاده  ازکه  یابیمدرمیاز این دو روایت 

 روایت سوم:
 روایت نهم همین باب است.

ِبي َعْن  َو «
َ
ْشَعِريِّ  َعِليٍّ أ

َ
ِد  َعْن  اْأل ارِ  َعْبِد  ْبِن  ُمَحمَّ اٍل  اْبِن  َعِن  اْلَجبَّ ِبي َعْن  ُعْقَبةَ  ْبِن  َعِليِّ َعْن  َفضَّ

َ
ِه  َعْبِد  أ  َعَلی ِلْلُمْسِلِم  َقاَل  ع اللَّ

ْن  اْلَحقِّ  ِمَن  اْلُمْسِلِم 
َ
َم  أ َتهُ  َو  َغاَب  ِإَذا َلهُ  َیْنَصَح  َو  َمِرَض  ِإَذا َیُعوَدهُ  َو  َلِقَیهُ  ِإَذا َعَلْیِه  ُیَسلِّ  َو  َدَعاهُ  ِإَذا ُیِجیَبهُ  َو  َعَطَس  ِإَذا ُیَسمِّ

 ١».َماَت  ِإَذا َیْتَبَعهُ 

 تواند بر بحث غیبت انطباق داشته باشد.این روایت احتماًال معتبر است. از سویی نیز می

 .207، ص 12وسائل الشیعه، ج  - 1
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 روایت چهارم:
 روایت سیزدهم همین باب است.

اِدِق  َعِن  َصَدَقةَ  ْبِن  َمْسَعَدةَ  َعْن  ِبِإْسَناِدهِ  َو « ِه  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل « ع الصَّ  ِمَن  َواِجَبةٍ  ُحُقوٍق  َسْبَعةُ  اْلُمْؤِمِن  َعَلی ِلْلُمْؤِمِن  ص اللَّ
ِه  ْجَالُل  َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ ْن  َو  َماِلِه  ِفي َلُه  اْلُمَواَساةُ  َو  َصْدِرهِ  ِفي َلهُ  اْلُودُّ  َو  َغْیَبِتِه  ِفي َلهُ  اْإلِ

َ
َم  أ ْن  َو  ِغیَبَتُه  ُیَحرِّ

َ
ْن  َو  َمَرِضِه  ِفي َیُعوَدهُ  أ

َ
 أ

َع  ْن  َو  َجَناَزَتُه  ُیَشیِّ
َ
 ١».َخْیراً  ِإالَّ  َمْوِتِه  َبْعَد  ِفیِه  َیُقوَل  َال  أ

 وار بر روایات دیگرمروري خالصه
اکثر روایات این باب، به شکلی بر غیبت منطبق  درنتیجهروایت نوزدهم و بیست و سوم نیز به اشکالی بر غیبت انطباق دارند. 

 شوند.می

کنند، اما در های ایجابی دارند اما داللت بر وجوب نمیها کمی مقدار متفاوت است. این روایات لحناما روایت باب چهارم با این
عنوان، نصر است. نصر مؤمن نیز اخص از عون است. عون مطلق کمک است. فرض نصر در جایی است که چهارم،روایت باب 

را قائل بشویم. یکی از این احکام، نصرت  در آنتوانیم وجوب بعضی از احکام، دالیل خاصی دارند که می مؤمن مظلوم واقع بشود.
، نصر مطلق کمک نیست و در جایی است که ظلمی به کسی وارد شده که بیان کردیم طورهمانو حرمت ترک نصرت است. اما 

 باشد.

 بندي روایاتگروه 
 رسانند.روایاتی است که در مقام شنیدن غیبت، دفاع بکنید. این روایات، استحباب را میالف) یک طایفه،

 آید.یات به دست میکند که باید دفاع کنید و الزام از این رواب) طایفه دوم، روایاتی است که داللت می

ها این دو دسته در خصوص باب غیبت است. گروه اول، معتبر هستند ولی الزام ندارند. دسته دوم معتبر نیستند ولی الزام در آن
 وجود دارد.

 .208همان، ص  - 1

7 

 

                                                           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٢٥٦٥:�ماره ثبت                                                                                                                         

 شوند:بندی میهای تقسیمشوند نیز به گروهروایاتی که عام هستند و به شکلی بر بحث غیبت منطبق می

 رسانند.کنند. این روایات عامه است ولی بیش از رجحان نمیرا بیان می» عون«الف) روایاتی که 

شود. بین این روایات معتبر نیز وجود دارد. این الزامی میدر این صورت حکم،کنند. را بیان می» ت مؤمننصر«ب) روایاتی که 
 شود. زیرا غیبت کردن مؤمن، یک نوع ظلم است.روایات بر باب غیبت منطبق می

 گیري کلینتیجه
ای یابیم که عون و نصر مطلق، مستحب است. اما نصر در مقام دفاع از مظلوم، واجب است. این قاعدهاز تمام مطالب باال درمی

 شود.این قاعده فراتر از بحث غیبت است و در تمام روابط جاری میوجود دارد.  یفرد یانماست که در ارتباطات 

 فروعات رد غیبت
 رد غیبت یا دفاع مظلوم انواع .1

به چند » رد«است. در امور عرضی و آبرویی، » نصر«های کلی آمده است که همان دفاع است. در قاعده» رد«در روایات غیبت 
 شود:شکل انجام می

 شوند، آن را نفی کند. نفی نقص از غیر بکند.وقتی شخص غیبت را می الف)

 کند.بیان میکند ولی موجه شرعی برای وی نفی نمیب) 

 کند که شخص دارای عیبی نیست.کند، و به صورت کلی بیان میتوجیه خاصی ذکر نمی ج)

 .شوداست و این خطا، مجوز غیبت وی نمی یزالخطاجاد) ممکن است بگوید که انسان 

 در این صورت، کاری به خطاهای شخص ندارد. های شخص غیبت شونده.ه) بیان خوبی
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