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 اهلل الرمحن الرحیم بسم

 وجوب رد غیبت -غیبت / اقتصاد  فقو موضوع:
 کفاره غیبت

 کفاره غیبت می باشد.آخرین مبحث باشد   سومنی حبث در ذیل مباحث غیبت کو احتمالا و بیست 
 بکند و موجب مغفرت و آمرزش آن باشد چیست؟ کفاره غیبت کو گناه را حمو

مهمی است و پاسخش ىم ارزش  سؤال اخالقی و معارفی باشد کو خوب آن ىم  سؤالتواند یک از یک جهت می سؤالاین 
فقهی است برای اینکو ممکن است بگوییم کو یک تکالیفی بر عهده انسان است برای اینکو گناه  سؤالدارد و از یک جهت ىم 

، اگر خبواىیم با شود میتکلیفی واجب یا مستحب باشد، یک حبث فقهی ممکن است  بعدالغیبو حمو شود، از حیث اینکوغیبت 
مرتکب این   ،یک ادبیات فقهی سوالی را طرح بکنیم؛ سوال این طور است کو: بعد از اینکو غیبت از کسی صادر شد و شخص

 ، بعد از آن چو تکلیفی دارد؟شد بزرگگناه بو ظاىر 

 مقدمات
 .تا برسیم بو اقوال در مسئلو و استدللت و آرائی کو وجود دارد کنیم میدر اینجا مقدماتی را ذکر 

و مغفرت نسبت بو گناه توبو از واجباتی ىست کو بعد از گناىان بر عهده انسان قرار دارد و موجب حمو گناه و خبشش 
گناىان؛ ىر چو کو باشد، اصل این ىست کو گناىان قابل مغفرت  ، این مطلب از مطالب مسّلم شریعت و دین ىست کوشود می

 .شود میو آثار اخروی آن برداشتو  شوندزائل میىست، مگر یک موارد خاص و گناىان با توبو 

 آثار گناىان
 :باشددارای اثراتی میگناىان 

 آثار وضعی دنیوی در امور مادی ىست ـ 1
 وضعی در روح و روان و عامل درون انسان است ـ 2
 بو: اثر مادی در زندگی خود شخص یا دیگران. شود میاثر وضعی مادی ىم تقسیم  

توان  ست، یکی از تقسیمات آثار روحی میآثار روحی ىم قسم دیگری ىست کو در روایات ىم بو آن خیلی اشاره شده ا
 .گذارددر نسل آن شخص میاثری کو در روح و روان خود شخص یا  گفت کو

، وقتی کو اینها کند میدىد یک نقطو سودائی در قلب او اجیاد آثار روحی در روایات دارد کو شخص ىر گناىی کو اجنام می
 و کتاهبایی نوشتو شده. و نظائر این روایات کو موجود ىست شود میانباشتو شود و قلب او کامالا سیاه 

 باشند یا نو؟آثار ذکر شده را دارا میسوال: آیا مهو گناىان این 
 .این روشن ىست کو مهو گناىان در یک مرتبو مهو این آثار را ندارند
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 ىای گناىانآثار کیفری و جمازات
ىان مقرر فرموده است، دو اثر اولی آثار دنیوی بود؛ کو گاىی کو خداوند برای گناىست   یک اثر ىم آثار کیفری و جمازاهتایی

 اىی مادی ىست، روحی البتو با اخروی کو قسم دوم ىست ارتباط دارد.روحی ىست و گ
 :شود میآثار کیفری و جمازاهتا ىم بو دو نوع تقسیم 

 کیفری و جمازاهتای دنیوی ـ  1 
 ،کیفری و جمازاهتای اخروی ـ  2
، قسم دوم کو اخروی باشد این ىم تقسیمات ىای زیادی دارد؛ حدود، تعزیرات و ...قسم اول کو دنیوی باشد زیر جمموعو 

کدام  ىایی کو در حلظو احتضار ىست یا قرب یا برزخ و بعد جهنم ىست و عذاب جهنم کو ىرجمازاتاینکو:  ازمجلوزیادی دارد 
 .نقشو کلی آثار و تبعات گناه ىست کو ذکر کردمی این رد،تقسیمات و قواعدی دا

 علت َذنب نامیدن گناه
گناه یک پدیده نیست کو در یکجا رخ بدىد و حمو بشود، بلکو گناه کو اجنام شد پیامد دارد تبعات دارد بو مهنی دلیل ىم بو  

 .شود میگناه َذنب گفتو 
و زائل یا تقلیل و   حبث بعدی این ىست کو فی اجلملو مسّلم است کو بعد از وقوع گناه اقداماتی می تواند آثار گناه را حمو کند

 .ش دادکاى

 گناهدر  جمازات قراردادی یا عینیت 
ىای اخروی مقرر شرعی، گناه را تر ىست این است کو توبو نسبت بو آخرین فصل از تبعات گناه کو جمازاتکو روشنو  اما آنچ

حداقل ىای دنیا مال یک پیوند عّلی و اقتضایی ىست، جمازاتکیفرىای اخروی پیوندشان با اع  حمو یا تقلیل و کاىش می دىد،
 ، بنی متکلمنی و علماء اینجا تفاوت ىست.نوع جمازات قرار داد ىست

برای یک مصاحلی این جمازات را قرار داده است، ولی جمازات بو اراده و قرار و اعتبار شارع ىست، مثالا اگر کسی با سرعت 
داد ىست، مبلغش قرار داد لب قرارکنند؛ اصل این مطىزار تومان جرمیو می 31کیلومرت در ساعت در جاده تردد کند   121

کو جمازات ىای اخروی عنی این   شود میاست، از این دیدگاه شروع ىست، البتو مصاحلی دارد برای یک چیزی اینها را قرار داده 
این جمازات ، کند میجمازات ىای و کیفرىای جمعولو در دنیا تا دیدگاىی کو اصالا این را رابطو عّلی و معلولی تصویر و جتسم اعمال 

یعنی این عمل خود آتش ىست، شرایط عامل کو تغیری  ؛اه ىستجمازات ملکوت این گن ،از دل این گناه برخاستو شده یا بالتر
طوری معلوم نیست ولی وقتی برود در آن شرایط  ىست مهنی ءبکند این خودش را نشان می دىد، یک چیزىای در گوىر شی

 .شود میمعلوم 
گذارد و اینکو این قاعده کلی ىست یا نیست این جای حبث دارد کو ثریی میأىا چو تسایر انواع جمازات اما اینکو توبو در

در فقو حبث شده است، اینکو بعضی جاىا اگر شخص حبث منقحی ىم نشده است، در مورد حدود و تعزیرات یک مقداری 
، ولی آجنا قاعده کلی نیست بلکو بیشرت و شود یم برداشتو منیا جاىایی ى شود میتوبو کرد مثالا حد ارتداد از آن شخص برداشتو 
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، پس در جمازاهتای اخروی حد و تعزیر را ساقط کند ال آجناىایی کو مشخص شده استاصل بر این است کو توبو بینو بنی اهلل 
نسبت بو حدود و تعزیرات « ذنوبالمن آثار  ةذنوب او مقللالآلثار  ةذنوب و مزیللل ةالتوبو ممیح»قاعده عامو این ىست کو: 

این ىست کو آن را از بنی منی برد، چون اطالقات ادلو این ىست کو باید اجرا بشود قاعده کلی نیست اگر نگوییم قاعده اولیو 
، مگر آجنایی کو دلیل آمده، در جمازاهتای شرعی قرار دادی برعکس ىست، جمازات ىای دنیوی مثل چو توبو بکند یا توبو نکند

دود و تعزیرات، اصل این ىست کو توبو بینو و بنی اهلل مسقط حد و تعزیر و قصاص و دیات نیست ال ماخرج بادلیل، اما در ح
 .است الذنوب ةمسقط شود میآثار اخروی اصل این است کو توبو با شرایطی کو بعداا گفتو 

کو بعضی اوقات  د، البتو بیشرت معارفی است نو فقهیاما توبو نسبت بو آثار وضعی کو اول ذکر کردمی نیاز بو کار بیشرت دار 
، اما نسبت بو قسم اول کو آثار دنیوی حمض ىست فی مجلو اینطور ىست کو آثار توبو آثار روحی از گناه را کاىش می دىد

 .دنیوی گناه را توبو کاىش می دىد

 توبو وجوب عقلی یا شرعی
، در قواعد فقهی مرحوم آقای جبنوردی ىست یا شرعی باید حبث شود از نظر فقهی توبو واجب است اما اینکو وجوب عقلی

 ةبعد املعصی»بو عنوان یک قاعده گفتو شده است کو سایو افکنده توبو بر متام معاصی « ةواجب ةالتوب»حبث شده است؛ گفتو شده 
وجوب شرعی ىست و ممکن ىست دلیل عقلی ىم داشتو باشیم  شود میالبتو ما معتقدمی این توبو ای کو اینجا گفتو « ةواجب ةتوب

کو در جای خودش   داشتو باشد، البتو ممکن ىست توبو یک شرایط عامو و خاصو شود میولی آن دلیل عقلی ىم با مالزمو شرعی 
  الناس حقمثالا در باب بلکو یک اقدامات دیگری ىم لزم است  کند یگناه را حمو من  تنهایی بو، در بعضی مواقع توبو شود میحبث 

 .راضی کندرا حق شخص را ىم بدىد یا او  کند میکو بعد اینکو توبو 

 قاعده حبط و تکفری
در آخرین اثر کو مقصود آثار قرار ثری بگذارد أغری از توبو راه ىای دیگری ىم ىست کو می تواند در تقلیل عذاب و عقاب ت

َو َأِقِم الصَّالَة َطَرَفِی النَّهاِر َو زَُلفًا ِمَن اللَّْیِل » فرمایند میاین ىست کو  ازمجلوقاعده تکفری مقید بو توبو نیست دادی گناه ىست، 
اِكرِین  ِإنَّ اْلََْسناِت یُْذِىْْبَ السَّیِّئاِت ذِلَك ِذْكرى ًة َنُصوحًا َعسى رَبُُّکْم َأْن یَُکفَِّر یا أَی َُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُتوبُوا ِإََل اّللِّ تَ ْوبَ »، 1«لِلذَّ

کار خوبی را بدون اینکو نََدم و پشیمانی و رجعتی و مراجعو ای بو سوی خداوند تبارک و تعالی داشتو باشد   2«َعْنُکْم َسیِّئاِتُکمْ 
بر آن مرتتب است، در کو ، قدر متیقنش آثار جمازات ىای اخروی ىست  اجنام می دىد کو این کار خوب اثر گناه را برمی دارد

واینکو دامنو حبط تا کجاست؟ این  کند میو آثار کار خوب را زائل ىست کو این قاعده گناه می آید  وتکفری مقابل قاعده حبط
 .و ممکن ىست یک بعدىای فقهی ىم داشتو باشد سوال بعد کالمی و معارفی دارد

                                                           
 .114سوره مبارکه هود آیه  -1

 .8سوره مبارکه تحریم آیه  - 2
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 الناس حقو  هللا حقتقسم گناه بو 
این تقسیم شده بو حقوق اهلل و حقوق  شود میآن حقوقی کو انسان آهنا را زیر پا می گذارد و درباره آهنا معصیت مرتکب 

، با تعاریفی کو ذکر شده است، در حقوق اهلل توبو بو مهان توسل بو خدا و اظهار نََدم و پشیمانی در پیشگاه خدا و طلب الناس
 یمانی ىست و عزم بر عدم عود است.شخبشش از اوست، توبو روحش مهان پ

طلب حلیت   ؛در حقوق اهلل توبو یکی از مکفرات ىست اما در حقوق الناس توبو شرط خاصی دارد و آن استحالل ىست
 راضی بشود. یا بو اداء حقش یا بو اسقاط حقشو شخص مقابلی کو حقش زائل شده کند 
آثار گناه را  ،مهراه با پشیمانیو  تنهایی بوستحالل در ا ،شود یاستحالل منتوبو بدون الناس  ، در حقحق الناس گناه شرعی دارد 

 برطرف کند.
کو برانسان عارض می ثر در از بنی بردن آثار گناه باشد دعای دیگری در حق انسان یا مریضی  ؤ مثالا یکی از چیزىایی کو م

 و ... شودشود و موجب زائل شدن گناىان می
از قبیل چیزىایی کو ربط بو  شود مییا سّب  شود مییا حتی هتمت زده  کنیم میسوال اصلی این است کو: اینکو ما غیبت 

 حمض ىست؟ اهلل حقىست یا  الناس حق، آیا اینها دیگران دارد و ِعرض آبروی
 تنهایی بوباشد توبو  الناس حقو اگر  کند میتوبو کفایت  ،استحاللی دیگر واجب نیست ،شد برای ازالو گناه اهلل حق ىا ایناگر 

و بعضی از عزیزان قائل بو این  خویی، مثالا حضرت آقای استو استحالل واجب  با استحالل مهراه باشدباید مکفی نیست و 
حانی، مکارم و سب اهلل آیت ازمجلو، مجعی از معاصرین کند مینیست و توبو تنها کفایت  الناس حقىست و  اهلل حقىستند کو 

: استحالل لزم فرمایند میىست و باید طلب حلیت کرد، مرحوم شهید ىم از مهنی گروه ىست  الناس حق نوعی بو: فرمایند می
 واردشدهمرحوم شیخ ىم با نوعی تردید  لزم بودن استحالل را در حق الناس گفتو اند، تبع ىم بعضی از معاصرینلاست و با

 .کنیم میىم وجود دارد کو بعد ذکر  ىایی تفصیلاست، 
 
 
 
 


