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مقدمه

مهـم و شخـصيت كليـد عقل، نماينده دل، ترجمان تـرينزبان،
اس آدمي روح البه.تدريچه در و زبان صفحه بر سخنانآنچه الي

مي ظاهر روحانسان صـفحه بر كه است چيزي آن از نمودي شود،
مـي نقش بـزرگ.بنـدداو از يكـي كـه حـال عـين در تـرينزبـان

اسـت،نعمت ديگـران با روابط و رشد براي ابزاري و خداوند هاي
مـي كـه دارد نيـز فـراوان وآفاتي گنامفاسد سرچـشمه هـانتوانـد

باشدبي مي.شماري كمك انسان به آفات و مفاسد اين كندشناخت
از و نمـوده مواظبـت آفـات بـه ابـتالي از را خود آنها كنترل با تا

نمايد اجتناب آن .مفاسد
و زبان گناهان از برخي پيرامون ارزشمند تحقيقي حاضر، كتاب

است شيعه فقه در روحـاني.گوش العظمي اهللا آيت مـد(حضرت
العاليظل امـام)ه فقه و حديثي مهم منابع به استناد با كتاب، اين در

سخن7صادق دروغ، غيبت، پيرامون بحث به چند، و غناء چيني،
پرداخته ديگر ضروري فقـهمبحث بـا مطـابق را آن احكـام و انـد،

نموده تبيين مستند طور به ديدگاه.اندجعفري له عالمانمعظم هاي
ت آغاز از شيعه، ايـنبزرگ توضـيح و تبيين در نيز را حاضر عصر ا
كرده استفاده .اندمباحث
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گران مجموعه از يكم و بيست جلد در مباحث، اين سنگاصل
اكنـون، و است؛ آمده در تحرير رشته به عربي زبان به الصادق فقه
اسـالمي، جامعـه در آن مباحـث اهميـت و ضـرورت بـه توجه با

عال اختيار در آنها فارسي ميترجمه قرار .گيردقمندان
بهره با و حق، حضرت توجهات سايه در كه است ازاميد گيري

راه راهبيانــات و ديــنگــشا پيــشوايان در7نمــاي گــامي بتــوانيم
پرده زدودن بـرداريمراستاي گناهـان ايـن از غفلـت و جهل .هاي

.شاءاهللان
مترجم



:فصل اول

 دشنام به مؤمن





د ادله  شنام به مؤمن حرمت

و دليل ايـن حرمـت، به طور كلي دشنام به مؤمنين حرام است،
و عقل(ادله اربعه  .باشدمي) قرآن، عقل، اجماع، سنت
مي:قرآن: اول : فرمايد زيرا قرآن كريم

قَولَ الزُّورِ« ازواجتَنِبوا و نيز و شهادت( باطل گفتار؛ مانند دروغ

و غناء و سخنان لهو ،1» گزينيددوري) ناحق

.ترين مصاديق قول زور است كه دشنام از واضح
حرمت دشنام به مـؤمنين مـستقل عقل در تشخيص:عقل: دوم

،و تحقير استو ظلماست، زيرا سب .اذيت

 اجمـاع حرمـت ظاهر آن است كه مسلمانان بـر:2اجماع: سوم

.دارند
 مـؤمن دشـنام بـه نصوص فراوانـي بـر حرمـت:سنت: چهارم

مي؛ مانند نصوصي كه در ذيل كندميداللت :شود به آنها اشاره

: فرموده است6رسول خدا«:7خبر ابوبصير از امام باقر:1
و فسقگويى به مؤمن دشنام و جنگيـدن بـا او كفـر اسـت،  اسـت،

و احترام مال مـؤمن) غيبتبه واسطه(خوردن گوشتش گناه است،

 
.31):22(حج.1
ج الفقهاءةتذكر.2 ص12، ،144) ).چاپ جديد.
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.1»مانند احترام خون اوست

و احتمال دارد بيـان روايـت در تعبيـر اين روايت، موثق است ،

و ــسوق ــاه در ف ــه گن ــؤمن ب ــت م ــوردن گوش ــضمن[،خ ــه مت ك

و پردازي باشد عبارت] اصطالحات قرآني است  چه بسا گفته شود،

» بابسِـ«، زيرا ممكـن اسـت است ضعيف روايت بر مطلب داللت 

 در ايـن صـورت مطلـق سـب را شـامل كـه[صـيغه مبالغـه باشـد

.شود نمي

س:2  فرمـوده6رسـول خـدا«:7كوني از امام صـادق خبر

به دشنام: است  مؤمن مانند كسى است كه در پرتگاه هالكـت دهنده

.2»است

ضعيف در سند استاد اعظم اين روايت را به دليل حضور نوفلي

.3دانسته است

و:اشكال  برخـي حـسين بـن يزيـد نـوفلي را ضـعيف دانـسته

 بـا در نظـر انـد، امـا ردهدر كتب رجال يادي نكـ از او اي ديگر عده

او خدشـه داشتن اين مطلب كه هيچ يك از بزرگـان رجـال اي بـه

و گروهي از بزرگـان ماننـد محقـق در نداهوارد نكرد  و4المعتبـر، ،

رسولُ اللَّه«.1 مالِـه6ِقَالَ و حرْمـةُ معـصِيةٌ أَكْلُ لَحمِهِ و و قِتَالُه كُفْرٌ فُسوقٌ  سِباب الْمؤْمِنِ

دمِـ ج وسـائل الـشيعه؛»هِكَحرْمةِ ص12، ح 280، ج بحـاراالنوار؛ 16308، ص71، ،
ح 246 ،43.

رسولُ اللَّهِ«.2 كَالْمشْرِفِ علَى الْهلَكَة6ِقَالَ ج وسائل الشيعه؛» سِباب الْمؤْمِنِ ص12، ،
ح 298 ج 16350، ص2؛ اصول كافي، ح 359، ،1.

ج معجم رجال الحديث.3 ص4، ،23.
ج المعتبر.4 ص2، محقق حلي، ،624.
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و رواياتش عمل كرده1شيخ و حتي به آنهـاو سايرين به اخبار اند،

و آنها را جزء روايات موثق برشمرده  رو؛اند تكيه كرده ايـتو نيـز،

و مدايحي كه در حق او گفتـه گروهي از قمي گسترده انـد ها از او،

و) گـر موفـق روايـت(،)گـر بسيار روايت(،)صاحب كتاب(كه او 

، با توجـه اندت او موثقها؛ اگر نگوييم رواي است) گر مقبول روايت(

بايـد) حـداقل(بنـابراين امامي است؛ شيعه قطعاً به اين كه اين مرد

. قرار بگيردجزء افراد حسن
ها او را در پايان عمر جزء غلوكنندگان گفته شده كه برخي قمي

شـود، زيـرا اند، اما اين سخن موجب رد روايـات او نمـي برشمرده
شـود، غلـو عالوه بر اينكه به نسبت دادن قدما به غلو توجهي نمـي 

 كـه پـيش از آن نقـل كـرده در پايان عمرش ضـرري بـه روايـاتي 
و نمي  دربـاره گونه كـه، همان شود درباره او نمي طعنموجب زند،

و تأييدشده مانند يونس بن عبدالرحمن چنين بسياري از فقهاي ثقه
.2 محقق داماد به آن تصريح كرده استطبق آنچه. بوده است

ب:عقيده من  استدالل به اين روايت وارد است، اينهاشكالي كه
ا  زيرا اين كـه.ستاست كه داللت اين حديث بر اين مطلب ناتمام

( فرموده است6رسول خدا ) بر پرتگاه هالكـت ايـستاده اسـت:
و احتمـال دارد همان طور كه معلوم است ظهور در حرمت نـدارد،

اب؛ بلكه ايـن احتمـال بـا شرّ: صيغه مبالغه باشد مانند)ابسب(كه 
و) پرتگاه/مشرف( تعبير قرينه تر از استدالل بـه ضعيف اظهر است؛

 از رسـول7 خبـر ابوبـصير از امـام بـاقر اسـتدالل بـه اين موثقه، 

ج الخالف.1 ص1، آن164و 147، .و غير
ص واشح السماويهلرا.2 .114، محقق داماد،
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 بـراي آنـان)در نتيجـه(به مردم دشنام مدهيد تـا«: است6خدا
 ايـن اسـت كـه، چون ظاهر خبر1»كنيد)و دشمنى(كسب عداوت
و نه هميشه، بـر به مفسده است ارشادي نهي از دشنام اي كه گاهي

با خصوصاً.نيشود كه عبارت است از توليد دشم دشنام مترتب مي 
و دشـمني) دشمني(توجه به مطلق بودن  از نظر دشمني بـا مـؤمن

.غيرمؤمن

كه«:7 از اباالحسن االحتجاجخبر صاحب:3 درباره دو مردي
آنكه آغاز به دشنام كرد ستمكارتر است،: به هم دشنام دهند فرمود 

و(كـشيدهو گناهش به گردن رفيق اوسـت تـا زمـاني كـه از سـتم 

.2»ذرت نخواسته استمع) مظلوم

كننـده مرجع ضماير گمـراه«: گويد شيخ بعد از نقل اين خبر مي
هاي معتبـر بـه در پاسخ بايد گفت كه اين روايت در كتاب.3»است

درباره دو مردي كـه بـه هـم دشـنام«: روايت شده است اين شكل 
و: دهند فرمود  و گنـاه او آنكه آغاز به دشنام كرد ستمكارتر اسـت،

)و مظلـوم(كشيده قش به گردن اوست تا زماني كه از ستم گناه رفي 
و در روايت ديگري با اختالف در صـدر4»معذرت نخواسته است ،

1.»منَهيةَ باودوا الْعفَتَكْتَسِب وا النَّاسبتَس ج»لَا ص12؛ وسائل الشيعه، ح 297، ؛ 16348،
ج بحاراالنوار ص72، ح 163، ،34.

يتَسابانِ قَالَفِي«.2 و وِزره علي صاحِبِهِ ما لَم يعتَذِر إِلَى: رجلَينِ أَظْلَم مِنْهما الْبادِي
ج وسائل الشيعه؛»الْمظْلُومِ ص12، ح 297، ج اصول كـافي؛ 16347، ص2، ،322 ،

.3ح
ج مكاسب.3 ص1، ،254) ).چاپ جديد.
قَالَ فِي رجلَينِ يتَسا«.4 يعتَـذِر إِلَـى:بانِ ا لَـمم صاحِبِهِ علَيهِ روِز و هروِز و ا أَظْلَممادِي مِنْهالْب

ج وسائل الشيعه؛»الْمظْلُومِ ص12، ح 297، ج اصـول كـافي؛ 16347، ص2، ،360 ،
.4ح
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و ذيل متن به اين شكل آمده است تا زمـاني كـه تعـدي بـه«: سند
و دومـي حـسن اسـت،1»مظلوم نكرده باشد  ؛ خبر اولـي صـحيح،

 از نگـاه ابتـداييرد. بنابراين گمراهي در مرجع ضماير وجود ندارد
كه اين دو روايت چنين به نظر مي دو گنـاه بـر كـسي كـه هر رسد

و جواب  دهنده گناهي نـدارد؛ آغاز به دشنام كرده است، ثابت است
 كــه روايــت اول بــر برائــت از دو گنــاه بــا اســتنهايــت امــر آن

و و روايـت دوم همراه با عذرخواستن از مظلوم  توبه داللـت دارد،
د بر اين كه دو گناه بر عهده كسي اسـت كـه آغـاز بـهكن داللت مي

و بر جواب از دشنام كرده است دهنده گنـاهي نيـست مگـر اينكـه
د  و در صورت تجاوز، او ر خصوص مقدار اعتدا به مثل تجاوز كند

 است، چنانچه جمعي از بزرگان دربـاره ايـن مـسأله زائد آغازكننده
.2اند فتوا داده

د:عقيده من نتمامنار دو خبر، پس از تدبر  روشـنظر بودن اين
به مي  ظهـور در ثبـوت گنـاه بـر)نـاه رفـيقشگ(شود، چون تعبير

او دارد دهنده جواب و حمل آن بر اراده مقدار گنـاه دوسـتش اگـر ،
؛ از حمل آن بـر اراده مثـل همـان گنـاه دوسـتش بودميآغازكننده

و بدون اينكه از گناه خودش چه بسا چيزي كم شود، اولي نيست،
.دومي اظهر باشد

مي همانند پس از آن، اين كه  كسيبردهد گناه كسي كه جواب
 است كه از فقط هنگامي باشد كه دشنام را شروع كرده است، ثابت

و در غيـر ايـن صـورت،» به مثل اعتداء« اگـر تجاوز نكرده باشـد؛

 
يتَعد المظلُوم«.1 ج وسائل الشيعه» ما لَم ص16، ح29، ج صول كـافيا؛ 20883، ،
ص2 ح 322، ،3.
ج.2 ص1مصباح الفقاهة، ،280.
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بره اندازه گناهب،تجاوز كند  كسي كه شروع كرده اسـت، ثابـتش

كـه( در روايـت دوم7دليل اين مطلـب، سـخن امـام اما. نيست
طور كه پيداست نيست، زيرا همان)»ما لم يتعد المظلوم«: فرمايد مي

ـ هر دو خبر روايت واحدي بودند كه به دو طريـق نقـل شـده  انـد
ــار از  ــسأله را دو ب ــن م ــه حجــاج اي ــد اســت ك ــاً بعي چــون واقع

و سپس آن را براي7اباالحسن راوي آن نقل كرده پرسيده باشد،
ـ لذا معلوم است وجهي وجود نـدارد كـه بـه  از قـسمتآنباشد

 استدالل نمـود؛ بلكـه دليـل آن ايـن جمله كه محل اختالف است،
آن دهنده در مقدار زائد ديگر پاسخ است كه پاسخ و در دهنده نبوده
. كننده است مقدار شروع
و عدم ثبـو:عقيده من  گنـاهت ادعاي عدم حرمت جواب دادن،

 دليـل آن آيـاتي اسـت كـه ظهـور در بر جواب دهنده بعيد نيست؛
كس اعتداء به مثل دارد، كه داللت مي  كـه دشـنام شـنيده، بـهيكنند

محقـق چنانچـه. اي كه دشنام شنيده، جايز است دشنام بدهد اندازه

و اشاره كرده به اين مطلب1اردبيلي وجهي براي حمـل هيچ است؛

و .جود نداردخبر بر احتمال اول
 با توجه به اينكه اين خبر در مكاسب به نحو مـذكور آمـده:نيز

كننـدگي ديـده تـوان گفـت كـه در مرجـع ضـمير گمـراه است، مي
در نمي و مرجـع ضـمير يعنـي) صـاحبه(و در كلمـه) وزره(شود،

به اين. آيد برمي) يتسابان( است كه از دشنامي، كسي كه دشنام داده 
ا  دشـنامي بـراي گناه هـر: ين شكل خواهد بود ترتيب مفاد خبر به

كـسي اسـت بر عهده هتك هر كدام از آن دو نسبت به رفيق خود، 

 
ج.1 ص12مجمع الفائدة، ،365.
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ميدهد كه دشنام مي و تنها با عذرخواهي از مظلوم مرتفع .شود،
و لغـت دشـنام مرجع و ظـاهر از عـرف كـهــ، عـرف اسـت،

ـ كم در شرايطي كه مفهوم دشنام مجمل باشد، دستِ يقينـي اسـت
و شــتم بــه هــم پيوســتهن اســت كــه ايــ و كاســتن، ســب اســت،

و ردنخوارشم و اهانت نكوه معتبردانستن،  در مفهوم آن لحـاظش
نهشدر مفهوم بنابراين. شود مي  رودرروييقصد هتك معتبر است،
. استكسي كه سب شدهبا

، بلكـه ظـاهر آن وجود ندارد دليلي بر معتبر دانستن قصد انشاء
ميدشنامر نيز است كه با قصد إخبا .كند صدق

گويـد از ايـن جهـت به اين ترتيب، سخن محقق ايرواني كه مي
شـود امـا غيبـت جملـه خبـري قصد انشاء لحاظ مي دشنامكه در 

؛ سـخني1 تباين اسـت نسبتو غيبتدشنامنسبت ميان پس است، 

و قول صحيح، نادرست  شيخ است كـه نـسبت ميـان سخن است،

:2اندد آنها را عموم من وجه مي

 در كنـد، نـه غيبـت؛ مـثالً صـدق مـي دشـنامـ زيرا گاهي تنهـا
 را به قصد اهانت با صفت مشهوري مـورد شنيده دشنامصورتي كه

و خوارشـمردن خطـاب. خطاب قرار دهد بلكه اگر او را با مذمت
كنـد، كند، در صورتي كه در حضور هم باشند، غيبت صـدق نمـي 

.پس تدبر كن
و گاهي تنها غيبت صد ميـ نهق  در صـورتي؛ مثالًدشنامكند،

و خوارشمردن آشكار كنداوكه عيوب . را بدون قصد اهانت

ج حاشيه مكاسب.1 ص1، ايرواني، ،28.
ج مكاسب.2 ص1، ).چاپ جديد(، 255،
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و گاهي كنـد، كـه در صـورتو غيبت با هم صدق مي دشنامـ
.شود اجتماع، عقاب متعدد مي

 مستثنيات

شـود؛ كـه استثناء مي دشناماز حكم حرمت مواردي:عقيده من
از عبارت :اند
مت) الف مي: دليلظاهر به فسق؛ مؤمن كننـد نصوصي كه داللت

 فـي نـدارد،و احتـرام فاسق در صورت تجاهر بـه فـسق، حرمـت 
و در بخـش الجمله  بر جواز سب متجاهر به فـسق داللـت دارنـد،

اين نصوص دال بر اين هـستند كـه. غيبت به آن خواهيم پرداخت
ايـن دربـاره. شـود تظاهر به فسق موجب سلب احترام فاسـق مـي 

دشنام يا عـدم معصيتي است كه در آن تجاهر شده است، اما جواز 
آنباره گناهاني كه دشنام در   تجاهر نشده است، نيز مبتنـي بـرها در

خ كـه آيـا واهد شد؛ مانند اين مواردي است كه در همان بخش ذكر

مي7فرمايش امام  (فرمايد كه له: ، دال بر اين اسـت كـه)ال حرمة

آن بـين مـي احترام به طور مطلـق از رود يـا نـسبت بـه خـصوصِ
 معصيت؟

شـخص درباره غير مـواردي كـه در دشنامبه اين ترتيب، حكم
شود، كه معصيت نبوده است؛ اماه وجود ندارد، روشن مي سب شد 

و دشنام  گفتن به چيزهـايي كـه در او وجـود نـدارد، افتـراء اسـت
.بالكالم حرام است

در بدعت)ب و منظـور كـسي اسـت كـه  احكـام شـرعي گذار؛
بدعتي بنا گذارد، چون كسي كه در اصول عقايدي بـدعت گذاشـته
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و آنچه داللت بر حرمت او مي دشنامباشد، كافر است كنـد شـامل
و خروج او تنها استثناء منقطع است نمي .شود،

گذار به معنـاي مـذكور، برخـي روايـات دليل بر استثناي بدعت

رسـول«:7ام صـادق است؛ مانند صحيح داود بن سـرحان از امـ 

را: فرموده است6خدا و بـدعت هرگاه پس از من اهـل ريـب
و بسيار بـه آنـان دشـنام  ديديد بيزارى خود را از آنان آشكار كنيد،
و دليل خفه كنيـد  و آنان را با برهان و درباره آنان بد گوييد، دهيد،

و(كه  در) نتوانند در دل مردم القاء شـبهه كننـد نتواننـد بـه فـساد
و بدعت اس و در نتيجه مردم از آنان دوري كنند هاى الم طمع كنند،

و خداوند در برابر اين كار بـراي شـما حـسنات  آنها را ياد نگيرند،
و درجات شما را در آخرت بـاال بـرد  و درجات بنويسد .1»بنويسد

.و روايات ديگري مانند آن

و أكثـروا«: فرمايـد كه مـي7مقتضاي اطالق اين فرمايش امام

و القَولِ فيهِم و صريح عبـارت»مِن َسبهِم اگر چه صريح آن نيست،

اظهـار در مواردي است كه بـدعت در آن دشنامجواز»تُوهمو باهِ«
و در آن وجود ندارد  مي. نكرده با به اين ترتيب روشن شود كه اين

. فرق داردمتقدممستثناي 

(گويد كه مي2بنابراين سخن استاد اعظم و: جـود نـدارد وجهـي

 
رسولُ اللَّهِ«.1 فَأَظ6ْقَالَ مِنْ بـَعدِى و الْبِدعِ أَهلَ الرَّيبِ تُمأَير أَكْثِرُوا إِذَا و مةَ مِنْهرَاءهِرُوا الْب

 و باهِتُوهم كـَيـْلَا يـَطـْمـَعــُوا فــِى الْفـَـسـَادِ فــِى الْإِسـلَامِ و و الْوقِيعةَ لَ فِيهِمالْقَو و هِمبمِنْ س
لَكُم كْتُبِ اللَّهي عِهِممِنْ بِد لَا يتَعلَّموا و النَّاس مهذَرحاتِ يجربِهِ الـد لَكُم رْفَعي و  بِذَلِك الْحسنَاتِ

ج وسائل الشيعه؛»فِى الĤْخِرَةِ ص16، ح 267، ج اصول كافي؛ 21531، ص2، ،375 ،
.4ح
ج مصباح الفقاهه.2 ص1، ،282.
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و منظـورش) كه آن را به شكل مستقل در شمار مستثنيات قرار داد
گذار در احكام شرعي متجاهر به فـسق اسـت؛ اين است كه بدعت
.سخني به جا نيست

(1گويد شيخ مي مي: كهو شنيده تحت فرد دشنامتوان صورتي را
).الخ... تأثير قرار نگرفته باشد، از آن استثنا كرد

ـ كـه فرد دشنامنپذيرفتن اثر:اشكال شـنيده بـه معنـاي مـذكور
ـ موجب مـيمادشن از نظر عرف اهانت به دشنام شـود شنيده نباشد

. كه ناسزا بر آن صدق نكند، در نتيجه از اين جهـت حـرام نيـست 
 قـرار داد دشـنام حرمت استثناي بر بنابراين صحيح نيست كه آن را

فـردا موجب اهانـت بـه مگر به شكل استثناي منقطع؛ اما اگر ناسز
چهمادشن فـرد پـدر كسي كه دشـنام داده، شنيده باشد، حرام است،

و دليـلچهشنيده باشد، چه ارباب او، چه معلمش دشنام  ديگـران،
.آن اطالق ادله است

و جواز دشنام گفتنِ درباره دليل  پدر به فرزند، معلم به شـاگرد،
كه گفته خود؛ ارباب به برده سدشناماند  فردي كـه وي آنان براي از

و باعث تأديب او مي دشنام را شنيده و در سـيره افتخار است شود،
.نيز در موارد مذكور جايز است

: در اينها اشكال وجود دارد:عقيده من
و افتخار بـا عنـوان:اشكال اول  منافـات دشـنام عناوين تأديب

و اهانـت در يـك مـورد قابـل جمـع دشنامحقيقت. دارند ، هتـك
.تندنيس

 ادامـه داشـته7اي كه تـا زمـان معـصوم در سيره:اشكال دوم

ج مكاسب.1 ص1، ).چاپ جديد(، 255،
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و ظلم ممنوع بوده است . است، تهتك

 بـه بـه بـرده خـود اربـاب جواز دشـنام گفـتن درباره:استدالل

.1فحواي آنچه داللت بر جواز ضرب او دارد، استدالل شده است

و دشنام مناط حرمت:اشكال  اگر بعينـه منـاط حرمـت ضـرب
توان از جهـت شد، استدالل مزبور درست است؛ اگر چه مي ايذاء با

تر است آن را منع نمـود؛، امـا اينكه آزار زباني از آزار زدني سخت 
و حرمت   هم از جهت انطباق عنوان دشنام اگر مناط آن، اين باشد،

 خصوصيتي دشنام خودمي بر آن، بر ضرب صادق نباشد، بلكه محرّ
 وجهي براي اسـتدالل هر است؛ اصالًداشته باشد، چنانكه از ادله ظا

.مزبور وجود ندارد
، بـا ضـميمه به فرزندش پدر جواز دشنام گفتن درباره: استدالل

و«: نمودن عبارتي كه در نـصوص صـحيح آمـده اسـت يعنـي تـو

: موارد ذيل استدالل شده است به2»اموالت متعلق به پدرت است

در) الف ش مضموني كه ؛ كـه استدهباره مملوك به آن استدالل
مي دشنام از آن جواز .آيد گفتن پدر به فرزندش به دست

مضمون آنچه داللت بر جواز تأديب فرزند كوچك بـا زدن)ب
 او داللـت دشنام بـه؛ كه اين مسأله به طريق اولي بر جواز3او دارد 

كند؛ كه با ضميمه استصحاب جواز در حال بزرگ بودن فرزنـد، مي
.شود مطلوب ثابت مي

ج وسائل الشيعه.1 ص28، ح52، صادقرب االسن؛ 34196، ،112.
ج وسائل الشيعه.2 ص17، ح 265، ج اصول كافي؛ 22486، ص5، ح 136، ،6.

ج وسائل الـشيعه.3 ص21، ح 479، ج تهـذيب األحكـام؛ 27636، ص8، ،111 ،
.32ح
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منعقيد : در اين مطلب دو اشكال وجود دارد:ه

 جمله ناظر به جهات اخالقي اسـت، از جهت آنكه: اشكال اول

و برده باشو نه دال بر ملكيت حقيقي و نـه كه از مصاديق ارباب د،
و  دال بر ملكيت تنزيلي كه به دليل اطالق تنزيـل در حكـم اربـاب

ازه فرزنـد، د؛ زيرا هيچ ترديدي نيست كه پـدر بـدون اجـ باشبرده 
در برخي نصوص آمـده اسـت. تواند در اموال او تصرف نمايد نمي

، حال آنكه اگر پـدر1تواند از اموال پسرش قرض بگيرد كه پدر مي 

و امـوالش بـود، احتيـاج بـه قـرض گـرفتن نداشـت، مالك فرزند
. فحواي مزبور ثابت نيستبنابراين دانستي كه

 بـرهعـالو. گذشـت منع اولويت، چنانكه از جهت:اشكال دوم

اينكه اين مطلب به خاطر دليلي كه دال بر جواز تأديب بـه ضـرب
نمايد، نه داللـت بـر جـواز مي دشنامداشت، داللت بر جواز آن به 

مت دشنام و بنفسه، كه دانستيم عنواني ضاد با عنـوان تأديـب اسـت،
ما به دفعات در اين كتاب اشاره كرديم كه از نظر ما اظهـر چنين هم
. جريان استصحاب در احكام استعدم

. استثناء اين موارد درست نيست:نتيجه

ج وسائل الشيعه.1 ص17، ح 264، ج اصول كافي؛ 22484، ص5، ح 135، ،2.



:دومفصل

 غيبت





 تعريف غيبت

.پيش از تعريف غيبت، بايد چند مسأله را متذكر شوم

 در تعريف غيبت؛: تذكر اول

و لغوي و فقها در مفهوم غيبت بـا يكـديگر اخـتالف دارنـد، ها
شده مفهوم غيبت جـزء قيـود اسـت، از اخبـار بـه همه آنچه گفته 

از بنابراين چاره. آيد دست نمي  اي نيست جز اينكه درباره هر كـدام
اگـر. اين قيود به طور جداگانه بحث شود تا مـسأله روشـن گـردد 

و مانع امكان  در تعيين آن به شكل جامع پذير بود، كه خوب است؛
آ غير اين صورت، تنها نسبت به يقيني  ن حكم بـه تحـريم داده هاي

مي مي و در ساير موارد به اصالت برائت رجوع در آخـر. شود شود،
. شود اين گفتار، با بيان ضابطه، قول صحيح از نظر ما بيان مي

آن:عقيده من  چند مسأله درباره همه آنچه در خصوص اعتبـار
و مي :توان گفت وجود دارد گفته شده
 برادر ديني عنوان شـده اسـت، شونده به منزله غيبت:مسأله اول

:كنند، مانندو برخي از روايات بر اين امر داللت مي

:7روايت حسن بن عبدالرحمن بن سيابه از امام صادق) الف



و دروغبررسي 28 فقهي غيبت

را« غيبت آن است كه درباره برادرت چيزى بگويى كه خداونـد آن
هـاى آشـكارى چـون خصلت) گفتن(پوشيده نگه داشته است، اما 

و شتاب ؛1»گى غيبت نيستزد تندخويى

:7روايت حـسن بـن داود بـن سـرحان، از امـام صـادق)ب
دهـد غيبت آن است كه آنچـه را بـرادرت در ديـنش انجـام نمـي«

و بـراي آن  و امري را كه خداوند بر ديگران پنهـان داشـته، بگوئي،

؛2»حدي قرار نداده، آشكار نمائي

، پـيش از نيـز.و ساير رواياتي كه در اين زمينه وارد شده اسـت
اين در بحث غيبت مخالف گفتيم كه برادري به معناي اخص تنهـا

.به مؤمنين اختصاص دارد

مي:مساله دوم شود از اوصـاف بـد يـا افعـال قبـيح آنچه گفته

او. باشد بنابراين اگر انسان را به چيزي ياد كند كه موجـب احتـرام
حبي هاي خوب، يا كارهاي مـست در ميان مردم باشد، مانند خصلت 

و مانند آن؛ يـا  از قبيل برآوردن نياز مؤمن، مراقبت بر انجام نوافل،
و ذم  و موجـب مـدح او را به اوصافي ياد كند كه متعـارف اسـت
و يا از او به افعال مباح ذكـر كنـد؛ اينهـا  نيست اگر چه به استلزام؛

شود، حتي اگر شخص بـراي يـاد كـردن جزء غيبت محسوب نمي 
.شدآنها اكراه داشته با

و از دو روايت سابق اعتبار اين قيد مي الـذكر تواند اتفاقي باشد،
برانگيـز هـستند يـا جـزء چون مسائلي كـه احتـرام. آيد چنين برمي 

شوند، جزء اموري نيستند كه خدا پنهـان مسائل عادي محسوب مي 

 
ج.1 ص12وسائل الشيعه، ح 288، ج 16325، ص2؛ اصول كافي، ح 358، ،7.
ج.2 ص12وسائل الشيعه، ح 288، ج 16324، ص2؛ اصول كافي، ح 357، ،5.



29غيبت:دومفصل

و ياد كردن از آنها نقص يا رسوايي ندارد .داشته باشد،
م: مطلب ديگر شود تفاوتي وجب نقص در او مي در گفتاري كه

وجود ندارد؛ كه اين گفتار، موجـب نقـص در ديـن او، يـا جـسم، 
نسب، اخالق، اعمال، سخن گفتن، عشيره، لباس، خانه، حيـوان يـا 
و بـيش از يـك نفـر بـه ايـن امـر تـصريح  چيزهاي ديگري باشد؛

.اند كرده

7 تأييد اين سخن، عالوه بر خبري كه از امـام صـادق:شاهد
و مي روا غيبت آن است كه انـسان عيـوب بـرادر«: فرمايد يت شده

و راجـع  مسلمان را در مورد اندام، اعمال، معاشرت رفتار، مـذهب

و مانند آن، براي ديگـران بـازگو كنـد   مطلـق بـودن؛1»به ناداني او

.روايت حسن بن سيابه است كه قبالً آن را ذكر كرديم
غ:عقيده من يبت شامل بيـان نقـص استدالل من در مورد اينكه

شـود، روايـت سـابق الـذكر ابـن سـرحان اسـت كـه ديني نيز مـي 
غيبت آن اسـت كـه آنچـه را بـرادرت در ديـنش انجـام«: گويد مي
.»دهد بگوئي نمي

باشـد،» بـرادرت«ممكن است صفت بـراي) در دينش(:اشكال
از يعني برادري كه برادري  و منظـور اش بـه سـبب ديـن او اسـت؛

و خـدامي) دهد نميآنچه انجام( تواند عيبي كه به اختيارش نيست
بر اين مبنا، ايـن. آن را در او قرار داده، مانند عيوب جسماني باشد 

. كند نيز بر نظر منتخب داللت مي
در. جويي قصد عيب:مسأله سوم شهيد معتبر بودن ايـن مـسأله

 
ج.1 ص9مستدرك وسائل الشيعه، ح 117، ج 10407، ص72؛ بحاراالنوار، ،222.



و دروغبررسي 30 فقهي غيبت

، اما اظهـر عـدم اعتبـار1صدق غيبت را به مشهور نسبت داده است

زيـرا روايـاتي كـه در بـاب تعيـين موضـوع غيبـت وارد. آن است
و در سـخنان اند، به معتبر بودن اين مسأله متعرض نـشده شده انـد،
نيـز، صـدق عنـوان. ها نيز حرفي از آن به ميان نيامده اسـت لغوي

متوقــف بــر قــصد) آنچــه خــدا پنهــان داشــته اســت(و) عيــب(
ق عيب لـذا بـه. صدي نيـست جويي نيست، چون لطمه زدن از امور

.شود دليل اطالق ادله قيد زده نمي
جـويي بـه مـوارد ذيـل مضاف بر آن؛ در معتبـر دانـستن عيـب

:استدالل شده است
و ايـن بـه كنندگان در مقام عيـب غالباً غيبت:1 جـويي هـستند،

خودي خود به منزله تقييد است، پس اطالق در مـورد غالـب وارد 
.شده است

ميوتناسب ميان حكم:2  جـويي كند كـه عيـب موضوع اقتضا
.معتبر دانسته شود

كننـده گـويي گوشـت بـرادر از نزول آيه درباره اينكه غيبـت:3
مي خورد عيب مرده خود را مي  در جويي به دست آيـد، چـون اگـر

.جويي نبود، نيازي به اين تشبيه نبود مقام عيب
: به همه اين نظرات اشكال وارد است:عقيده من
ب و موجـب تقييـد:1راشكال غلبه داشتن وجود، باعث انصراف

.اطالق ادله است
كه:2اشكال بر و موضوع اقتضاي آن را دارد تناسب ميان حكم

در آنچه گفته شده عيب باشد، نه شخصي كـه آن را بيـان مـي  كنـد

 
ص.1 ).چاپ قديم(، 284رسائل شهيد،
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.جويي باشد مقام عيب
با فرض اينكه آنچه گفته شده، عيـب باشـد تـشبيه:3اشكال بر
درم شده است، اگرچه فردي كه آن را بيـان مـي درست انجا  كنـد،

زيرا او با حرف خود آبـروي مـؤمن را كـم. جويي نباشد مقام عيب 
مي مي .شود كند، مانند گوشت كه با خوردن از آن كم

در عين حال، در صورتي كه چيزي از اين وجـوه انجـام شـود،
ت كـه قيد براي حكم خواهد بود نه موضوع؛ در نتيجه اظهر آن اس 

.معتبر نيست
شـود، از چيزهـايي باشـد كـه آنچـه گفتـه مـي:مسأله چهـارم

از غيبت و از آن اكـراه دارد؛ پـس اگـر شونده آن را دوسـت نـدارد
 چيزهايي باشد كـه از نظـر او بـد نيـست، جـزء غيبـت محـسوب 

.شود نمي
و ذكـر آن در دو روايـت تصريح لغوي:شاهد ها به اين حرف،

آ  مي. مده است نبوي كه در مكاسب شود لزوما نيز، اينكه آنچه گفته
فيه است كه او از آن كراهت دارد، چون عيب يا نقصي درباره مقول 

و طبع و افعال قبـيح اكـراه دارنـد، هاي سليم از عيوب، صفات بد،
.اين، بنفسه، براي آنها ناپسند هست

آن:اختالف  آيا كراهت به علم مردم دربـاره اتـصاف خـود بـه
)ر چه خود از وجود آن صـفت كراهـت نداشـته باشـنداگ(صفت

در تعلق مي گيرد؟ يا متعلق كراهت صرف وجود داشتن آن صـفت
او است؟ از اين لحاظ كه ظاهر آن است كه اين دو كراهت با هـم 
تالزم دارند، چون براي يك مـورد، در صـورتي كـه از آنچـه بيـان 

ي بيـان كـردن شود كـه بـرا شود كراهت نداشته باشد، گفته نمي مي
كراهت دارد، مگر در صـورتي كـه از او بـا ارتكـاب معـصيتي كـه



و دروغبررسي 32 فقهي غيبت

و رغبت انجام داده ياد شود .اختيارا از روي ميل
شود آن شخص از آشكارشدن معصيت با اين ادعا كه فرض مي

و بـه خـود معـصيت تمايـل دارد  ايـن سـخن كامـل. كراهت دارد
ت كـه مـؤمن توان تصور كـرد مـؤمن، از آن جهـ نيست، چون نمي 

است، تمايل به معصيت داشـته باشـد، زيـرا خـود ايمـان او جـزء
و موجب كراهتش از معصيت است بازدارنده .هاي او،

و درك: به عبارت ديگر ـ از آن جهت كه قوه عاقله كننده مؤمن
ـ كراهت دارد،  ـ از اين جهت كه معصيت است ـ از معصيت دارد

و عارضي ماننـدو تمايلش به معصيت به دليل يك مسأل  ه خارجي
و شهوت اسـت؛ بنـابراين اخـتالف در اينكـه منظـور از غلبه هوي

فايـده شـود، بـي كراهت، كراهت از گفتن است يا آنچـه گفتـه مـي 
.است

ممكن است بگوييـد احتمـال ديگـري هـم هـست كـه: اشكال

و مي1شيخ منظور، كراهت از گفـتن اسـت،: گويد آن را بيان كرده،

ن  ظر كه آشكاركردن عيب باشد از اين لحاظ كه خودش اما نه از آن
و كوچـك  آشكار است؛ بلكه از اين لحاظ كـه بـه جهـت مـذمت
و يا از اين لحاظ كه مذمت از آن دريافـت  شمردن بيان شده است،

.شود، حتي اگر قصد متكلم از آن مذمت نباشد مي
 اين احتمال بسيار ضعيف است، چون اگـر فـرض كنـيم:پاسخ
 شده عيب نباشد، يا عيب باشد اما به دليل اينكه خودش آنچه گفته

آشكار است، انسان از اين لحاظ كه عيبي را آشكار كـرده باشـد، از
كند يا بـه دليـل اظهار آن اكراه ندارد؛ بر گفتن آن غيبت صدق نمي 

 
ج.1 ص1مكاسب، )چاپ جديد(، 322،
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آنكهاينكه آن سخن، بد نيست، يا به دليل اينكه از چيزهايي  خـدا
ح از او ال آنكه اگر عيب را پنهان داشته، نيست،  مخفي باشد، حتماً
.آشكار كردن آن اكراه دارد

هـا ظـاهرو سـخن لغـوي6 آنچه از كالم پيـامبر:عقيده من

چـون. شـود تـه مـي است، اعتبار كراهت در آن چيزي است كه گف 
ـ  هاي سـليم بعد از اينكه معلوم شد طبعخصوصاًظاهر از موصول

و بعــد از  در نظــر داشــتن حرفــي كــه در از عيــوب اكــراه دارنــد،

و عيوب را بياني براي موصول عنوان مي المصباح 1كنـد آمده است

ـ اين است كه منظور، عيب است نه كـالم؛ پـس ظـاهر اسـت كـه
از به خود عيب برمي) يكرهه(ضمير در گردد، با ايـن حـال ظـاهر

و اجماع در اين مسأله كـه غيبـت آن چيزي كه گفته شده، كه اخبار
اي ذكر كردن ديگري به آن چيزي است كه اگر بشنود، آن را به معن 

از ناپسند مي  داند؛ با يكديگر مطابق هستند؛ ايـن اسـت كـه منظـور
.است، چنانكه معلوم است) كالم(موصول همان 

و غيرآشـكار باشـد:مسأله پنجم شـاهد. آنچه گفته شده، پنهان

:معتبر بودن آن موارد ذيل است
روايت حسن بن عبـدالرحمن(ق الذكر دو روايت حسن ساب:1

و حسن داود بن سرحان ).بن سيابه
مي:2 شناسد، از ابي خبر ابان، از كسي كه تنها يحيي ازرق او را

او«:7الحسن هر كس پشت سر مردي چيـزي را بگويـد كـه در
و مردم هم مي  و هر كس پشت سر كسي هست دانند غيبت نكرده،

 
ج مصباح المن.1 ص6ير في غريب الشرح، ،453.



و دروغبررسي 34 فقهي غيبت

و را لـي مـردم نمـي چيزي را بگويد كه در او هست داننـد غيبـتش
و هر كه پشت سر كسي چيزي بگويد كه در او نيست بـه او  كرده،

.1»بهتان زده است

وثاقت يحيي ازرق محل ترديد اسـت، بـا ايـن حـال بـه دليـل
ـ خبـر معتبـر  ـ ابـان از اصـحاب اجمـاع اسـت روايت ابـان از او

.شود مي

 كه در بـاره غيبت آن است«:7خبر ابن سنان از امام صادق:3

.2»برادر مسلمانت چيزى را بگويى كه خداوند پنهان داشته است

از:عقيده من : عيب عبارت است

اگر براي همان مخاطب آشكار باشد، اشكالي در جواز ذكـر آن

و غيبت محسوب نمي  شود، چون آشكار كـردن چيـزي كـه نيست

ه سخنان برخي بزرگان كـه در ايـن مـسأل. خدا پنهان داشته، نيست 

.اند، درست نيست ترديد كرده

اگر براي او آشكار نباشد، اما براي مردم آشـكار باشـد، از خبـر

آيـد كـه در ايـن صـورت نيـز غيبـت سابق الذكر ازرق چنين برمي 

.نيست، چنانچه معلوم است

: فرمايـد كـه مـي7منظور از مردم در سخن امام: ادعاي اينكه

مي( ت هـم؛ خـالف، خصوص خـود مخاطـب اسـ)دانند مردم هم

.ظاهر است
و نـه بـراي مـردم، امـا اگر عيب ظاهر نباشد، نه براي مخاطب

 
ج.1 ص12وسائل الشيعه، ح 289، ج 16326، ص2؛ اصول كافي، ح 358، ،6.
ج.2 ص12وسائل الشيعه، ح 282، ج 16313، ص2؛ اصول كافي، ح 358، ،7.
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تـرين كــاري ظهـور شـأني داشـته باشـد، يعنــي عيـب بـا كوچـك
. آشكارشدني باشد نيز، ظاهر عدم صدق غيبـت بـر ذكـر آن اسـت 

 در روايت سابق الذكر حسن بن سيابه اسـت7دليلش سخن امام
و خصلت) گفتن(اما«: فرمايد كه مي هاى آشكارى چون تنـدخويى
و»زدگى غيبت نيست شتاب ، پس تـشبيه امـر ظـاهر بـه تنـدخويي
به زدگي، در خصوص اراده آنچه ظهور شأني را دربرمي شتاب گيرد

.مثابه صريح است
 گفته شده كه غيبت زماني اسـت كـه آنچـه خـدا:مسأله ششم

و آنچـه بـا اشـاره و پنهان داشته را به كالم آشكار كنـد، و نوشـتن
.شود انجام دادن آشكار شود غيبت محسوب نمي

و شـامل خـصوصِ:استدالل  رواياتي كه پيش از اين ذكر شـد
.شوند حرف زدن مي

اي كه مقصود را برساند، از نظر عرف حرفـي بـر اشاره:اشكال

و عرف همان اثر كالم را بر آن مترتب  زبان آمده به حساب مي آيد
هم. كنند مي و به همين دليل گفته پس نوشتن اند كه قلم كالم است

) ذكـر(نيز، اينكـه آنچـه در خبـر ازرق آمـده. ها است يكي از زبان 
شـود كـه ذكـرو اين شامل همه آن چيزهـايي مـي) كالم(است نه

از مي چيـزي اسـت كـه موجـب تـذكر) ذكر(شود، بنابراين منظور
و منظـور مـي  و او را به مقـصود چنـين هـم. رسـاند مخاطب شده،

عالوه بر اينها، بـديهي. مشهور در قصه عايشه است1حديث نبوي 

مي) قول(است  و مذكورات در اين به آنچه گفته شود ربطي ندارد،

 
و بيقهي.1 و ابن مردويه درهم. به نقل از خرائطي ج: چنين ،6محكي الدر المنثور،

.است، آمده94ص
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و گرنـه حكم را در برنمي گيرد، بلكه از باب مثال ذكر شده اسـت،
و ايـن  ميزان، آشكار كردن چيزي است كه خدا پنهان داشته اسـت

.ق استصاد) مذكورات(بر همه 

 گاهي اين تصور به وجود آمده است كه در صـدق:له هفتمأمس

آن غيبت، غيبت و دليلـي كـه بـر شونده نبايد حضور داشته باشـد،
:كنند استفاده مي

شونده را به مردار تشبيه كـرده تشبيه در آيه شريفه، كه غيبت:1
شـود را احـساس است؛ البته از اين جهت كـه او آنچـه گفتـه مـي 

.كند نمي
دربــاره«مقتـضي تعريـف مـشهور از غيبـت ايـن اسـت كـه:2

.»برادرت چيزي بگويي كه اگر بشنود، ناراحت شود
را«: خبر سابق الذكر ازرق:3 هر كس پشت سر مـردي چيـزي

.»دانند غيبتش را كرده است بگويد كه در او هست ولي مردم نمي

: همه اين اقوال اشكال دارد:عقيده من

دل:1اشكال كننده از ايـن جهـت يل كه ممكن است غيبت به اين
از كه در آخرت مردار مي  خورد، يا از ايـن جهـت كـه در تعـدادي

و سگان تشبيه شده اسـت، بـه خـوردن مـردار  روايات به درندگان
.تشبيه شده باشد، چنانچه در برخي روايات آمده است

و مـانع نبـودن تعريـف مـشهور:2اشكال به اين دليل كه جامع
ش و ديگر نميمعلوم .توان به آن استدالل كردد

به اين دليل كه مفهومي ندارد، چون در مقام بيـان ايـن:3اشكال
شود، نه اين كه بخواهد است كه چنين امري جزء غيبت شمرده مي 

و اين براي هر كسي كـه  بگويد غيبت منحصر در اين مسأله است،
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.در آن تدبر نمايد روشن خواهد بود
يل اطالق رواياتي كه پـيش از ايـن بيـان كـرديم، بنابراين، به دل

در صـورتي عـدم: مگر اينكه گفته شـود. اظهر عدم اعتبار آن است 
معتبر است كه مفهوم غيبـت) در صدق غيبت(شونده حضور غيبت 

و. به حسب متفاهم عرفي گرفته شده باشد  اين سخن بعيد نيـست،
د  ر صدق غيبت در اگر چنين باشد، يا اين مسأله دليلي براي ترديد

شونده باشد، چنانكه روشن است خاستگاهي صورت حضور غيبت
بــراي اينكــه بنــا را بــر عــدم حرمــت غيبــت در صــورت حــضور 

.شونده گذاشت وجود ندارد غيبت
كننده حضور داشته باشد؛ چون مخاطبي نزد غيبت:له هشتمأمس

در صورتي كه مخاطبي نباشد، بر اينكه عيبـي را بـراي خـود بيـان 
مؤيد اين سـخن،. كند ند، اظهار آنچه خدا پنهان داشته صدق نميك

و آيه شريفه است كه  بيان عيب، آشكاركننده عـورت: مفاد روايات
و موجب ريختن آبروي غيبـت شـونده باشـد  در. برادر مؤمن، لـذا

و كـشف  صورتي كه مخاطبي حضور نداشته باشد، اين بيان، هتك
.آيد عورت او به شمار نمي

ب اگر متكلم در حـال حـديث نفـس، عيـب بـرادر:ر آن مضاف
و قـصدش رسـاندن منظـورش بـه شـنونده  اي مؤمنش را ذكر كند،

شـنود؛ آيـا ايـن غيبـت نباشد، با اين حال ديگري سخنان او را مي
.شود يا خير؟ پاسخش دو وجه دارد محسوب مي
ظاهر، صدق غيبت بر آن است، چون اظهـار چيـزي: عقيده من

پ  و در صدق غيبت، قصد رسـاندن است كه خدا نهان داشته است،
بله؛ اگر متوجه آن نباشد كه ديگري به حرفش. منظور معتبر نيست 

ـ شـمرده نمـي گوش مي ـ كه حرام اسـت شـود، دهد، جزء غيبت
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و ايـن چون از اينكه حرفي كه مي زند غيبت اسـت، غافـل اسـت،
.روشن است

ب مخاطب كامالً غيبت:له نهمأمس شناسد؛ در غيـر ايـن شونده را
شود، چون ديگـر اظهـار آنچـه صورت ذكر او غيبت محسوب نمي 

.خدا پنهان داشته، نيست

:تقريب

. شونده كامالً براي مخاطب آشنا است غيبت گاهي:1
و بـين چنـد غيبت گاهي:2 شونده براي مخاطب آشـنا نيـست،

.نفر غيرمحصور است
ا غيبت گاهي:3 .ستشونده، بين چند نفر محصور

.هيچ اشكالي در صدق غيبت وجود ندارد: در صورت اول
توان در عدم صدق غيبـت بـر ذكـر او بـه نمي: در صورت دوم

بـه. بدي ترديد كرد؛ چون اظهار آنچه خـدا پنهـان داشـته، نيـست 
كه(به دليل اينكه مخاطب به شخص مذكور: عبارت ديگر  شخصي

شونده در حكم غيبتشود، منتقل نمي) در حال نام بردن از او است 
.فرد غايب است كه عدم صدق غيبت درباره او را دانستيد

در صورتي كه همـه. نيز به همين شكل است: در صورت سوم
دليلش. آنان از ذكر يك نفر نامعلوم از خودشان اكراه نداشته باشند 

امـا. شونده گفتـيم مطلبي است كه درباره معتبر بودن كراهت غيبت 
ذكر يك نفـر نـامعلوم از خودشـان اكـراه داشـته در صورتي كه از 

:باشند، چند وجه متصور است

هاي شبهه باشد؛ به دليل اينكه غيبت هر يك از طرف:وجه اول
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و احتمـال به چيزي كه از ارائه آن اكراه دارد از او ياد شـده اسـت،
.دارد كه او است كه آن عيب را دارد

و: وجه دوم اقعاً عيب در او وجـود غيبتِ طرفي از آنان باشد كه
دارد؛ به دليل اينكه اين بيان، به طور كلي، با كاهش سهم مـشاركين 

.او در احتمال عيب، آشكار كردن عيب او است
.اصالً غيبت محسوب نشود: وجه سوم

: اظهر، وجه سوم است، به داليل ذيل:عقيده من

از: رد وجه اول غيبت ذكر عيب برادر است نه ذكر مطلق آنچـه
و آنچه ذكر كرده است، همانآ طور كـه معلـوم اسـتن اكراه دارد،

.ذكر عيب هر كدام از آنها نبوده است

و بـراي مجرد ذكر برادر، مشمول ادله نمـي: رد وجه دوم شـود
بلكه در صورتي كه از او به بـدي يـاد. مخاطب نامعلوم باشد است 

و آنچه خدا پنهان داشته را آشكار كنـد، غيبـت بـر آن  صـدق كند
و دربـاره مي و اين عنوان نسبت به كسي كه نامعلوم است اش كند،

.كند حرفي زده شده، صدق نمي

 صرف سخن گفتن از آنچـه خـدا پنهـان داشـته اسـت:اشكال

درباره برادر، هرچنـد موجـب اظهـار آن نباشـد، غيبـت محـسوب
كه. شود نمي در نصوص، موضوع را مـدنظر) قول(چون گفته شد

.ت از جهت اين كه از مصاديق اظهارنمودن باشدقرار داده اس
.بنابراين، وجه سوم متعين است

كه:پاسخ نسبت به يك فـرد) مذكورامر( اين در صورتي است

امـا اگـر بـه عنـوان كلـي. كه بين چند نفر مردد است، عيب باشـد 
محسوب شود، اشكالي در صدق غيبت بر آن وجود ندارد،) عيب(
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ا ز آن نوع اظهـار آن چيـزي اسـت كـه خـدا زيرا نسبت به هر فرد
مگر اينكه از آن اراده اكثر بشود، يا همه آن افراد. پنهان داشته است

را. را جمع كند  در اين صورت حكم عيـب نـسبت بـه فـرد مـردد
يك. دارد آنچه درباره برخي سادات مؤمنين نقل شده است كه اهل

چـون. دبر كنيدت. كردند از همين قبيل است شهر را به بدي ياد مي 
شـود ممكن است جهت ديگري در آن موارد گفته شود كه باعـث 

و آن  حتي در صورتي كه همه آن افراد اراده شوند، غيبـت نباشـد،
كه] جهت[ .يك امر آشكار باشد) مذكور(اين است

غيبـت آن اسـت كـه«: بهترين تعريف غيبت ايـن اسـت:نتيجه
 آن را پوشيده نگه داشـته درباره برادرت عيبي را بگويى كه خداوند 

.»است

 حكم غيبت

: شريفهو آيه غيبت حرام است،
ميتًـا« أَخِيـهِ ـمأْكُـلَ لَحي أَحـدكُم أَنْ حِبضًا أَيعب ضُكُمعب غْتَبي ولَا

وهتُمو غيبـت يكـديگر روا مداريـد، آيـا هـيچ يـك از شـما فَكَرِه ؛
خو دوست مي د را بخورد؟ البته كراهت دارد كه گوشت برادر مرده

پس بدانيد كه مثل غيبت مـؤمن بـه حقيقـت(و نفرت از آن داريد
،1»)همين است

.بر حرمت غيبت داللت دارد
 تقريب استدالل به آيه شـريفه فـوق، از چنـد وجـه:من عقيده

.12):49(حجرات.1
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:گيرد صورت مي
بر آيه،:وجه اول و نهـي اسـت، نهـي از غيبـت كـردن مشتمل

.ظهور در حرمت دارد
نـام بـرده) بـرادر( خداوند متعال از مؤمن بـه منزلـه:وجه دوم

آبـروي مـؤمن را هـم بـه. است، زيرا مؤمنين بـا يكـديگر برادرنـد 
ازاز بـا لـذت بـردن زيراگوشت بدنش تشبيه كرده است،  غيبـت،

 از آن كـمشچه گوشت، با خـوردن؛ چنان شود كاسته مي آبروي او 
از. شود مي بـه نيـز] هنگام غيبت[ وي را كاستي آبروي لذت بردن

خوردن تشبيه كرده، يعني هتك آبروي مؤمن همانند خوردن مردار 
اين تشبيه يا بـه دليـل آن اسـت كـه طبـق برخـي روايـات،. است

مي غيبت آن كننده در آخرت مردار و يا بـه دليـل  كـه اسـت خورد،
و درنـدگان تـشبيه طبق برخي روايات ديگر غيبت كننده به سـگان

. قطعاً اين تشبيه با توجه به حكم، يعني حرمـت، اسـت.تشده اس 
 داللـت عالوه بر آن، استفاده از استفهام انكاري در بيان اين تـشبيه،

به تعبير ديگر بيانگر آن اسـت كـه طبـع. دارد غيبتبر قبح صدور
اش اكـراه دارد، طور كه از خوردن گوشت بـرادر مـرده انسان همان 

او مي .هم اكراه داشته باشدبايست از غيبت كردن
 استدالل به برخي آيات قرآن كريم، مانند؛) وجه سوم

.1»فَكَرِهتُموه«: بخشي از آيه شريفه فوق) الف

طـور كـه شـما از خـوردن عبارت به اين معنا اسـت كـه همـان
از غيبت كردن او هم اكراه داشـته بايد گوشت برادرتان اكراه داريد، 

 
.12):49(حجرات.1
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را. كنيدباشيد، يعني از آن اجتناب  تتمـه وجـه به عنـوان اين وجه
ازندوم قرار داد . آن به عنوان يك وجه مستقل استقراردادن بهتر

لُمـزَةٍ«: آيه شريفه)ب همزَةٍ جـوي؛ واي بـر هـر عيـب ويلٌ لِكُلِّ
.1»بدگوي

از:تقريب استدالل از غيبـت) همـزه( منظـور و منظـور كننـده،
مي. است]ندهگير خرده[زننده طعنه) لُمزه( منظـور: گويد ابن عباس

از غيبت) لمزه(از  و منظور در هـر. اسـت زننده طعنه)همزه(كننده
و تعبير بر وعيد غيبت اين داللت دو صورت،  كننده به عذاب، ظاهر

و چون   آن است كه فعل، حرام مستلزم ثبوت مجازات آشكار است
آنباباشد، لذا ميا ثبوت مجازات بر غيبت بر حرمت .شود ستدالل

گفتـه شـده وجوه ديگري در معناي كلمات فـوق)اشكال اول

(است؛ مانند يك  شـود كـه بـا بـدزباني به كسي گفتـه مـي) همزه:
و بيازاردهمنشين خود را  مي) لمزه(،  نگـاه شـود كـه به كسي گفته

و سـر بـه بـا با گوشه چشم يـا چشمانش را به همنشينش كج كند
اوو اشاره كند همنشين خود  (دو. شود باعث خجالت بـه) همـزه:
مي كسي گفته مي  را شود كه به مردم افترا و با دست خود آنـان زند

مي) لمزه(و. زند مي از به كسي گفته و زبان خـود شود كه با چشم
از:سه. گيرد مردم خرده مي  كه) لمزه(و) همزه(منظور كسي است

و كنايه با زبان يا غيرزبان،  زند؛ چه آنـان حـضوريم به مردم طعنه
، آيه اين معاني يادشده طبق. داشته باشند، چه حضور نداشته باشند 

و مجمل مي كند، شود، لذا نه تنها بر حرمت غيبت داللت نمي مبهم
.بلكه استدالل به آن نيز درست نيست

.1): 104(همزه.1
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از)اشكال دوم و) همزه( منظور به معناي) لمزه(به معناي اول
ت، بلكه منظور كسي است كه پشت سـر كننده نيس دوم، فقط غيبت 

و خـصوص. كند فرد، عيب او را بيان مي  نسبت بين اين دو عمـوم
 بـه شـامل يـادكردن بـرادرش من وجه است، چون طبق اين معنـا، 

ازهم غيبتو، شودميچيزي كه در او نيست،  است اين معني اعم
در اختصاص به اين نـدارد كـه غيبـت به جهت اينكه غيبت كننـده

.ام بيان عيوب برادرش باشدمق
إِلَّا مـنْ ظُلِـم«: آيه شريفه)ج مِنَ الْقَولِ بِالسوءِ ؛لَا يحِب اللَّه الْجهرَ

صدا) به عيب خلق(دارد كه كسي به گفتار زشت خدا دوست نمي
.1»بلند كند مگر آن كه ظلمي به او رسيده باشد

ا: تقريب استدالل نـسان دربـاره غيبت عبارت اسـت از آن كـه
اين آيه داللـت. برادر مؤمن خود با صداي بلند سخن زشت بگويد 

كند كه خداوند دوست ندارد كسي كه مظلوم واقع نشده اسـت، مي
و الزمه اين امر ثبوت حرمت است .غيبت كند؛

بـه عبـارت. دوست نداشتن، اعم از حرمت اسـت) اشكال اول

و  اراده نيست، بلكه ديگر، آنچه مالزم حرمت است، دوست داشتن
.اراده عدم تحقق فعل است

با(در آيه شريفه، داللتي بر اين كه غيبت به معناي) اشكال دوم

حتي ايـن ادعـا. باشد، وجود ندارد) صداي بلند سخن زشت گفتن
، اراده)صدا بلند كردن به گفتار زشـت(نيز بعيد نيست كه ظاهر از 

كننـده نه حكايت سخني است كه گفتار زشت پديدآورنده آن است
به اين ترتيب، منظور از با صداي بلند سـخن زشـت گفـتن،. از آن 
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شـاهد ايـن سـخن،. بدگويي از كسي يا لعنت فرستادن به او است

 آمـده مجمع البيـان است كه در كتاب7روايتي از امام محمدباقر 
و مـي. است : گويـد اين روايـت در ضـمن تفـسير آيـه نقـل شـده

دو« دارد مگر از كسي كـه مـورد ظلـم ست نمي خداوند بدگويي را
.»واقع شده است

غيبت جـزء: اين سخن تنها در صورتي صحيح است كه بگوييم
و بـه ايـن شـكل بنـا بـر) با صداي بلند سخن زشت گفتن( است،

مي) زشت گفتن(سخني كه  و آن را پديدآورده است، گذاشته شـود
د  و ايـن در نتيجه غيبت اظهار نمودن عيوبي كـه خـدا پنهـان اشـته

و اهانت به او مـي  گـردد، خواهـد عيوب موجب هتك صاحب آن
. بود

كه. سند اين خبر ضعيف است:پاسخ عالوه بر آن داللتي ندارد

اختـصاص بـه بـدگويي داشـته) با صداي بلند سخن زشت گفتن(
كه باشد، بلكه داللت مي  ) با صداي بلند سـخن زشـت گفـتن(كند

بنـابراين، اصـل، همـان كـالم اول. يكي از مصاديق بدگويي اسـت
.است

تَشِيع الْفَاحِشَةُ فِـي الَّـذِينَ آمنُـوا«: آيه چهارم إِنَّ الَّذِينَ يحِبونَ أَنْ

 أَلِيم ذَابع مكهلَه و منافقان ديگر(؛ آنان ) چون عبد اللّه ابي سلول

و شهرت دوست مي دارند كه در ميان اهل ايمان كار منكري اشاعه
و آخرت عذابي دردناك خواهد بودياب .1»د آنها را در دنيا

دوست داشتن، چيزي است كـه بـه انجـام فعـل/منظور از حب
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آيه شريفه داللت دارد كه بر اشـاعه فحـشا،. شود محبوب منجر مي
و از آنجا كه غيبت يكي از مـصاديق اشـاعه عقاب مترتب مي  شود،

.بت داللت داردفحشا است، آيه با داللت التزامي بر حرمت غي
آيه ظهور در اين دارد كه اشاعه فحشا: پاسخ استدالل به اين آيه

بـه. در ميان مردم از طريق انجام محرمـات جـزء محرّمـات اسـت 

و(همين دليل آيه، ارتباطي با غيبت  كـه بـه معنـاي اعـالم فحـشاء

بله؛ در برخـي از روايـات تفـسير. ندارد) عيب پنهان به مردم است 

گيـرد؛ مـثالً شامل چيزهايي است كه غيبت را دربرمي اشاعه فحشا 

ـ از امام  ـ كه به مثابه روايات صحيح است در مرسل ابن ابي عمير

 را هر كه درباره مؤمنى بگويد آنچـه«: روايت شده است7صادق

و دو گوشش شنيده، پس او از كـسانى اسـت كه  دو چشمش ديده

كه كه دوست مي آنان":كه خداى عزوجل درباره آنها فرموده دارند

و شهرت يابد .2»1"...در ميان اهل ايمان كار منكري اشاعه

كند، اما چنانچـه معلـوم بنابراين آيه بر حرمت غيبت داللت مي

و به همين دليـل تنهـا در صـورتي  است آيه اخص از مدعي است

آن مي توان به آن استدالل نمود كه عدم قول بـه فـصل را ضـميمه

.نمود
مي:عقيده من :كنند؛ مانند اخبار فراواني بر اين عقيده داللت

تر است، چون شـخص غيبت از زنا سخت«:حديث نبوي: يك
و خداوند متعال توبه او را قبول نمايد زناكار مي  اما. تواند توبه كند

 
.19):24(نور.1
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در غيبت تا زماني كه شخـصي كـه از او غيبـت شـده، از شـخص
و وي را نبخشد، قابل غيبت .1» بخشش نيستكننده راضي نشود

 ربـاازاى در ضمن خطبـه6رسول اكرم«:حديث نبوي: دو
و فرمودند يك درهـم از آن از سخن گفتند و آن را بزرگ شمردند

و شش زنا بزرگ و از ربـا بـاالتر آبـروى مـسلمان سى تـر اسـت،
.2»است

هر كس از مرد يا زن مسلمانى غيبت كنـد،«:حديث نبوي: سه
و روزه او را نپذيرد مگـر ايـن كـه خداوند تا چهل شبانه  روز نماز

.3»شونده او را ببخشد غيبت

و هـر«:حديث نبوي: چهار غيبت بر هر مسلمانى حرام اسـت

مى آينه نيكى  و4»سـوزاند سوزاند چنان كه آتش هيـزم را مـى ها را ؛

.ساير روايات متواتري كه در اين باب روايت شده است

 غيبت، گناه كبيره

سپس، از اين اخبار آشكار است كه غيبت جـزء«: گويد شيخ مي
.5»گناهان كبيره است

ج.1 ص12وسائل الشيعه، ح 280، ج 16308، ص72؛ بحاراالنوار، ،222.
ج.2 ص9 مستدرك وسائل الـشيعه، ح 119، ج 10413، ص72؛ بحـار االنـوار، ،
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ج.4 ص9مستدرك وسائل الـشيعه، ح 124، ج 10430، ص72؛ بحـار االنـوار، ،

ح 257 ،48.
ج.5 ص1مكاسب، ).جديدچاپ(، 318،



47غيبت:دومفصل

و صـغيره تقـسيم:عقيده من  درباره اين كـه گناهـان بـه كبيـره
و تفاوت اين دو قسم در اين است كه گناهـان كبيـره بـه مي شوند،

در عدالت ضرر مي  و گناهان صغيره چنين ويژگـي ندارنـد؛ رسانند
و جاي خود سخن گفته  چكيده آن بحـث ايـن اسـت كـه تمـام ام،

اند با اين تفاوت كه گناه برخي بيشتر از ساير گناهـان گناهان كبيره 
و كبيره تقـسيم شـوند،. است اما بر فرض اين كه گناهان به صغيره

.رساند اظهر اين است كه گناه صغيره نيز به عدالت ضرر مي
موضوع بحـث در ايـن گفتـار آن اسـت كـه در فـرض تقـسيم

و كبيره، آيا غيبت جزء گناهان كبيره است؟ پاسخ گناه ان به صغيره
از آنجا كه گناه كبيره، گناهي اسـت كـه. به اين سوال دو وجه دارد 

از نظر شارع بسيار بزرگ است، اقـوي آن اسـت كـه غيبـت جـزء 
و نص  و علتش آن است كه قرآن، سنت معتبر، گناهان كبيره است،

و يا به ايـن دليـل كـه تهديد كردهو يا درباره غيبت وعيده داده  اند،
جزء گناهان كبيـره: غيبت را شديدتر از مواردي قرار داده است كه 

هستند، يا مانند گناهان كبيره هستند يا آثار كبيـره بـر آنهـا مترتـب 
مي. شود مي كنند به اين ترتيب وجوهي بر كبيره بودن غيبت داللت

از كه اين وجوه عبارت :اند

و نصوص معتبـر1ه اشاعه فحشاآي:وجه اول و2،  شـامل وعيـد

.تهديد درباره غيبت

و عظيم:وجه دوم و ربـا شديدتر ؛٣تر عنوان شدن غيبت از زنـا

.19):24(نور.1
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و ربا جزء گناهان كبيره هستند، هيچ ترديدي وجود و در اينكه زنا
.تأمل كنيد. ندارد

مي:عقيده من توان به اين دليل كه سند اين روايات اين وجه را
را. گي ضعيف هستند رد كرد هم مخصوصاً اينكه روايتي كه غيبـت

آن از زنا معرفـي مـي شديدتر كنـد، در بيـان دليـل شـديدتر بـودن
مي«: گويد مي و خداونـد او را مـي چون زاني توبه بخـشد، امـا كند

شـونده او را نبخـشد، كسي كه غيبت كرده تا وقتي شخص غيبـت 
مي»شود بخشيده نمي  كه، كه نشان ، شـديدتر بـودن منظـور از دهد
 از شـديدتر بـودن در حكم نيست بلكه منظور از آن شديدتر بودن

ماننـد اشـديتي كـه. شـود لحاظ چيزي است كه موجب دفع اثر مي
مني نسبت به بول دارد، زيرا مني بايد پاك شود در صورتي كه بول 

. تـر اسـت اينطور نيست، حال آنكه بول از لحاظ نجاسـت، نجـس 
اند در خـصوص شـديدتر گفتيم روايتي كه گمان كرده پيش از اين

در نتيجه ايـن. قرار دادن غيبت از ربا است داللت بر اين امر ندارد 
.وجه ضعيف است

 كه داللت دارند خيانت جزء گناهان كبيـره1رواياتي: وجه سوم
و غيبت جزء خيانت است؛ چون چه خيانتي بزرگ تر از ايـن است

گوشـت بـرادرش در غفلـت او، لـذت است كه انسان از خـوردن 

كه بـه( در وصيتش به ابوذر6ببرد؟ با وجودي كه سخن پيامبر 
مي) طريق ضعيف روايت شده  كند كه غيبـت جـزء خيانـت داللت

.است
 استدالل من براي اين كه غيبت جزء گناهـان كبيـره:عقيده من

ج.1 ص15وسائل الشيعه، ح 329، ج 20660، ص76؛ بحار االنوار، ح9، ،11.
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در نيست، رواياتي است كه گناهان كبيره را برمي و غيبـت شـمارد،
.١شودن آنها ديده نميبي

و:اشكال  اين امر از اطالق مفهوم حـصر بـه آنچـه گفتـه شـد

.كند داللت داشتند كه غيبت جزء گناهان كبيره باشد رفع يد مي

 شرط ايمان در حرمت غيبت

كه تصريح كرده2 بيش از يك نفر:عقيده من در: اند اخبار ظهور
محقق اردبيلي. اين دارند كه حرمت غيبت به مؤمن اختصاص دارد 

قائل شدن به حرمت غيبت مخالفان به دليل اطالق ادله«:٣گويد مي
.»است

در استدالل جواز به غيبـت مخالفـان وجـوهي ذكـر شـده كـه
از عبارت :اند

و روايات برمي:4سخن استاد اعظم:1 آيد كه غيبت برادر از آيه
و. مؤمن حرام اسـت  و مخالفـان بـرادري بـديهي اسـت ميـان مـا

راپ و موضوع همين و مطلقات، با لحاظ حكم يوندي وجود ندارد،
.اند در نظر داشته
 اگر چه در صدر آيه شريفه از ايمان سخن به ميان آمده:اشكال

و به عبارت ديگر ضـمير در عبـارت ـ بـه» بعـضكم بعـضا«است
در مؤمنين بازمي ـ اين آيه پـيش از عرضـه واليـت بـر مـردم گردد

 
ج.1 ح 329ص،15وسائل الشيعه، ج 20660، ص76؛ بحار االنوار، ح9، ،11.
ج.2 ص4مفتاح الكرامه، ).چاپ قديم(،65،
ج.3 ص8مجمع الفائده، ،78.
ج.4 ص1مصباح الفقاهه، ،324.
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ن و اسـالم بـه. ازل شده است سال حجة الوداع در آن زمـان ايمـان
واسطه آن از هم جدا نشده بود، بنابراين منظور از ايماني كه در آيه 
و به همـين دليـل آيـه ماننـد بـسياري از  ذكر شده، واليت نيست،

.اخبار مطلق است
و موضوع بر غير مخـالف ادعاي اين كه آيه براي تناسب حكم

كه حمل مي . ديديدشود، آن چنان است
مطلقات با روايت مختص به حرمت غيبت برادر مـؤمن قيـد:2

.خورده است
شـود كـه آن دو بـا هـم مطلق زماني بر مقيد حمل مـي:اشكال

و در غير ايـن صـورت حمـل نمـي  در. شـود منافات داشته باشند،
و مقيد وجود ندارد .اينجا چنان كه معلوم است منافاتي بين مطلق

و برخـي روايـات نمي«: سخن مكاسب:3 توان بـه عمـوم آيـه
 به جز در اندكي از احكام، آنان را محتـرم مذهبتمسك كرد، زيرا 

و احكام اسالم را درباره آنان نمي .1»كند نميجاريدارد

 دليلي وجود ندارد كه نشان دهد تمام خاستگاه حرمـت:اشكال
به جز برخي روايـات بعـد كـه داللـت دارنـد. غيبت، احترام است

و چنين شخـصيت كسي كه آشكارا فساد مي غيب كند حرام نيست،
و لذا غيبت او جـايز اسـت؛ امـا سـند ايـن روايـات  حرمت ندارد

و به آنها تكيه نمي .شود ضعيف است
كه:عقيده من اگر: منظور از عدم جريان احكام اسالم اين است

و اگر دليل عـدم جريـاني  دليل عدم جرياني، اطالق است، ممنوع؛
 كـه معلـوم اسـت مفيـدق ندارد مسلّم است، با اين حال چنان اطال

ج.1 ص1مكاسب، ).چاپ جديد(، 319،
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. نيست]حكم[
و ديگران:4 مخالفـان همگـي متجـاهر بـه:1سخن استاد اعظم

فسق هستند، زيرا اعمال آنان از اصل باطـل اسـت حتـي آنـان بـه 
و در ادامه خواهيم گفت كه غيبت  چيزي بيش از فسق التزام دارند،

.متجاهر به فسق جايز است

كه:اوالً: اشكال  خواهيم گفت كه متجاهر به فسق شامل كساني

مي نمي .شود دهند، فسق است، نمي دانند آنچه انجام

نظر او عدم جواز غيبت متجاهر به فسق در غير آنچـه بـه: ثانياً

و مطلوب در اين بحث، اثبات جواز غيبتِ آن تجاهر مي   كند است،

.آنان است مطلقاً

و زيـارات،:2اد اعظم سخن ديگري از است:5 در روايات، ادعيـه

جواز لعن مخالفان، وجوب برائت از ايشان، سب فراوان آنان، اتهام 

ـ ثابت است چون آنان اهـل  ـ يعني غيبتشان و مبارزه با آنان آنان،

و شبهه هستند؛ حتي شبهه  و بدعت اي در كفر آنـان وجـود نـدارد

و ادعيه بر كفـر آنـان شـهادت  سـپس. دهـد مـي بخشي از روايات

(گويد مي تر از امور مـذكور بديهي است كه جواز غيبت آنان آسان:

).است

ـ چنانچه از روايات برمي:عقيده من ـ عبـارت اسـت اسالم آيد

و سـوم: اظهار شهادتين؛ دوم: اول: از پـذيرش: ايمان به شـهادتين؛

.واليت

ج.1 ص1مصباح الفقاهه، .324و 323،
ج.2 ص1مصباح الفقاهه، .324و 323،
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در. گيـرد اسالم در اين سه نقطه روياروي كفر قـرار مـي  بحثـي
اين نيست كه غيبت كافر در مقابل مـسلمان بـه معنـاي اول جـايز

اما جواز غيبت كافر در مقابل مسلمان به معناي آخر، همـين. است
گوينـد پس تنها به دليل اينكـه روايـات مـي. بحث مورد نظر است 

و) كافر است،مخالف( براي حكم به جـواز غيبـت كـافي نيـست؛
و  سب فراوان ايشان اعم از جواز جواز لعن، وجوب برائت از آنان

. غيبت است
تـر از ايـن امـور اسـت، چنانچـه ادعاي اينكه جواز غيبت آسان

.بينيد، به دليل عدم ثبوت خاستگاه حرمت غيبت است مي
ــاره ــا آنــان هــستند، درب نــصوصي كــه شــامل جــواز مبــارزه ب

و گمراه بدعت ـ وارد شـده گذاران ـ يعني رهبـران ايـشان كنندگان
شـود؛و هر كه به آنها مراجعه كند اين امر برايش روشن مي است، 

.شودو شامل همه مخالفان نمي
 با همه اينها كـه گفتـيم، جـواز غيبـت مخـالف نـزد:عقيده من

و برخي از آنان ادعا كرده اند كـه سـيره اصحاب از مسلّمات است،

1حتـي صـاحب جـواهر. بر غيبـت مخالفـان اسـت مبتني مستمره 

ا (ستتصريح كرده ).جواز آن از ضروريات است:
را: توان در تأييد اين سخن چنين گفت مي روايـاتي كـه غيبـت

كه تفسير مي  عنـوان بـرادر در صـدق غيبـت كنند گوياي آن است
و  و خاصيت برادري اين اسـت كـه ميـان آنـان عالقـه نقش دارد،
و شارع، مؤمن را به منزلـه بـرادر مـؤمن  محبت وجود داشته باشد،

م  و دوسـت بـرادرش باشـديقرار  ايـن دربـاره.دهد تا او دوستدار

ج.1 ص22جواهر الكالم، ،62.
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و كناره گيري از آنـان، كساني است كه شارع مقدس دستور اجتناب
و حتي دشمن گرفتنشان را  و دوست نشدن با آنان دوست نگرفتن

در نكرده است؛ لذا برادري به معنـاي اخـص تنهـا در انحـصاراص
گيـري، دستور كنـاره چون شارع به منظور حفظ جان. مؤمنين است 

و مرجـع آن  و تقيه از آنان در دين را صادر كرده است، از مخالفان
و  اين است كه به مسلمانان دسـتور داده مخالفـان را دشـمن جـان

و لعنشان را جايز دانسته است .آبروي خود بشمارند
غيبت مخالف حرام نيست، زيرا موضوع غيبت بـر: به طور كلي
از] از صـدق غيبـت[ خـارج كـردن آنـانپس. كند آنان صدق نمي 

و مي توان برخي از آنچه گفتيم را به عنـوان جهت موضوعي است،
در تأييد در خصوص جوازي كه آن اطمينـان را حاصـل مـي  كنـد،

.كنار ساير مواردي كه گفتيم به حكم ضميمه كرد

 غيبت كودك

(1صاحب مكاسب ظاهر، ورود كودك مميـزي اسـت كـه اگـر:
ميغيبت را بشنو ).شودد از آن متأثر
 بـا بيـان دو مـورد دربـاره ايـن حـرف تجديـدنظر:عقيده مـن

و مجنون مميـز: كنيم مي و: دوم. اول درباره كودك دربـاره كـودك
.مجنون غيرمميز

و مجنون مميز اگر به چيـزي: مورد اول شكي نيست كه كودك
كه بتوان پذيرش اسالمشان را معتبـر دانـست، اقـرار كـرده باشـند 

، حقيقتـاً يـا حكمـاً يـا)چنانكه در جاي خود از آن سخن گفتـيم(

ج.1 ص1مكاسب، ،319.
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و تنزيالً مؤمن به آنان صدق مي و به اين ترتيب ميـان ايـن دو كند،
: شود؛ به همين دليل در آيـه شـريفه ساير مؤمنين برادري برقرار مي 

»انُكُمفَإِخْو مإِنْ تُخَالِطُوهو اگر با آنان هـم و زيـستى كنيـد بـرادران؛

. اطالق شده استان كودك، عنوان برادري بر1»شما هستند] دينى[
مضاف بر آن، شكي نيست كه انجـام برخـي كارهـا از كودكـان

شود، به اين ترتيب به اينكه كار آنان كـه براي آنان عيب شمرده مي 
و عيب ايـشان اسـت فـاش شـود غيبـت صـدق  خدا پنهان داشته

غيبـت مـؤمن شـامل پس بخشي از نصوص دال بر حرمت. كند مي
.شود آنان نيز مي

در مكاسب به دو شكل ديگـر بـه ايـن مطلـب اسـتدالل شـده
:2است

: آيه شريفه:شكل اول

ميتًا« أَخِيهِ مأْكُلَ لَحي أَحدكُم أَن حِب؛ آيا كسى از شما دوست ...أَي
؛3»اش را بخورد دارد كه گوشت برادر مرده

و داللـت دارد كـه صـدق مـي بنا بر اينكه برادر به كودك كنـد،
تماميت موضوع حرمت غيبت، ذكر بدي برادر در غيـاب او اسـت؛ 
لذا مقتضاي عموم اين امر حرمـت غيبـت كـودك اسـت اگـر چـه 

.ابتداي آيه شريفه شامل آن نشود
ـ:وجه دوم ـ چنانچـه گذشـت  عموم ابتداي آيه شـريفه؛ زيـرا

و منين بـه شـمار مـي كودكان مؤمنين تغليباً يا حقيقتاً جزء مؤ آينـد،
شــونده اســت، آنــان را نيــز عــده دومــي كــه منظــور از آن، غيبــت

 
.220):2(بقره.1
ج.2 ص1مكاسب، ).چاپ جديد(، 320و 329،
.12):49(حجرات.3
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گيرد، اگرچـه عـده اول بـه دليـل حـديث رفـع قلـم جـزء دربرمي
.مؤمنين به شمار نيايند/ايشان

از:اشكال در هر دو مورد يكي) عده( ظاهر آن است كه منظور
 جـزء پس با فرض عدم شمول بعـض اول، بعـض دوم هـم. است

.آيند مؤمنين به شمار نمي
 ظاهر، عدم صدق غيبت در غيبت از آنان اسـت، بـه:مورد دوم

: دو دليل
شـود، تـا بيـان آن فـاش كـردن كار آنان عيب شمرده نمي: اول

. چيزي باشد كه خداوند متعال پنهان داشته است
مت: دوم شوند، حال ثر نميأآنان اگر اين سخنان را بشنوند از آن
ط  و سخنان لغوي آنكه هـا در حقيقـتِ غيبـت، كرامـت بق روايات

.لحاظ شده است
(به اين ترتيب مسامحه در عبارت اين كتاب كه گفتـه اسـت از:

جهت اينكه اطالقات به كسي معطوف است كـه اگـر بـشنود از آن
مي) گردد متاثر مي   آنچه درباره نادرست بودن چنينهم. شود آشكار

يع) كشف ريبه( ـ ـ وارد شده ني تفـاوت نداشـتن صـغير بـا كبيـر
و ظاهر اين است كه غير مميز را هم دربرمي روشن مي .گيرد شود،

غيبـت بـا توجـه:1 شيخ در ابتداي بحث گفت است:عقيده من
و از سنت روايـاتي را  به ادله اربعه حرام است آنگاه از قرآن آيات،

و اجماع چيزي نمي. بيان كرده است .گويد اما از عقل
و اجماع عقي  اگر در موردي، ظلم بر غيبـت:ده من درباره عقل

در. صدق كند بحثي در قبح آن نيست در غيـر ايـن صـورت عقـل
. قبح آن مستقل نيست

ج.1 ص1مكاسب، ).چاپ قديم(، 158،
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 مجرد اين كه امـري كـه خـدا آن را پنهـان كـرده:به طور كلي
آن آشكار كند، جزء قبح عقلي شمرده نمي و ادعاي مالزمـت شود،

ميبا عنوان ظلم چنان است  .بينيد كه
 اشكالي در مبتني بودن آن بر حرمت وجود ندارد، بلكـه:اجماع

.اين از ضروريات دين است

 كفاره غيبت

و چيـزي اسـت كـه: دوم تذكر  اين گفتار درباره كفـاره غيبـت

را]گناه[ مي آن و وجـوه متعـددي. برد از بين در اين زمينـه اقـوال

:مانند. گفته شده است

ا:1 ز غيبت شونده؛حالليت طلبيدن

 استغفار براي او؛:2

و استغفار براي او؛:3  حالليت طلبيدن از او

 انتخاب هر كدام از اين دو كه خواست؛:4

از تفصيل بين رسيدن غيبت به غيبت:5 و طلب حالليت شونده

و بين عدم رسيدن غيبت به غيبت  و طلب استغفار بـراي او، شونده

 او؛

گرفتن كه در اين صـورت طلـب تفصيل بين امكان حالليت:6

و بين امكان نداشتن آن كه در ايـن صـورت  حالليت واجب است،

 استغفار واجب است؛

از غيبت كفاره نـدارد، بلكـه بـر غيبـت:7 كننـده واجـب اسـت

و از آنها توبه نمايد .گناهان خود استغفار كند

اي كه براي اين وجوه اقامه شده است، پيش از بحث درباره ادله
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ا ين مطلب خواهيم پرداخت كـه در صـورت شـك در وجـوب به

:چيزي، اقتضاي اصل عملي چيست؟ جواب اين است كه

به اصالت برائت اقتضا مي و حكـم كند  عـدم وجـوب اسـتغفار
 اما اين قول نيز وجـود دارد كـه اصـل در ايـن؛طلب حالليتعدم

و در استدالل به آن دو وجه را ذكر مي :كنند مسأله، احتياط است؛

بر اصالت بقاي حقي كه غيبت«:1 مكاسب قول:وجه اول شونده

كننده دارد، اقتضا دارد كه تنها راه خروج از آن فقط حالليـت غيبت
.»طلبيدن است
حق ثابت است، آن حق، حق غيبت نكـردن اگر منظور:اشكال

.است
و بقـاي آن معنـايي:جواب  اين حق با غيبت از بين رفته است

و اگر منظ ور از حق ثابت، بعد از غيبـت باشـد، حـدوث آن ندارد؛
ب  و استصحاب بقاي جنس حق، متوقف ر ايـن اسـت معلوم نيست،

و ما بـه چنـين چيـزي كه جريان آن را در كليِ  قسم سوم بپذيريم؛
. عقيده نداريم
وقتي عقاب ثابت شده باشـد،«:2 كالم محقق ايرواني:وجه دوم

دانـد، بنـابراين ري مـي عقل تحصيل قطع به برائـت از آن را ضـرو 
انجام هر چيزي كه احتمال دارد در رفع عقاب نقش داشـته باشـد، 

لـذا اصـل در ايـن. شـود طلب حالليت باشد يا غير آن، واجب مي 
مسأله احتياط است، اگر چه شك در آن شك در خصوص تكليف 

.است نه برائت

ج.1 ص1مكاسب، ).چاپ جديد(، 340،
ج.2 ص1حاشيه مكاسب، ايرواني، ،34.
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 اگر شك كند كه چيزي غير از توبه، در رفع عقاب تأثير:اشكال
و آنها داللت دارنـدد و روايات متواتر رجوع كند ارد، بايد به آيات

و كسي كه از گناه توبه كرده، كه توبه موجب محو گناهان مي  شود،
.مانند كسي است كه گناه نكرده است

و اسـتغفار:نتيجه  در صورتي كه دليلي بر لزوم طلـب حالليـت
. براي او نباشد، اقوي اكتفا به توبه است

م  با علم به آنچه گفته شد، در استدالل به قول اول بـه:نعقيده

:شود؛ مانند تعدادي از روايات استدالل مي
و مرسل روايت شده:1 روايت نبوي كه به چندين طريق مسند

اي ابـوذر؛ از غيبـت«: به ابـوذر اسـت6و شامل وصيت پيامبر 
و مادرم فـد. بپرهيز كه گناه غيبت از زنا شديدتر است  اي گفتم پدر

مي: تو، به چه علت؟ فرمودند  و توبه كند خداونـد كسي كه زنا كند
و حال اينكه گناه غيبت بخشيده نمـي توبه او را قبول مي  شـود كند

.1»مگر اينكه كسي كه غيبت او شده است او را ببخشد

غيبـت«: نقل كرده اسـت6روايتي كه شيخ مفيد از پيامبر:2
م» از زنا شديدتر است  كنندهو خدا توبه غيبت«: رمايدفيتا آنجا كه

.2»شونده او را حالل كند پذيرد تا اينكه غيبت را نمي

روايتي كه چندين نفر از كراجكي با سند متصل به علـي بـن:3

هر مسلماني«: اند روايت كرده7 از پدرش از امام علي7حسين
 شود مگر اينكه اش دارد كه از آنها مبرّي نمي سي حق بر برادر ديني 

ج وسائل الش.1 ص12يعه، ح 280، ص 16308، .537؛ امالي طوسي،
ج.2 ص9مستدرك وسائل الشيعه، ح 114، ،10396.
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صـاحب] در صورتي كه به جـاي نيـاورد[آنها را به جاي آورد، يا

6از پيـامبر خـدا«: فرمايـد تا آنجا كه مـي» حق از آنها در گذرد 
يكـي از شـما حقـي از حقـوق بـرادر مـؤمن: فرمـود شنيدم كه مي

حق خويش را وامي  و در روز قيامت صاحب ) بـرادر دينـي(گذارد
و به ضـرر كند، در نتيجه آن را از وي طلب مي  به نفع صاحب حق

.1»گردد آن كه حق را به جاي نياورده حكم مي

هر كس نسبت به برادر مسلمان خود سـتمى«: حديث نبوي:4

در مورد آبرو يا مال او كرده باشد بايد از او حالليت بطلبد پيش از 

.2»آن كه فرا رسد روزى كه در آن روز درهم ودينارى نيست

از:5 هـر«: روايـت شـده اسـت مع االخبار جاحديث نبوي كه

كس از مرد يا زن مسلمانى غيبت كند، خداوند تا چهل شـبانه روز 

و روزه او را نپذيرد مگر اين كه غيبت .3»شونده او را ببخشد نماز

از:6 و دال بـر ايـن اسـت كـه جامع االخبار آنچه  روايت شده

مي اعمال حسنه با غيبت مردم به غيبت« و اگـر شـود، شونده منتقل

.4»گردد حالليت بطلبد آن اعمال به صاحبش برمي

هم:7 و و نهم ادعيه صحيفه سجاديه، چنين آنچه در دعاي سي

.در ملحقات آن از دعاي روز دوشنبه، آمده است

. سند اين روايات ضعيف هستند:عقيده من

ج.1 ص12وسائل الشيعه، ح 212، ج 16114، ح71؛ بحاراالنوار، ح 236، ،36.
ج.2 ص72بحاراالنوار، ج 234، ص5؛ المحجة البيضاء، محدث كاشاني، ،273.
ج مستدرك وسائل الشي.3 ص9عه، ح 122، ج 10422، ص72؛ بحاراالنوار، ،258 ،
.53ح
ج.4 ص9مستدرك وسائل الشيعه، ح 121، ج 10418، ص72؛ بحاراالنوار، ،259.
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آن:1رد و ديگـران در طريـق و رجاء به دليل اينكه ابن ميمون
.هستند
.ه دليل اينكه مرسل استب:2رد
به دليل اينكه حسين بن محمد بن علي الصيرفي بغـدادي:3رد

.در طريق آن هستند
.به دليل اينكه مرسل هستند:6و5و4رد

و در نتيجـه جـايي: ادعاي اينكه اين روايات مستفيـضه هـستند
: شـود بـه اينكـه مانـد؛ رد مـي براي بحث درباره سند آنها باقي نمي 

چون خبر متواتر، بر خـالف. فيض با متواتر متفاوت است خبر مست
و. خبر مستفيض، حجت است  و دومـي مضاف بر آن، تنهـا اولـي

. كنند چهارمي بر اين سخن داللت مي
مورد سوم، مشتمل بر حقوقي است كه كسي قائـل بـه وجـوب

برائت از آنها به واسطه طلب حالليت از صاحب حق قائل نيـست؛ 
و مانند آن مثل عيادت بيمار  كـه بنـابراين، چنـان.و قضاي حاجت

، معناي قـضاء ذي حـق در روز قيامـت، نـسبت بـه1گويد شيخ مي 
كسي كه حقي بر او دارد؛ از قبيل معامله با كسي است كـه حقـوق

.مؤمن را مراعات نكرده است، نه كيفر به سبب آن
بنا بر اينكه روشن است قبـول كـردن بـا جـزادادن: مورد پنجم

را رت دارد، داللت نمي مغاي كند كه اثر حرمت تا وقتي صاحبش آن
مي. ماند نبخشيده، باقي مي  و گويد چهـل تعييني كه در روايت آمده

و شب، مؤيد اين حرف است، چون بر فرض وجـوب طلـب  روز
.حالليت، ديگر وجهي براي اين تعيين وجود نداشت

ه است، داللت ندارد كه تا وقتي طلب حالليت نشد:مورد ششم

ج.1 ص1مكاسب، ).چاپ جديد(، 340،
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.اثر حرمت باقي است
و هرچنـد: دو دعا رد بر دومي از ادعيه ملحقات صحيفه است،

خود صحيفه سجاديه با سـند معتبـر بـه دسـت مـا رسـيده اسـت، 
عالوه بر آن اين دو دعا داللتـي بـر. ملحقاتش چنين ويژگي ندارند 

مطلب ندارند، زيرا دعاي اول دو جمله دارد، كه يكي شامل طلـب 
ر و ــه بخــشش ــساني ك ــت، ك ــدا اس ــان از خ ــراي ظالم حمــت ب

و دعـاي دوم شـامل رضـايت هـاي او را هتـك كـرده حرمت انـد؛
و اداي حق خداوند متعال از سوي كسي است كه ظلمي به  طلبيدن
و چيـزي از ايـن دو مطلـب ربطـي بـه ايـن سـخن  او كرده است؛

.ندارند
و طلب بخشش بـراي ظـالمين اولي ربطي ندارد، چون استغفار

. براي ساير گناهكاران است7ز او مانند استغفار ايشانا
تـرين مراتـب دومي ربطي ندارد، چون عالوه بر اينكه بـا پـايين

عدالت منافات دارد، چه رسد به باالترين مراتـب عـصمت، طلـب 
و مظلمـه، اعـم از وجـوب طلـب  و عفـو بـراي ذي حـق بخشش

.پذير بودن آن، است حالليت، در صورت امكان
م  بـه ايـن ترتيـب آنچـه در دعـاي دوم بـود روشـن:نعقيده

مي مي .كند شود، چون به طلب مغفرت براي ذي حق داللت
. دليلي بر وجوب طلب حالليت وجود ندارد، مطلقا:نتيجه

:براي سخن دوم استدالل شده است به
مطلب دعاي روز دوشنبه، از ملحقات صحيفه سـجاديه؛ كـه:1

و مظ ميآن حضرت براي ذوي الحقوق .كند لمه طلب مغفرت

از«: فرمايـد كـه مـي7خبر حفص بن عمير از امام صـادق:2
بـراي آن كـس كـه: كفاره غيبت چيست؟ فرمـود: پيغمبر پرسيدند
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غيبتش كردي هر زمان بـه يـادش افتـادي از خـدا طلـب آمـرزش
.1»كني

رســول«: فرمايــد كــه مــي7خبـر ســكوني از امــام صــادق:3

بـ: فرموده است6خدا و او را از هر كـس ه كـسى سـتمى كنـد
آن) ديگر به او دسترسى نداشته باشد(دست بدهد پس بايد بـراى

و همـين مظلوم از خداوند  و بخـشايش كنـد طلـب طلب مغفرت
.2»گردد مغفرت كفاره ستمى كه بر او نموده مى

از:4 رسـول«: روايـت شـده اسـت جعفرياتحديث نبوي كه

و هـر كـس بـه كـسى سـت: فرموده اسـت6خدا از او مى كنـد

، پس بايد هر زمان به يادش افتاد، بـراى آن مظلـوم جويي كند عيب
و ايـن مغفـرت كفـاره و بخـشايش كنـد از خداوند طلب مغفـرت

.3»گردد ستمى كه بر او نموده مى

. در همه اينها اشكال وجود دارد:عقيده من
و داللت دارد:1رد .چون پيش از اين گفتيم كه ضعف سند
.به دليل حضور حفص به عمير مجهول استچون:2رد
در:3رد او را از دسـت(چون ظاهرش ايـن اسـت كـه ضـمير
كسي كه بـه: گردد، بنابراين چنين خواهد بود به مظلوم برمي) بدهد

و او را نسبت به حرفي كه  او دسترسي ندارد تا از او برائت بجويد
طل درباره ب بخـشش اش زده است راضي كند، بايد براي او از خدا

كند در صورتي كه نتوانـد از او طلـب حالليـت كند؛ كه داللت مي

 
ج.1 ص12وسائل الشيعه، ح 290، ج 16331، ص2؛ اصول كافي، ح 357، ،4.
ج.2 ح53ص،16وسائل الشيعه، ج 20961، ص2؛ اصول كافي، ح 334، ،20.
ج.3 ص9مستدرك وسائل الشيعه، ح 130، ص 10454، .228؛ جعفريات،
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.كند، نه مطلقاً كند استغفار مي
كه اين حرف، در صورتي كـه آن حـق مـالي: گفته نشده است

صدقه دادن: بلكه گفته شده شود؛ موجب وجوب صدقه نمي باشد، 
امـا هنگـامي كـه ضـمير بـه. نيز نوعي طلب مغفرت براي او است 

برگردد، مفادش اينگونـه اسـت، چـون از دسـت دادن ظلـم)لمظ(
.عبارت ديگري درباره عدم امكان دسترسي پيدا كردن به او است

.چون مرسل است:4رد
و بـه طـور:نتيجه  دليلي بر وجوب استغفار وجود ندارد، مطلقاً؛

ـ سومش كلي با توجه به آنچه گفتيم، روشن مي ود كه دو قول آخر
و تخيير ميان آنها، ضـعيفي-و چهارمي  عني وجوب هر دو با هم

.است
و در اسـتداللش:سخن پنجم  برخي از بزرگـان آن را پذيرفتـه،

:اند چنين گفته
مي:1 .كند چون جمع ميان دو گروه سابق الذكر را اقتضا
اند چون برخي از كساني كه به عصر شيخ اعظم نزديك بوده:2

كه نقل كرده7از امام صادق  و«:اند هر گاه از كسي غيبت كـردى
را[غيبت تو به گوش آن شخص رسيد از او طلب حليت كن  تا تو

و از تقصير تو بگذرد  و نشنيد] حالل كند و اگر به گوش او نرسيد

.1»اى، بايد براى آن شخص طلب آمرزش كني كه تو غيبت او كرده

 عـالوه بـر آن، ايـن. تمام آنچه پيش از اين گفتيم: رد وجه اول
و وجهي براي آنگونه شدن ندارد .وجه جمع تبرعي است

ج.1 ص9مستدرك وسائل الشيعه، ح 117، ص 10407، .204؛ مصباح الشريعه،
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.به دليل مرسل بودن سندش ضعيف است: رد وجه دوم

آن:سخن ششم  خبر سابق الذكر سكوني با تقريبي كـه دربـاره

.كند گفتيم، بر آن داللت مي
 كـه بـه دليـل حـضور1 آنچه استاد اعظم گفته است:عقيده من

چون وقتـي كـه گفتـه.تاسنادرستنوفلي سندش ضعيف است؛
خـصوصاً وقتـي بـه منظور حسين بن يزيد است،) نوفلي(شود مي

و چنانچه در خبـر آمـده اسـت ابـراهيم بـن  نقل از سكوني باشد،
و. هاشم از او روايت كـرده اسـت  روايـت حـسين مقبـول اسـت،

و آنچـه در دعـاي جمعي از بزرگان رجال به آن تصريح كرده  انـد،
د در روز دوشنبه آمده اسـت، ايـن مطلـب را سابق الذكر امام سجا 

.كند تأييد مي
پذير اظهر آن است كه كفاره غيبت، در صورتي كه امكان:نتيجه

و در غير اين صورت، استغفار براي او است .باشد، طلب حالليت،

 مستثنيات غيبت

و حكـم بـه جـواز:تنبيه سوم  مواردي كه از غيبت استثناء شده
.آنها داده شده است

ـ3 كه شيخ2ـ طبق نقل گروهي: فته شدهگ  از جمله آنـان اسـت
در صورتي كه غيبت به منظـور هـدف صـحيحي ماننـد نـصيحت

و ضابطه مشورت و مانند آن باشد، حرام نيست، گيرنده، دادخواهي

 
ج.1 ص1مكاسب، ).چاپ جديد(، 340،
ج.2 ص1كفاية االحكام، ،436.
ج.3 ).چاپ جديد(، 342ص،1مكاسب،
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غيبت حرام هر فعلي است كه منظور از آن، ريختن آبروي مؤمن يا
.كم كردن آن يا خنداندن مردم از آن باشد

و غير آن به دست:1استدالل شيخ بر اين سخن آنچه از روايات
و جـويي از آيد اين است كه حرمت غيبت به جهت عيب مي  مـؤمن

پــس در صــورتي كــه. جــويي اســت اذيــت شــدن او از آن عيــب
كننـده يـا مصلحتي وجود داشته باشد كه به غيبت شونده يا غيبـت 

و عقل يا شرع داللت كند  كـه آن مـصلحت شخص ثالثي برگردد،
آن بزرگ و تر از اين مصلحت است كه احترام مؤمن رعايـت شـود

حرف گفته نشود، واجب است كه حكم طبـق هركـدام از ايـن دو 
طـور كـه نـسبت بـه هـر تر است، باشـد؛ همـان مصلحت كه قوي 

و حقوق مردم انجـام مـي  شـود، چنـين معصيتي كه در حقوق الهي
و استاد اعظم اين قول را پذير .2اند فتهاست،

براي مـا احـراز نـشده اسـت كـه تمـام خاسـتگاه: اوالً:اشكال
جويي يا اذيت شدن باشـد، زيـرا احتمـال دارد حرمت غيبت، عيب 

چيز ديگري مانند حفظ زبان از تعرض به آبروي مؤمن يـا غيـر آن 
.در آن وارد شده باشد

در باب اهميت مصلحت ضروري نصي وارد نشده اسـت،: ثانياً
ها برايز آن اهميت كامالً اشكال دارد، زيرا ميزان مصلحت لذا احرا 

. ما معلوم نيست
رجحان اهميت زماني: پيش از اين در مستثنيات غناء گفتيم)ج

است كه بين دو دليل در مرحله امتثـال تزاحمـي بـه وجـود بيايـد 

 
ج.1 ص1مكاسب، ).چاپ جديد(، 342،
ج.2 ص1مصباح الفقاهه، ،336.
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و بدون اينكه يكي از آن دو در مقام جعل به ديگري مربوط باشـد،
و خـصوص مـن وجـه وقتي رابطه دو  دليل متعارض با هم عمـوم

و در خارج بـر  و هر دو دليل به طور مطلق جعل شده بودند، بود،
مورد واحدي صادق بودند، چاره اي جز رجوع به مرجحات بـاب 

لذا در اين مبحث كه ميان دو دليل حرمـت غيبـت. تعارض نيست 
و دليلي متكفل بيان حكم آن عنـوان ضـروري   تعارض وجود دارد،

آن مثل نصيحت(است و مانند ؛ ديگر موردي بـراي رجـوع)گيرنده
به مرجحات باب مزاحمت نيست، بلكه بايد به مرجحات يكـي از

.دو روايت بر ديگري مراجعه كرد
در:عقيده من  عجيب است كه استاد اعظم با پذيرش همه آنچه

.داند آن مبحث ذكر كرديم، سخن شيخ را در اين مقام نيكو مي
از اگر مـصلحتي بـزرگ: اگر منظور آن دو اين باشد كه بله؛ تـر

مفسده غيبت در يك فعل ديگر متوقف بر غيبت باشد، نه اينكه در 
انـد اي كه ذكـر كـرده يك عنواني بر غيبت منطبق باشد؛ كبراي كليه 

و ما در جاي خود به آن پرداخته  اما ايـن خـالف. ايم درست است،
ا  آيد كه منظـور،ز آن چنين برمي ظاهر كالم شيخ اعظم است، چون

.بيان حكم صورت دوم است
 دربــاره جــواز، در صـورتي كــه عنــواني كــه:آخـرين اشــكال

اند كـه موضـوعا مصلحت دارد بر غيبت اتفاق بيفتد، استدالل كرده
در كند، از جهت اينكـه قـصد عيـب غيبت به آن صدق نمي  جـويي

.مفهوم غيبت لحاظ شده است
 نبودن اين مبنا سخن گفتيم، لذا اظهـرستدر درباره:عقيده من

از. گيرد اين است كه اين كليت صورت نمي بلـه؛ در صـورتي كـه
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و اهميت آن احراز شود، حتماً غيبت خارج، مالك عنوان در مجمع
اي متوقـف بـر جايز است، مثالً در صورتي كه حفظ نفس محترمـه 

مي]جايز است[غيبت باشد  . شود، بلكه در اين صورت واجب

 غيبت متجاهر به فسق

 دو مورد براي جواز غيبتي كه مصلحتي در آن نيـست1اصحاب

:اند ذكر كرده
در وقتي غيبـت:مورد اول و شـونده متجـاهر بـه فـسق باشـد؛

:استثناشدن آن به وجوهي استدالل شده است
از: وجه اول كسي كه به آشكار كردن فسق خود توجهي ندارد،

.بيان آن اكراهي ندارد
شـود كـه غيبـت از مفهوم غيبت چنـين فهميـده مـي:ه دوم وج

گفتاري درباره يك مسأله پنهان اسـت، پـس در ايـن صـورت كـه 
كنـد، بـه بيـان كـاري كـه او انجـام فاسق فسق خود را آشكار مـي 

.كند دهد غيبت صدق نمي مي
:برخي از روايات، مانند: وجه سوم

فا«:7خبر هارون بن جهم از امام صادق:1 سق به فسق هرگاه

و غيبت او جايز است .2»خود تظاهر كند احترامى ندارد

 درباره ايـن حـديث3استاد اعظم. داللت آن بر ادعا، ظاهر است

ص.1 .438كفاية االحكام،
ال غيبة«.2 و ج»إذا جاهر الفاسق بفسقه فال حرمة له ص12؛ وسـائل الـشيعه، ح 289، ،

ج 16327 ص72؛ بحار االنوار، ح 253، ،32.

ج.3 ص1مصباح الفقاهه، ،337.



و دروغبررسي 68 فقهي غيبت

بحث كرده است كه سندش بـه دليـل حـضور احمـد بـن هـارون

.1ضعيف است

،2اند كه او از مشايخ صدوق اسـت جمعي تصريح كرده:اشكال

يا نقل كرده؛ بنابراين خبر او معتبرو بيش از يك روايت از او مترض
.است
كسى كه نقاب حيا را از چهره برافكند غيبـت«: حديث نبوي:2

.3»ندارد

منظور از حـديث، انـداختن نقـاب حيـا در مـسائل عـادي كـه
و مانند آن يا انداختن  شايسته شأن او نيست مانند خوردن در بازار

و خدايش نيست، بلكه منظو  ر از آن اين اسـت نقاب حيا ميان خود
و علناً مرتكب فحشا شود .كه فاسق فسق خود را آشكار كند،

. سند اين روايت ضعيف است:اشكال

ج:نك.1 ص3معجم رجال الحديث، مي149و 148، (گويد، آنجا كه احمد بـن:

(فامي(احمد بن قارون: هارون قاضي  (قاضي) (طائي) ابوجعفر بن بابويه از ): عامي)

روايت) السالم عليهم(او روايت كرده است، رجال الشيخ، درباره كساني كه از ايشان 

م. اند نكرده ـ من از(ها جمله عتقدم در برخي نسخهـ سپس گفت ابوجعفر بن بابويه

اين را مترضيا در الخـصال، بـاب دوم، معرفـة. موجود نيست) او روايت كرده است 

ح  و در العيون، باب1التوحيد بخصلتين، ح11؛ و گفته اسـت45، : ذكر كرده است

). استاحمد بن ابراهيم بن هارون الفامي در مسجد كوفه براي ما حديث گفته(
ج.2 ص2معجم رجال الحديث، (گويـد، آنجا كـه مـي 202، احمـد بـن هـارون:

شيخ نوري در المـستدرك از او يـاد كـرده. از مشايخ صدوق است: الفائني. القاضي
و قويا مورد گمان است كه او تحريف شده   احمد بـن هـارون قاضـي بعـدي است،

 ). باشد
ج» غيبة لـه من ألقى جلباب الحياء من وجهه فال«.3 ص9؛ مـستدرك وسـائل الـشيعه، ،

ح 129 ،10450.
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سـه نفرنـد كـه احتـرام«:7خبر ابوالبختري از امام صـادق:3

و فرد منحرف بدعت: ندارند و ديگـر پيـشواى ظـالم؛ گذار اسـت؛

.1»ديگر فاسق متجاهر به فسق است

 مراسيل آمده، نزديك به اين مضمون است، مطلبي كه در برخي

.با اين تفاوت كه آنها همگي سندشان ضعيف است

به. دليل ضعف مراسيل، واضح است ضعف خبر ابوالبختري نيز

آيد كه او وهب بن وهب اسـت، كـه اين دليل است كه چنين برمي 

و حـداقل ايـن2هر كسي به او پرداخته او را ضعيف دانسته است  ،

مال دارد در اين بحث، او مورد نظر باشد، حـال آنكـه است كه احت

گفته شد عدم حرمت اعم از جواز غيبت است، چون ثابت نيـست 

.كه مناط حرمت غيبت احترام باشد

در«:7خبــر ســماعة بــن مهــران از امــام صــادق:4 هــركس

معاشرت با مردم به آنان ظلـم نكنـد، دروغ نگويـد، خلـف وعـده 

و ننمايد، جوانمرديش كامل،  عدالتش آشكار، برادري بـا او واجـب

.3»غيبتش حرام است

و طبرسـي در اسانيدصدوق اين روايت را در  صـحيفة الرضـا،

و الفاسـق المعلـن«.1 و االمـام الجـائر ثالثة ليس لهم حرمة صاحب هـوى مبتـدع
ج»الفسق ص12؛ وسائل الشيعه، ح 289، ج 16327، ص72؛ بحار االنـوار، ،253 ،

.33ح
ج.2 ص20معجم رجال الحديث، آيت اهللا العظمي خويي، .233و 232،
و وعدهم فلم يخلفهم؛ فهو مؤمن كملت«.3 و حدثهم فلم يكذبهم، من عامل الناس فلم يظلمهم،

و حرمت غيبته و وجبت اخوته و ظهرت عدالته ج»مروته ص12؛ وسائل الشيعه، ح 278، ،
ج 16301 ص2؛ اصول كافي، ح 239، ،28.
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.1روايت كرده است

عامــل«: گويــد ظــاهر از ســخن او كــه مــي:تقريــب اســتدالل

و عادت او بر مبناي ظلـم نكـردن،»الخ..الناس ، اين است كه رفتار
و خلف وعده نكرد بنابراين مفهوم كالم ايـن.ن باشد دروغ نگفتن،

و عادت او بر چنين چيـزي نيـست، يعنـي  است كه كسي كه رفتار
و دروغ عادت او است، غيبـتش حـرام نيـست  . ظلم، خلف وعده،
پرواضح است كسي كه اين كارها عادت او باشد، نـاگزير، متجـاهر

.به فسق است
آن:عقيده من حـضرت با توجه به آنچه ذكر كرديم، وجه كالم

روشن» الخ... هر كسي كه با مردم چنين رفتار نمايد«: فرمايد كه مي 
و اين كالم كاشف از عدالت است مي زيرا كسي كـه عـادتش. شود

بر امور ذكر شده باشد، حتما در او ملكه عدالتي وجود دارد كـه او 
.دهد را به آن كارها سوق مي

يث بـه دليـل سـند ايـن حـد«:2اند استاد اعظم در اين باره گفته

.3»حضور عثمان بن عيسي ضعيف است

ص)ع(صحيفة الرضا.1 ،97.
ج.2 ص1مصباح الفقاهه، ،338.
ج.3 ص12معجم رجال الحديث، (گويـد؛ آنجا كه مـي 132ـ 131، عثمـان بـن:

عثمان بن عيسي ابوعمرو عامري كالبي، از فرزندان عبيـد بـن: نجاشي گفت: عيسي
و گاهي رؤاسي گفته مي  و كاهي عامري آن. شود رؤاس، گاهي به او كالبي صـحيح

و شيخ  و يكي از وكاليـي است كه او دوستدار بني رؤاس است، و دليل آنان، واقفه
)ع(از ابـي الحـسن. را به خـود اختـصاص داد)ع(بود كه اموال امام موسي بن جعفر 

.روايت كرده است
و گفت. كشّي در رجال خود از او ياد كرده است يعني(او: نصر بن صباح ذكر كرده

ب. اموالي در دستش بود))ع(امام رضا  و و او را از آنها منع نمود ر او خـشم گرفـت؛
و مال را براي او بازفرستاد: گفت مي. سپس توبه كرد كنـد به نقل از ابوحمزه روايت

مي) بر صاحبش سالم باد( كه در خواب ديد كه در كنار حائر  را خانه. رود از دنيا اش
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و در همانجا دفن شد و در حائر اقامت كرد تا از دنيا رفت . به سمت كوفه ترك كرد
و ابن شاذان از احمد بن محمـد بـن هاي كتاب ي را تأليف كرد، از جمله كتاب المياه؛

بن(يحيي از سعد از اسماعيل بن عيس از عثمان دربـاره آن بـه مـا خبـر داده) علي
و كتـاب الـصالة. است و االحكـام، كتـاب الوصـايا، از. نيز، كتاب القضايا تعـدادي

ـ  ن عبـداهللا المحمـدي از عثمـان اصحاب ما از احمد بن محمد بن سعيد از جعفـر ب
و پدرم علي بن احمد درباره كتاب و گفت)ع(هايش به ما خبر دادند، : به من خبر داد

محمد بن علي از پدرش از سعد از احمد بن محمد بن عيسي از عثمان بـن عيـسي
.»هايش براي ما سخن گفت درباره كتاب
بو: عثمان بن عيسي عامري ): 546(شيخ گفت و كاتـب الميـاه از او واقفي مذهب د

بن. است و محمد و الحميري، از احمد بن محمد ابن ابي جيد، از ابن الوليد، از سعد
و در  حسين ابن ابي الخطاب از عثمان بن عيسي درباره اين مسأله به مـا خبـر داده،

مي)28()ع(در شمار اصحاب امام كاظم) گاهي(رجال خود او را  و : گويد برشمرده
و عثمان بن و كتابي دارد؛ در شـمار اصـحاب) گاهي(عيسي الرؤاسي، وافقي است،
مي)8()ع(امام رضا و و: گويد، عثمان بن عيسي الكالبي، رؤاسي، كوفي، واقفي است

. هستند)ع(همگي از اصحاب ابي الحسن موسي
او: عقيده من و كساني است كه پيش از منظور شيخ از اين عبارت، عثمان بن عيسي

و چگونه است وقتي كـه البرقـي او را در شـمار بوده)ع(اب ابي الحسن از اصح  اند،
. برشمرده است)ع(اصحاب امام كاظم

نصر بن الصباح گفتـه: عثمان بن عيسي الرؤاسي كوفي: گويدمي) 491ـ 489(كشّي
در)ع(او نماينده ابالحسن موسي. است كه عثمان بن عيسي واقفي بود  و امـوالي  بود

را: گفت. بر او خشم گرفت)ع( امام رضا.دستش بود و مـال سپس عثمان توبه كرد،
او از ابـوحمزه ثمـالي. در حالي كه او پيرمردي شصت ساله بـود. براي او بازفرستاد 

و عثمان بن عيسي را متهم نمي روايت مي . كنند كند،
ـ دربـ و رد شده ـ بعد از نقل آنچه درباره مذهب واقفيه نقل اره آنـان شيخ در الغيبة

بن افراد ثقه روايت كرده: اند اينكه دليل اينكه آنان را واقفيه خوانده: گويد مي اند علي
و عثمان بن عيسي الرواسي اولـين كـساني  و زياد بن مروان قندي، ابوحمزه بطائني،

و به زينت. بودند كه اين اعتقاد را آشكار كردند هاي آن مايل آنان در دنيا طمع كردند
و  و بـه افـرادي ماننـد حمـزة بـن بزيـع، ابـن عده شدند، اي را به آن متمايل كردند،

و مانند آنان، از اموالي كه درباره آنها خيانت كردند، بخشيدند . مكاري، كرام الخثعمي
بعد از بيان: پس از آن روايتي مشابه آنكه گفتيم، نقل شده است كه در آن آمده است

و اند از جمله سفيراني كه مدح شده  علي بن حمزه البطائني، زياد بن مـروان قنـدي،
همه اين افراد نمايندگان اباالحسن. عثمان بن عيسي رواسي، از او نام برده شده است

و اموال فراواني در دستشان بود)ع(موسي  از دنيا رفـت،)ع(وقتي امام موسي. بودند،
و آن حـضرت را نپذيرف)ع(آنها به طمع اموال متوقف شدند، امامت امام رضا )ع(تند،

. را انكار كردند
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 اگرچه بزرگان رجال درباره او بـا هـم اخـتالف دارنـد،:اشكال
.1ظاهر چنين است كه حديث او جزء احاديث موثق است

كه:عقيده من اين قـضيه: قول درست درباره استدالل اين است
و ادعاي اينكه  )نمـ(تنها در ثبوت مفهوم براي وصف مفهوم دارد؛

بلكه ظـاهر چنـين: شود موصوله متضمن معناي شرط است؛ رد مي
و قضيه بـراي  است كه همه امور مذكور، قيد براي موضوع هستند،

عالوه بر آن، اگر مفهوم. بيان مجرد نسبت محمول به موضوع است 
 اسـاس داشت، مفهومش اين بود كه كـسي كـه عـادت او بـر ايـن 

خ و لـف وعـده نكنـد غيبـتش نيست كه ظلم نكند، دروغ نگويـد،
و سـاير آن كارهـا  جايز است، نه اينكه كسي كه عـادتش بـر ظلـم

. است، چنين حكمي دارد
لذا، داللت بر جواز غيبت غير عـادل دارد، اگرچـه متجـاهر بـه

بـا. اين از مسائلي است كه كسي آن را نپذيرفته اسـت. فسق نباشد 

كه اينكه جزاء عبارت است از مجموع چهار مسأله   آنهـا7 اماماي
پـس بـا انتفـاء. را به عنوان مثال عموم مجموعي ذكر كـرده اسـت

مي مقدم، مجموع سازگار منتفي مي  و برخي از آنها باقي مانـد، شود
.و چه بسا آنچه منتفي شده، خصوص عدالت باشد

، كـه بعـد از تبيـين7صحيحه ابن ابي يعفور از امام صادق:5
داللتش بر آن، اين اسـت. ردازدپ حقيقت عدالت، به بيان عدالت مي

هـاي پـشت آن از مـسلمانان كه همه عيوب او را بپوشاند تا لغزش 

او: مفهوم خبر ايـن اسـت.2پوشيده باشد  كـسي كـه سـاتر عيـوب

 
ج.1 ص12معجم رجال الحديث، .132ـ 129،
ج.2 ص27وسائل الـشيعه، ح 391، ج 34032، ص6؛ تهـذيب األحكـام، ،241 ،
.1ح
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و معاشـرانش نباشد تفتيش از حال او با سؤال كردن از همسايگان،
.و ديگران درباره معاصي او حرام نيست

گا:اوالً: اشكال هي با سؤال كردن از شخصي اسـت كـه تفتيش

و گاهي از غيـر ايـن راه  پـس تالزمـي. او از حال فرد مطلع است،
و غيبت وجود ندارد .ميان جواز تفتيش

پوشاني در خبر به عنوان راهي بـراي ثبـوت عـدالت عيب:ثانياً
پس منظور، پنهان داشتن نزد كسي اسـت كـه. قرار داده شده است 

ر مي ا تدارك كند، حتي اگر از او گنـاهي ببينـد، خواهد آثار عدالت
. داشتن خارج شده است، اگرچه متجاهر به فسق نباشد از اين پنهان

.بنابراين مفهومش در جواز غيبت فاسق است مطلقاً

از:6 اگر كسي«:7از امام صادق المحاسن خبر علقمه به نقل

 كنـد يـا دو نفـر شـاهد بـدان به چشم خود نبيند كه كسي گناه مي 

و و شـهادت ستر اسـت، گواهي ندهند همانا كه او شايسته عدالت

و كـسي كـه او مقبول است هر چند در پيش خود گناهكار باشـد،

پشت سرش از آنچه در اوست بد گويد بـه راسـتي كـه از واليـت 

و به واليت شيطان وارد شده است .1»خداوند بلندمرتبه خارج

:2يب آورده است شيخ در استدالل به آن دو تقر:عقيده من

از: خبر داللت دارد:تقريب اول در صورتي كه به چـشم خـود

 
و الستر«.1 من لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة

ك و إن جلو شهادته مقبولة و و من اغتابه بما فيه فهو خارج عن والية اهللا عز ان في نفسه مذنبا

ج»داخل في والية الشيطان  ص27؛ وسائل الشيعه، ح 395، ج 34044، ؛ بحار االنـوار،
ص 67 ح2، ،4.
ج.2 ص1مكاسب، )چاپ جديد(، 345ـ 344،
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و كسي به معصيت او شهادت نـداده شخص معصيت نديده باشد،

مقتضاي مفهوم، جواز غيبـت. باشد، عدم جواز غيبت مترتب است 

و غير متجاهر از آن خارج مي .شود با عدم اين شرط است،

و قبول شهادت بـرحر: خبر داللت دارد:تقريب دوم مت غيبت
و  و اهل عدالت به طريق لـف اين مترتب است كه فرد از اهل ستر

مفهوم آن، جواز غيبت كسي است كه اهل ستر نيـست،. نشر باشد 
.يعني متجاهر به فسق

 حـديث بـه دليـل حـضور علقمـه:اوالً: پاسخ استدالل شـيخ

.1ضعيف است

ج.1 ص12معجم رجال الحديث، بـن محمـد عقلمـة: گويـد؛ آنجا كه مـي 200،
او).38(رجال شـيح. است)ع(از اصحاب امام باقر: الحضرمي برادر ابوبكر حضرمي 

مي)643( شمرده)ع(را از اصحاب امام صادق و علقمة بن محمد الحضرمي«: گويد،
مي: الكوفي )ع(؛ البرقي، علقمـه حـضرمي را از اصـحاب امـام بـاقر»دهم به او اسناد

.دانسته است
ـ تـا:دگويمي) 290(كشّي علي بن محمد بن قتيبة القتيبي براي من حديث نقل كرد

و گفت آنجا كه مي ـ و علقمه نزد زيد بن علي حاضر شدند: گويد از. ابوبكر علقمه
و ديگري سمت چپ نشست. تر بود پدر من بزرگ زيد. يكي از آن دو سمت راست
و قيام نكند، بلكـه امـام امام از ميان ما كسي نيست كه در خانه بنشيند: به آنها گفت 

 يـا:ابوبكر حضرمي كه فردي تند بود بـه زيـد گفـت! كشد كسي است كه شمشير بر
اي در آن وقتي كه خود را به گوشـه)ع(به من بگو، آيا علي بن ابي طالب! اباالحسين

و دور از چشم نگاه داشته بود، امام بوده است يا اينكه تنهـا وقتـي امـام انداخته بود
و پاسخي ندادبوده كه  ابوبكر سـه بـار ايـن. شمشير بركشيده است؟ زيد ساكت شد

،: ابوبكر ادامه داد. سؤال را مطرح كرد، اما زيد پاسخي نداد  اگر او امـام بـوده اسـت
پس جايز است بعد از او نيز كسي امام باشد، در حالي كه شمـشيري نيـز در دسـت 

. ما ثابت استاگر هم امام نبوده كه باز مدعاي. نگرفته باشد  علقمه از پدرم: گفت...
و پدرم او را رهـا كـرد  : محمـد بـن مـسعود گفـت. خواست كه دست از او بردارد،

و در آن از فضل مثل همين ابوعبداهللا به شاذاني نامه  را درباره پدرش ذكـر اي نوشت
و صالح بـن عقبـه از او روايـت)ع(از ابوجعفر. كرد و سيف بن عميره،  روايت شده
در71كامل الزيارات، باب. انددهكر ح)ع(ثواب من زار الحسين:، .8 يوم عاشورا،
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.م نداردبه دليل عدم حجيت مفهوم وصف، مفهو: ثانياً

ــاً آن: ثالث ــون ــت، چ ــدالت از آن اس ــتر، اراده ع ــاهر از س ظ

و عدالت باشـد را بـه يـك7حضرت  اينكه شخص از اهل ستر

پس اگـر ايـن روايـت. چيز، يعني حسن ظاهر مترتب دانسته است

.مفهوم دارد، مفهوم آن فقط جواز غيبت فاسق است

د ـ اگر مفهوم ـ ادعاي اينكه غير متجاهر از مفهوم آن اشته باشد
مي خارج مي  به شود؛ رد چون تصرف در مفهوم بدون تصرف: شود

در).و در جاي خود به آن پـرداختيم(در منطوق، غيرمعقول است 
با)و اين روشن است(اين بحث تصرف در منطوق ممكن نيست ،

 مستلزم اين است كـه بگـوييم تجـاهر بـه فـسق قبول آن اين حال
.مدخليتي در حكم ندارد

در نصوص معتبر، جز روايت هارون، نصي كه بتـوان بـه:جهنتي
.آن استدالل كرد وجود ندارد

 فروع مسأله غيبت

درباره اين بحث، فروعي باقي مانده كه شـيخ بـه آنهـا پرداختـه
از اين فروع عبارت. است :اند

مي(:1فرع اول سپس، مقتضي اطالق روايات، جـواز: گويد شيخ
ا  كند، اگر چـه ست كه به آن تجاهر مي غيبت متجاهر در آن چيزي
).الخ... غرض صحيحي نداشته باشد

اگـر«: در خبر هارون دقـت كنيـد7 به سخن امام:عقيده من

 
ج.1 ص1مكاسب، )چاپ جديد(، 343،
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و نـه غيبـت و1»فاسق به فسق خود تجاهر كند، نـه احتـرام دارد ،
اطالق خبر اقتضاي آن دارد كه بين غيبـت بـه غـرض صـحيح يـا

. نداردجويي تفاوتي وجود غيبت به قصد عيب
آن چنانچه گفتيم كه ذكركردن غيبـت شـونده در كـاري كـه بـه

كند، موضوعا از غيبت خارج است، زيـرا آشـكار كـردن تجاهر مي 
آن] اآشكار كردن[آنچه خدا پنهان داشته نيست، كه  غيبت[اقتضاي

.است] صدق كردن

(2گويد شيخ مي:فرع دوم آن: آيا غيبت متجاهر در غير آنچه به

م ).الخ... كند جايز است؟يتجاهر

: در اين زمينه سه قول وجود دارد:عقيده من

و در كـالم3 برگزيـده اسـت حـدائق آنچه صـاحب:قول اول ،

و برخي از بزرگان به آن تـصريح جمعي از اصحاب ديده مي شود،
.اند؛ يعني جواز كرده

 بـه آن قائـل4 آنچه گروه ديگري از جمله شهيد ثاني:قول دوم

.يعني عدم جوازاند؛ شده

 آنچه شيخ آن را پذيرفته است؛ يعنـي تفـصيل قائـل:قول سوم

و ميان غير شدن ميان آن معاصي كه در قبح به آنها تجاهر نمي كند
و در صورت دوم جايز نيست  . آن گناهان؛ كه در صورت اول جايز
مثالً اگر كسي به لواط تجاهر كرد، غيبت او درباره تعرض به زنـان

 
ج.1 ص12وسائل الشيعه، ح 289، ج 16327، ص72؛ بحار االنوار، ح 253، ،32.
ج.2 ص1مكاسب، )چاپ جديد(، 345،
ج.3 ص18الحدائق الناظرة، محدث بحراني، ،166.
ج.4 ص14مسالك االفهام، شهيد ثاني، ،234.
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كسي كه تجاهر به راهزني كرد، غيبـتش دربـاره.ز است بيگانه جاي
مي. سرقت جايز است  كند غيبـتش كسي كه تجاهر به گناهان كبيره

.1درباره هر قبيحي جايز است

: استدالل قول اول

اي به اطالق نصوص؛ كه خبر سابق الذكر هـارون نمونـه: گاهي
اسـت مقتضاي اطالق نفي جنس، نفي همه افراد غيبت. از آن است

. كنـد، از جملـه آنهـا اسـت كه غيبت در غير آنچه به آن تجاهر مي 
. نفي همه افراد آن در خارج است،پس نفي طبيعت

به اينكه، ظاهر از خبر اين است كه در مقـام بيـان حكـم: گاهي
است، نه اينكه حقيقتاً در مقام بيان نفي موضوع باشد؛ پـس از ايـن 

و(كند، حقيقتاً غيبت نيستميلحاظ كه بيان عيبي كه به آن تجاهر 
، خبر براي بيان جواز در غيبت در غير مـواردي)پيش از اين گفتيم

. كند است كه به آن تجاهر مي
 ظاهر از نفي طبيعت، نفي موضوع است حقيقتـاً،:پاسخ اين دو

و حمل نمودن آن بر اينكه نفي تنزيلي يا نفي حكـم از موضـوع از
و تنها با وجود قرينه مي آن اراده شده، خالف ظاهر اس آنت تـوان

و روشن باشد. را پذيرفت  مثالً اينكه آن نفي براي موضوعي واقعي
و نفي  آن كه اثبات و موضوع بعـد از نفـي اش وظيفه شارع نيست،

مي7شود، مانند سخن امام منتفي نمي  كثيرالـشك بـه«: فرمايد كه
زيـرا شـارع. اما غيبت از ايـن قبيـل نيـست.»شك خود اعتنا نكند 

و در تعـدادي از  و قيـود آن را بيـان كـرده، مفهوم آن را مـشخص

 
ج.1 ص1مكاسب، شيخ انصاري، ،346 .
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اي وجـود پس قرينـه. الذكر آن را تبيين نموده است نصوص سابق
و اين تنهـا  ندارد كه ظهور قضيه در نفي موضوع را حقيقتا بازدارد،

پس نه مطلق است. كند درباره آن معاصي است كه به آن تجاهر مي 
ميو نه مختص به  بـا ايـن حـال،. كند غير چيزي كه در آن تجاهر

و غير آن، غير ممكن اسـت اراده اعم از آنچه به آن تجاهر مي  . كند
كند نفـي حقيقتـا نفـي بـراي چون نسبت به آنچه در آن تجاهر مي

ـ يعنـي نفـي  و نسبت به غير آن، نفي تنزيلي اسـت موضوع است،
و اراده اعم مستل  ـ زم اجتماع هر دو ايـن حكم با زبان نفي موضوع

جهات در استعمال واحد است؛ بنابراين امـر بـين اراده يكـي از دو 
و متعين همان او .لي است، چنانچه گذشتقسم دايراست،

دربـاره سـاير نـصوص نيـز. همه اينها درباره خبر هارون است
گفته شد كـه يـا سندشـان ضـعيف اسـت يـا داللـت بـر مطلـوب 

.كنند نمي
چ:دو وجه اول شـود يـزي كـه نـسبت بـه آن تجـاهر مـي بـه

و اين روشن است .اختصاص دارند،

:استدالل به دو قول آخر

 مناط جواز غيبت متجاهر، مرتبه عـصيان او را نـشان:وجه اول
در مي .تر با اولويت جايز است پايين] مرتبه[دهد، بنابراين غيبتش

كـسي: اند كـه آنچه برخي مشايخ محقق ما ذكر كرده:وجه دوم
ـ اكـراه نـدارد، از  ـ العيـاذ بـاهللا كه مثالً از نسبت لواط دادن بـه او
اينكه او را به كنكاش در معاشرت با زنان نـسبت دهنـد نيـز اكـراه 

و عيب ثابت اسـت. ندارد پـس اگـر. اين مالزمت، به عنوان نقص
و از اولـي/ فرض كنيم كسي از دومي  نسبت معاشرت، اكـراه دارد،
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ب آيد كه كراهت از دومـي متعلـق بـه آنچـهر مي ندارد، از آن چنين
و نقص است، نيست؛ بنابراين غيبت او در ايـن مـورد جـايز  عيب

.است
: دو سخن فوق اشكال دارد:عقيده من

 به اين دليل كه علـتِ آنچـه گفتـه شـد، نـامعلوم:اشكال اولي
رود كـه علـت، كراهـت نداشـتن از اظهـار است، بلكه احتمال مـي

در(آنچه خدا پنهان داشته باشد، يا اظهار  و تحقق آن پنهان داشتن،
نباشد، حال آنكـه) تر الزم است كند، نه پايين آنچه به آن تجاهر مي

] مرتبه[اولويت در صورتي كه برقرار شود، در مواردي است كه به 
و ايـن مطلـب پايين تر اكتفا شود، نه ميـان دو غيبـت جمـع شـود،

.روشن است
د:اشكال دومي ليل كـه چـه بـسا شـخص بـه معـصيت به اين

و در چيزي غير از ايـن  بزرگي تجاهر كند، مثالً قتل نفس محترمه،
و از اينكه آن را به او نسبت دهند اكراه داشته باشد پنهان كار باشد،

و اين مطلب روشن استو از آن پرهيز مي .كند؛
 اظهر، اختصاص حكم در خصوص آن چيزي اسـت كـه:نتيجه

م بله؛ اگر به معـصيتي تجـاهر كنـد، غيبـت بـه. كنديبه آن تجاهر
و به لوازم آن جايز است، چـون التـزام بـه چيـزي،  همان معصيت

.التزام به لوازم آن است
 منظور از متجاهر كسي است كه به كار زشت خـود:وجه سوم

مي تجاهر مي و مردم و از اين قبح اطالع دارد، دانند كه اين كار كند
ك  پس اگر قبح آن را نداند. ار قبيح انجام داده است را به عنوان يك

يا به دليل شبهه حكمي، مثالً اينكه اگر خرماي در حـال جـوش را 
و فكر مي  كند كه مبـاح پيش از آنكه يك سومش بخار شود، بنوشد
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است؛ يا به دليل شبهه موضوعي، مثالً اينكه شراب را بنوشد با اين
ن صـورت غيبـتش جـايز كنـد آب اسـت؛ در ايـ تصور كه فكر مي 

. نيست چون فاسق نيست چه رسد به اينكه متجاهر به فسق باشـد
چنين اگر آن را با علم به اين كه قبيح است علناً انجام دهد، امـا هم

احتمال دهد كه مردم ندانند اين كار به عنوان معصيت از او صـادر 
دهند كه او قصورا جهل موضـوعي يـا شده است چون احتمال مي 

داشته؛ متجاهر به فسق در آن چيزي كه فسق بوده نيـست، حكمي 
و آنچـه از دليـل  بلكه متجاهر به فسق از حيث خود فـسق اسـت؛
ظاهر است، جواز غيبت متجـاهر بـه فـسق بمـا هـو فـسق اسـت، 

با بنابراين متجاهر به فسق كسي است كه معصيتي را انجام مي  دهد،
و مي علم به اينكه آنچه علناً انجام داده معصيت  كه بوده است، داند

و هـيچ مردم مي  دانند او با اين عمل خود مرتكب گناه شده اسـت،
.عذري ولو غيرموجه، ندارد

او:وجه چهارم  اگر متجاهر بود، غيبت او نزد كسي كه از حـال
مطلع نيست، جايز است، چون ايـن كـار آشـكاركردن آنچـه خـدا

يـست، پـس اگـرن) كه منظور يك امـر پنهـاني اسـت(پنهان داشته 
عالوه بـر ايـن، ظهـور. شود آشكار باشد جزء غيبت محسوب نمي 

ظاهر اين خبر بيان خصوصيتي در متجاهر است. خبر هارون است 
و اگر به ذكر آن نزد كسي كه از حال او  ) متجـاهر(كه غير او ندارد،
بنابراين. آيد مطلع است اكتفا شود، عدم خصوصيت در آن الزم مي

اين حال مطلع است، غيبتش جايز است، اگرچه آن نزد كسي كه از 
و. شخص، متجاهر نباشد  بلكـه هيچ اشكالي در اين قـسم نيـست،

و ظاهر اين است كه با تجاهر به آن سخن درباره   حد تجاهر است،
و اطـالع داشـتن غيـر ايـشان نزد جماعتي كه به آنها تعـدي شـده

و پـس اگـر نـزد رازدا. كنـد برايشان مهـم نيـست، صـدق مـي  ران
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كنـد، همـانطور كـه دوستانش تجاهر كند، متجاهر به او صدق نمي
و در كـشور خـود پنهـان بـدارد،  اگر در كشور غريب تجاهر كند،

.شود متجاهر شمرده نمي

پس. محور جوايز غيبت باقي ماندن بر تجاهر است:وجه پنجم

و از آشـكار و فسق خود را پنهان كنـد، اگر مبدأ از او منتفي شود،

ن آن اذيت شود غيبت او حرام است، چـون بقـاي حكـم تـابع شد

و هر گاه موضوع برداشته شود، حكم برداشـته بقاي موضوع است

.شود مي

 دادخواهي مظلوم

و اظهـار:فرع دوم  اين بحث، حول محـور دادخـواهي مظلـوم

گردد، اگر چه آن را از ديگـري پنهـان كاري كه ظالم با او كرده مي

اينكه در يك شب تاريك كه كسي جز آن دو نفر داشته است، مثالً 

 را برده باشد، ذكر نيست، او را بزند، يا به او ناسزا بگويد، يا مال او 

داند او اين كار را انجـام داده، جـايز نزد كسي كه نمي او به آن كار

.است

 ظاهر اين است كه جواز اظهار آنچـه ظـالم در حـق:عقيده من

و در ايـن مظلوم انجام داده، اگر چه پنهان باشـد، اجمـاعي اسـت،

:خصوص به چند امر استدالل شده است

: آيه شريفه:امر اول

مِنْ سـبِيلٍ« هِملَيا عم فَأُولَئِك و هـر كـسولَمنِ انْتَصرَ بعد ظُلْمِهِ ؛

و پس از ظلمي كه بـر او رفتـه انتقـام طلبـد، بـر اينـان هـيچ گنـاه
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.1»مؤاخذه نيست

در آيه:تقريب و داللت دارد كسي كه مظلوم واقع شـده اسـت

ياري خواستن راهي عليه ظالم ندارد، غيبـت ظـالم بـراي او جـايز 
و معلوم است كه اين ياري خواستن منوط به آشـكار كـردن  است،

.ظلمي است كه در حق او انجام شده است

بنابراين مفـاد آيـه. ياري خواستن عبارت است از انتقام:اشكال

بي  و مجازات ظالم از طريق كـاري شـبيه آن شريفه انگر جواز انتقام

: كند است، كه آيه پيش از اين آيه بر آن داللت مي

سيئَةٌ مِثْلُها« سيئَةٍ زَاءجو انتقام بديو بـه ماننـد آن بـد) مـردم(؛

.2»)نه بيشتر(رواست 

.لذا اين آيه در مسأله جواز غيبت كردن كاربردي ندارد

.غيبت نوعي انتقام است:اشكال

 آيه در نحوه انتقام اطالق ندارد، بـه همـين دليـل كـسي:پاسخ

مثالً ازدواج با او جـايز اسـت بـه اعتبـار. چنين فكري نكرده است

.اينكه اين نوعي انتقام باشد

: آيه شريفه:امر دوم

ظُ« إِلَّا مـنْ مِنَ الْقَولِ بِالسوءِ ؛ خـدا دوسـت لِـملَا يحِب اللَّه الْجهرَ

صـدا بلنـد كنـد) به عيب خلـق(دارد كه كسي به گفتار زشت نمي

.3»مگر آن كه ظلمي به او رسيده باشد

.41):42(شوري.1
.40):42(شوري.2
.148):4(نساء.3



83غيبت:دومفصل

اين آيه، چنانكه در اول مبحث گفته شد، داللت دارد كـه جهـر
و مـصاديق آن اسـت، رجحـان  بالسوء بر سخني كه غيبت از افراد

.دارد، مگر نسبت به مظلوم

ر:اشكال ا بر اين گذاشتيد كه آيه داللت بر عـدم جـواز شما بنا

 كنيد؟ غيبت ندارد، پس چگونه در اين مورد به آن استدالل مي

 اين ايراد بر كساني كه غيبت را از مصاديق جهر بالـسوء:پاسخ

و ديگران وارد است نه ما؛ زيـرا مـا1دانند، مانند محقق ايرواني مي

د عقيده داريم به اين دليل. كند اللت نمي كه آيه بر عدم جواز غيبت
پس چنانكه روشن اسـت،. كه دوست نداشتن اعم از حرمت است 

.جايي براي اين ايراد نيست

استثناء از عموم سلب، فقط ثبوت ايجـاب جزيـي: ادعاي اينكه

در را اقتضا مي  كند، زيرا آن جزييت به دليل اينكه ثبوتي نـدارد كـه

القـي نـدارد، لـذا ممكـن مقام بيان اين جهت صادر شده باشـد، اط 

و عيـب  جـويي آن كـه جـزء است دليل جواز به مذمت، سـرزنش،

طور كه در تعليق برخـي مـشايخ جهر بالسوء است، بازگردد، همان 

.2محقق ما آمده است

آن: ادعا اشكال بر  با توجـه بـه مطـالبي كـه در جـاي خـود از

بيـان در صورت شك در اينكه آيا دليلي در مقـام: سخن گفتيم كه

. شـود كـه در مقـام بيـان اسـت است يا نه؟ بنا بر اين گذاشته مـي 

بنابراين، مقتضاي اطالق اين آيه شريفه جواز هر فرد از افراد جهـر

 
ج.1 ص1حاشيه مكاسب، ايرواني، ،32.
ج.2 ص1حاشيه مكاسب، شيرازي، ،116.
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.بالسوء است كه غيبت جزء آن است

در:امر سوم  از فضل بـن ابـي قـرّه از امـام تفسير عياشي آنچه

ي«: پيرامون آيه شريفه«: نقل شده است7صادق حِب اللَّه الْجهـرَلَا

 نْ ظُلِمم إِلَّا مِنَ الْقَولِ  فرمود هر كـس گروهـي را ميهمـاني1»بِالسوءِ

و در پذيرايي از ايشان كم بگذارد از جمله كساني اسـت كـه نمايد

پس براي ميهمانان اشـكالي نـدارد كـه در ايـن بـاره. اند ستم كرده 

.2»حرف بزنند

لَا«: درباره آيه شريفه7 از امام صادقمجمع البياننيز، آنچه از

اللَّه حِباگر ميهمانى به شخـصى وارد شـد«: نقل شده است» الخ...ي
و او با ميهمان رفتار خوبى نكرد، مانعى ندارد كه برخورد بـد او را 

.3»بازگو كند

 اين دو روايت داللت دارند كسي كـه حرمـت ميهمـان:تقريب
و آنچه كه شايسته او است در مقام ميهماني بـه خود را نگاه ندارد،

كنجا نياورد، جايز است آن رفتار بد را از او با .دزگو
دليـل ضـعف خبـر اول،. اين دو خبر ضـعيف هـستند:اشكال

و دليل ضعف خبر دوم، مرسـل4ناشناخته بودن حال مفضل است  ،
.بودن آن است

.148):4(نساء.1
؛ وسـائل»اء ضيافتهم فهو ممن ظلم فال جناح عليهم فيمـا قـالوا فيـه من أضاف قوما فأس«.2

ج ص12الشيعه، ح 289، ج 16329، ص72؛ بحاراالنوار، ح 258، ،50.
3.»لَهفَع سوء ما بِالرَّجلِ فَال يحسِنُ ضِيافَتَه فَال جناح علَيهِ أنْ يذكُرَ ؛ وسـائل»إنَّ الَضّيف ينزِلُ

ج ص12الشيعه، ح 290، ،16330.
ج.4 ص14معجم رجال الحديث، ،301.
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و تظلـم:امر چهارم ع خـواهي منـ اينكه مظلوم را از دادخـواهي
.كنند، بسيار دشوار است

 منظور از دليل نفي حـرج، حـرج نـوعي نيـست،:اوالً: اشكال
بلكه منظور حرج شخصي است، كه حكم را به صورت كلـي نفـي

.كند نمي
 دليل نفي حرج، احكامي را كه در نفي آنهـا لطـف نـسبت:ثانياً

كند، بنابراين حكمي كه نفـي آن از يـك سـو به مردم است نفي مي
و از سوي ديگر منـافي بـا لطـف نـسبت بـه لطف نس  بت به كسي

از ديگري است، مشمول دليل نفي حرج نمي  شود؛ كـه ايـن مـورد
شونده همين قبيل است، چون جواز غيبت، با لطف نسبت به غيبت 

.منافات دارد
 تشريع جواز، بازدارندگي از ظالم را در معرض گمان:امر پنجم

و اين مصلحتي خـالي قرار مي پـس چـون. از مفـسده اسـت دهد،
مي احكام تابع مصلحت .شود ها هستند، جواز ثابت

خصوصاً كه در معـرض استدالل به اين مصلحت،: اوالً:اشكال

و ثابت مي گمان به مفسده قطعي .شود شده در غيبت است؛ رد
الزمه اين وجه، جواز غيبـت هـر گناهكـاري اسـت، ولـو: ثانياً

بنابراين جـايز. كسي ظلم نكرده باشد اينكه غير متجاهر باشد يا به 
.دهد دانستن آن بازدارندگي را در معرض گمان قرار مي

جايز دانستن اين مسأله مختص مظلوم نيست، بلكـه بـراي: ثالثاً
.هر شخصي عين اين وجه جايز است

چه بسا علم حاصل شود كـه او آن معـصيت را مرتكـب: رابعاً
.ه استنشده، يا او مانع اين دادخواهي نشد
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:7 از جعفر بن محمـد از پـدرش قرب االسناد خبر:امر ششم
و احترام نيستند« گذار، پيشوا باز بدعت هوس: سه نفر داراى حرمت

.1»و حاكم ستمگر، فاسقى كه گناه خود را علنى كند

او:تقريب  نفي حرمت از حاكم سـتمگر فقـط از جهـت جـور

ا است، نه از جهت تجـاهر او؛ در غيـ درر ايـن صـورت  كنـارز او
.شد كند، نام برده نمي فاسقي كه فسق خود را اعالن مي

و عدم داللت بر جواز غيبت اين:اشكال  عالوه بر ضعف سند،
، امكان دارد كه جواز غيبت حاكم سـتمگر،)چنانچه گفتيم(سه نفر

7در صورتي كه ثابت شود، از جهت اين باشد كه او حقوق ائمه
و مقام خالفت را امـا ايـن صـورت. تصدي كرده اسـت را غصب،

اگر كامـل باشـد، بـر جـواز غيبـت هـر شخـصي داللـت دارد نـه 
خصوص مظلوم، عالوه بر اينكه خبر به طريق ديگري نيـز روايـت 

و در آن وصف دروغ .گويي براي حاكم ذكر شده است شده
صاحب حق را سخني اسـت كـه بايـد« حديث نبوي:امر هفتم

.2»بگويد

لَهم حرمة«.1 والفاسِـقُ المعلِـنُ الفِـسقُ: ثَالثَةٌ لَيست هوى مبتَـدِع، واإلمـام الجـائِرُ، ؛»صاحِب
ج ص12وسائل الشيعه، ح 289، ،16328.

ج»لصاحِبِ الحقّ مقالٌ«.2 ص72؛ بحاراالنوار، ال 231، محجـة البيـضاء، محـدث؛
ج  ص5كاشاني، ج 270، و مرآة العقول، ص2؛ كشف الريبة، ج 345، ؛ سنن بيهقي،

ص6 ج52، باب ما جاء في التقاضي، ص2؛ بخاري، باب الوكالة في قضاء الدين، ،

از6از ابوهريره نقل شده كه اعرابيي خدمت پيامبر: گويد، آنجا كه مي 37 و  آمـد
و به آن حضرتوي قرضش را مطالبه اصحابش قصد. سخني سخت گفت6كرد

سپس. صاحب حق سخني دارد كه بايد بگويد: فرمود6پيامبر. تنبيه او را نمودند 
را: اصحاب گفتنـد. برايش همسن شترش، شتري دهيد: فرمود جـز بهتـر از شـترش
بدهيدش، زيرا بهترين شما كسى است كه قرض خـود را بهتـر ادا: يابيم؟ فرمود نمي
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.د روايت ضعيف استسن: اوالً:اشكال
روايت داللت دارد كـسي كـه حقـي بـراي او ثابـت شـده: ثانياً

و اين بحث درباره مظلوم از اين جهت است كه  است، بايد بگويد،
حق او، بعد از اينكه به واسطه ظلم ضايع شده است، براي او ثابت 
است، اما صاحب حق چه بسا بخواهد حقي كه براي او ثابت شده 

.د نه اينكه غيبت او را نمايدرا مطالبه كن
 به هر آنچه در بـاب جـواز غيبـت1 فقط آيه جهر بالسوء:نتيجه

مي مظلوم به آن استدالل مي .كند شود، داللت
مي:عقيده من : گذارد كـه هنوز بحث در اين زمينه دو وجه باقي

رود ظلم را مرتفـع در صورتي كه نزد كسي غيبت شود كه اميد مي
غي  خـورد يـا طبـق نظـر قيد مي2اي بت طبق نظر عدهكند، آيا جواز

زيرا مقتضاي. تر است؟ وجه دوم قوي3عده ديگر مطلقاً جايز است 
است كه پيرامـون داللـت آن سـخن» الخ...لَا يحِب اللَّه«: آيه شريفه 

گفتيم كه براي مظلوم، غيبت از ظالم در باب آنچه ظالم در حـق او 
 نزد كسي كه اميد به رفع ظلـم از انجام داده است جايز است، حتي 

.رود او نمي
انـد ايـن ما آن را پذيرفته5 كه برخي مشايخ محقق4سخن شهيد

 
ج.ندك ص3احياء العلوم، را در مـسوغات) انّ لصاحب الحـق مقـاال(جمله. 132،

.غيبت ذكر كرده است، اما منبع آن را نياورده است

.148):4(نساء.1
ص.2 ج77كشف الريبة، ح14؛ مستند الشيعة، ،168.
ج.3 ص1مكاسب، .، چاپ جديد175،
ص.4 گف77در كشف الريبة، .ته شده است؛ از آن سخن
ج.5 ص1حاشيه مكاسب، ايرواني، ص 116، ؛ كفاية االحكام، محقـق سـبزواري،

ج 86 ص2؛ المستند، محقق نراقي، ج 347، ص4؛ مفتاح الكرامه، سيد عاملي، ،66.
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آيه عموميتي ندارد تا بتوان از آن بـراي اثبـات اباحـه بـه: است كه
 نيست، زيـرا گفتـيم كـه درستاين سخن. طور مطلق استفاده كرد 

و به مقتضاي مقدمات حك1آيه شريفه مت افاده عموم مطلق است،
.كند مي

 جواز به اينكه غيبت نزد كسي صورت بگيرد كـه:به طور كلي
و اين اظهر است از او اميد به رفع ظلم باشد، قيد نمي .خورد؛

 حكم غيبت تارك اولي

حق مظلوم، ظلم نباشد بلكـهدر در صورتي كه كار ظالم:بحث
پ  اسـخ آن ترك اولي باشد، آيا براي مظلوم جايز است غيبت كنـد؟

:دو وجه دارد
:براي جواز غيبت در ترك اولي به وجوهي استدالل شده است

 آمـد7مردي نزد امام صادق«: خبر حماد بن عثمان:وجه اول
طولي نكشيد كه فـرد.و از يكي از دوستانش به ايشان شكايت كرد

چه شـده اسـت كـه او از تـو: فرمود7امام. شده نيز آمد شكايت
مي:ب داد كند؟ جوا شكايت مي  مي شكايت را كند كه خواستم حقم

و7حضرت. كامل از او باز پس بگيرم   با حالت خـشم نشـستند
به مـن!اي گويا با بازشماري كامل حقت به او بدي نكرده: فرمودند

 بد بـيم كشيِ آنها از حساب«: خبر بده از كساني كه خداوند فرموده 
ب2»دارند ه آنهـا سـتمي روا دارد؟، آيا از اين بيم داشتند كه خداوند

.148):4(نساء.1

.21):13(رعد.2
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تنها از اين بيم داشتند كه خداوند حقوق خويش را بـراي. نه هرگز
و خداونـد)و كامل حقش را از آنان بگيرد(ايشان بازشماري كرده 

و هـركس حـق خـويش را به همين كار نام حـساب بـد گذاشـته
؛1»بازشماري كند به تحقيق بد كرده است

وشككه تقرير داللت دارد طبقكه ايت از دائـن كـه بـا مطالبـه
شـود، تـرك مهلت ندادن در اداي دين كه از مستحبات شمرده مـي 

و احتمال ممانعـت امـام  و عـدم7اولي كرده جايز است؛  از آن،
و به آن توجهي نمي چنـين هـم. شود نقل آن براي ما ضعيف است،

ادعاي ضعيف بودن سند به دليل وجود معلي بن محمـد، غيرقابـل 

.است كم حسن، چون ظاهر اين است كه او دست2ِتاعتنا اس

 ظاهر خبر اين است كـه جـايز نيـست از مـديونِ:رد استدالل

 مطالبه شود، يا براي معسر پرداخت نسبت بـه غيـر)معسِر(چيز بي
روشن است در اين صورت طلب پرداخت ظلـم. آن واجب نيست

و غيبت او مباح است، چنانكه گذشت  ايـن مؤيـد. به مديون است

 
ث أن جاء المشكو، فقال فشكى إليه رجال من أصحابه فلم يلب)ع(دخل رجل على أبي عبداهللا«.1

فجلـس أبـو: يشكوني اني استقضيت منه حقـي، قـال: ما لفالن يشكوك؟ فقال):ع(له أبو عبداهللا
كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ، أرأيتك ما حكـى اهللا عـزّ وجـلّ: مغضبا ثم قال)ع(عبداهللا

ال واهللا مـا) ويخافون سوء الحساب( خـافوا إال االستقـضاء أترى انهم خافوا اهللا أن يجور عليهم؟

ج»فسماه اهللا عزّ وجلّ سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء  ص18؛ وسائل الشيعه، ،348 ،
ج 23821ح ص5؛ اصول كافي، ح 100، ،1.
ج.2 ص1در رجال نجاشي، ،418) و: معلي بن محمد بصري، مضطرب الحديث

ج؛ در معجم)المذهب است، اين را يك نفر نزديك نوشته است ،19رجال الحديث،
(280ص و ابن غضائري گفته: معلي بن محمد البصري: اند معلي بن محمد البصري،

مي ابومحمد، حديث او را مي  و انكار و از افراد ضعيف روايت مـي داند و كند، كنـد،
ج)توان او را از عنوان شاهد خارج دانست مي ص19؛ معجم رجال الحديث، ،279.
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:مطلب چند امر است

را«: در پايان خبر7 سخن امام:امر اول و هركس حق خويش

، چـون مطالبـه از مـديون»بازشماري كند به تحقيق بد كرده اسـت
و پرداخـت بـر او واجـب اسـت، موسر كه مي تواند پرداخت كند،

.آيد قطعاً بدي كردن در حق او به حساب نمي

. ون كه دين را پرداخت كنـد به مدي7 امر نكردن امام:امر دوم

و از پرداخـت محـذوري نداشـت، او را حال آنكه اگر موسر باشد
. كرد به پرداخت امر مي

 بـا كـسي كـه از او شـكايت7 برخورد شديد امام:امر سوم

.شده است
حتي اگر ظهور آنچه گفتيم را نديده بگيريم، حداقل ايـن اسـت

و نمي آن كه خبر مجمل خواهد بود .استدالل كردتوان به

:7 مرسل ثعلبة بن ميمون، بـه نقـل از امـام صـادق:وجه دوم
و حضرت براى آنها حديث7مردمى نزد حضرت صادق«  بودند

و. گفت مي در اين ميان مردى از آنها نام مردي را به بدي ياد كـرد

كجـا برايـت: نمـود، حـضرت بـه او فرمـود7گله او را به امـام 
آي  و برادرى تمام عيار به دست و كدام مردى اسـت كـه مهـذب د،

.1»پاك از همه عيوب باشد؟

آن7از پاسخ امام  روشن است شكايت نسبت به تـرك اوالي

1.»كَـانَ عِنْــد فـَقـــَالَ لَــه شـَكــَاه و فَوقَـع فِيــهِ ذَكَـرَ رجــلٌ مِـنْهم رجلًــا ــِدّثُهم إِذْ حي مقَـو ه

و أَي الرِّجالِ الْمهذَّب)ع(أَبـُوعـَبـْدِاللَّهِ بِأَخِيك كُلِّهِ أَنَّى لَك ج»و ص12؛ وسائل الشيعه، ،
ح 85 ج 15706، ص2؛ اصول كافي، ح 651، ،1.
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و مهذب نيست .فرد انجام شده كه شايسته برادر كامل

.به دليل ارسال، سندش ضعيف است: اوال: اشكال

مي7كالم امام: ثانياً ، چـه بـسا»الخ...و كجا برايت«: فرمايد كه

ــاري غيبــت و ي ــري از ســوي. شــونده باشــد ممانعــت پــس تقري

. صورت نگرفته تا بتوان به آن استدالل كرد7معصوم

 كـه بـه روايـت سـابق الـذكر1 سخن محقق ايرواني:وجه سوم

و ادعـا دارد كـه و ميزباني كه به او بد نموده، تمسك كرده ميهمان

خـ اين روايت نشان مي  وب دهد انجام ندادن حقوق مـستحب، كـه

آيـد؛ ميهمانداري كردن يكي از آنها است، نوعي ظلم به حساب مي 

و براي مظلوم جايز استو آيه شريفه هر دو ظلم را در برمي  گيرد؛

ـ غيبت كند ـ هر ظلمي .از كسي كه به او ظلم كرده

از. ضعف سند كه پيش از اين گفتيم:اشكال نيـز، اينكـه ظـاهر

و اهان  ت به او است، نه ترك اولـي، خبر، اراده هتك حرمت مهمان

حال آنكه ادعا شده كه انجام ندادن حقـوق مـستحب نـوعي ظلـم

.بينيد است، چنانكه مي

 قول صحيح اين است كـه در اسـتدالل بـه جـواز:به طور كلي

در. عنوان شود كه ترك اولي، بدرفتاري نيـست در نتيجـه ذكـر آن

 باشد، داخل شود بايد نقص يا عيب غيبت، كه گفتيم آنچه گفته مي 

.شود نمي

ج.1 ص1حاشيه مكاسب، ،36.
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 ضابطه غيبت جايز

، عالوه بر موارد پيشين، مـوارد متعـددي را1 اصحاب:عقيده من

تجديدنظر در اين باره اين اسـت كـه. اند براي جواز غيبت نام برده
سخنان اصحاب درباره مستثنيات غيبت تحت يكي از چهار عنـوان 

يا ذيل قرار مي ميگيرد :يردبگ قرار تحت يكي از آنهارود گمان
مي:عنوان اول شود، مانند غيبـت آنچه موضوعاً از غيبت خارج

در. متجاهر به فسق كه پيش از اين گفتيم   نيز، برخي مستثنياتي كـه
و خواهيم گفتمكاسب .2 ذكر شده

از بر غيبت عنواني منطبق شود كه مصلحتي مهم:عنوان دوم تـر

ي را برشـمرده بـراي آن مـوارد3شـيخ. مفسده غيبت داشـته باشـد 

و خواهيم گفت .است،
تـري متوقـف بـر آن باشـد، وقتي يك واجب مهم:عنوان سوم

.مانند حفظ نفس محترمه، يا حفظ آبرو، يا مانند آن
 آنچه با تخصيص خوردن خارج از حكم غيبـت:عنوان چهارم

:قرار بگيرد، كه چند قسم دارد
 ماننـد: مختص خارج از حكـم قـرار بگيـرد اينكه به دليل: اول

.تظلم مظلوم كه گفتيم
و حرج: دوم .به دليل ادله نفي ضرر
و نـسبت: سوم عنوان واجب في نفسه بر غيبـت منطبـق شـود،

 
ج.1 ص18الحدائق الناظرة، .162ـ 160،
ج.2 ص1مكاسب، (343و 342، )چاپ جديد.
ج.3 ص1مكاسب، ،342) )چاپ جديد.
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و دليـل آن واجـب، بـه جهـت ميان دو دليل عموم من وجه باشد،
. يكي از مرجحات آن مقدم شود

براي صغري نيز مواردي. همه اينها به حسب كبراي قضيه است
ا :ستذكر شده

 گيرنده نصيحت مشورت:1

و در باب نصيحت به مشورت گيرنده، در صورتي كـه شـهادت
:غيبت الزم بيايد، به وجوهي استدالل شده است

ـ:وجه اول ـ كه مبتني بر وجـوب آن اسـت : كالم استاد اعظم

و حرمت غيبت از قبيل دو دليل متزاحم نه ادله وجوب نصيحت اند

ع، غيبـت در مقـدمات نـصيحت پس در صورت اجتمـا.1متعارض

و متوقف بر آن است  مانند وقتـي. گرفته شده، از آن به وجود آمده

بنـابراين. كه نجات يك غريق منوط به تصرف در ملك غيـر شـود 

و  و بـا قـدرت مـالك و غيبت بر حسب اختالف مـوارد، نصيحت

.شود ضعف آن، متصف به احكام پنجگانه مي

 اجتمـاع بـر مكلـف واجـب هايي كه در موارد نصيحت:اشكال

و است، جزء عناوين منطبـق بـر غيبـت اسـت نـه برخاسـته از آن

زيرا توجه دادن نسبت به معايب كسي كه مثالً بـراي. متوقف بر آن 

ـ كه او نصيحتش كرده است ازدواج با يك زن مشورت مي خواهد

و اين امر غيبتـ تنها در صورت بيان معايب پنهان محقق مي  شود

.هاي متعارض هستند لذا اين دو دليل از قبيل دليل. آيدميبه شمار 

ج.1 ص1مكاسب، )چاپ جديد(، 352و 351،
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جويي مـؤمن حرمت غيبت به دليل عيب:1 كالم شيخ:وجه دوم
و از آنجا كه گاهي مفسده خيانـت  و اذيت شدن او از غيبت است،

تر است، نـاگزير شونده قوي دهنده از گرفتارشدن در غيبت مشورت
.شود حرمتش ساقط مي

ب:اشكال حث گفتيم كه در موارد اجتماع دو عنواني كـه در اول
هر كدام حكمي منافي با ديگري دارنـد، راهـي بـراي مراجعـه بـه 

و رعايت كردن، قوي  تـرين مـالك مرجحات باب مزاحمت نيست،
و از موارد تزاحم مقتضيين نيست، حال آنكه در صورتي كـه  است،

ز به جوا ادند بتوانيم آن را جزء اين موارد بدانيم، راهي براي حكم 
، زيـرا راهـي بـراي شـناخت به واسطه قدرت مالك وجـود نـدارد

كنندگان حد آن دو وجود ندارد تا قول ارجح از ميان آنـان مشروط
. معلوم شود

 دربـاره ازدواج بـا6 فاطمه بنت قـيس از پيـامبر:وجه سوم

امـا«: به او فرمـود6پيامبر. معاويه يا ابوجهم مشورت خواست
اب به دوش خانهمعاويه كه  و و مالي ندارد جهم عصاي خودو است

، با اسامه)ظاهرا كنايه از بيكاري يا پيري(دارد بر نمياش شانهرا از 

دو6در ايــن روايــت پيــامبر.2»ازدواج كــن  از چيــزي كــه هــر

. مخاطب از آن اكراه دارند، سخن گفته است

قف اگر سند خبر را سالم بدانيم، داللتش بر مطلوب متو:اشكال

 در عين اينكه عيب است، عيـب6بر اين است كه سخن پيامبر

ج.1 ص1مكاسب، )چاپ جديد(، 352و 351،
ل«.2 ال مال و أما أباجهم فال يضع عـصاه مـن عاتقـه، إنكحـي اسـامة اما معاوية فصعلوك ؛»ه

ج ص9مستدرك، ح 129، ج 10452، ص72؛ بحار االنوار، ،232.
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و. پنهان باشد و بر فـرض اينكـه عيـب پنهـان باشـد، جـاي تأمـل
.بررسي دارد

و مطلوبيـت:وجه چهارم  نسبت ميان دو دليـل حرمـت غيبـت

ايـن دو از قبيـل ادلـه متعـارض. نصيحت، عموم من وجـه اسـت

ت باب معارضه است، با بنا هستند، بنابراين متعين رجوع به مرجحا 

و در صورت تعارض دو دليـل است گذاشتن بر اينكه اين درست ،

در اينجا دليـل نـصيحت بـه. به طريق عموم من وجه، مرجع است

.تأمل كنيد. واسطه اينكه مشهورتر است، رجحان دارد

 اظهر اين است كـه ايـن مـورد در قـسم سـوم از عنـوان:نتيجه

.گيرد چهارم قرار مي

 در آنچه گفتيم، تفاوتي نـدارد كـه نـصيحت واجـب:ده من عقي

اما دليلي بر وجوب آن نيست،. باشد يا نباشد، چنانچه روشن است

و سخناني كه در استدالل به وجوب آن گفتـه شـده، يـا سندشـان 

و يا داللت بر وجوب نمي آن ضعيف است كننـد، يـا ارتبـاطي بـه

: ندارند؛ موارد استدالل به شرح ذيل است

استدالل به آنچه داللت بر حرمت خيانت مؤمن به بـرادرش.1

؛1دارد

استدالل به آنچـه داللـت بـر وجـوب نـصيحت مـؤمن دارد.2

؛2ابتداء
استدالل به نصوصي كه امـر بـه بـرآورده كـردن نيـاز مـؤمن.3

 
ج.1 ص12وسائل الشيعه، ح 242، ج 16202، ص41؛ بحاراالنوار، ح 109، ،17.
ج.2 ص12وسائل الشيعه، ح 207، ج 16099، ص2؛ اصول كافي، ح 171، ،6.
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، به اعتبار اينكه نصحيت نوعي از آن باشد؛1اند داده
گيرنـده آمـده مـشورت استدالل به آنچه در خصوص نـصيحت.4

.2است

 هيچ كدام از اينها صالحيت ندارند در باب وجـوب بـه:اشكال
.آنها استدالل شود

و وجوب نـصيحت وجـود:1رد  مالزمتي ميان حرمت خيانت
.توان آن را به ديگري واگذار كرد ندارد چون مي

مي:2رد شود، چون واجب نبودن نـصيحت حمل بر استحباب
اابتداء مي.ست، اجماعي .شود با اين بيان، رد سومي هم روشن
و:4رد  امر كردن به مطالب آن روايات، سندشان ضعيف است؛

و نظـر بـر عالوه بر آن، شامل ترتب مفسده دنيوي از سـلب عقـل
.اي بيش از استحباب ندارند ترك نصيحت هستند؛ لذا افاده

بله؛ خيانت بـه دليـل. اظهر، عدم جوب آن است:به طور كلي

.نصوص دال بر آن حرام است

 هنگام فتوا گرفتن:2

فالنـي: گويـد يكي ديگر از موارد اين است كه مثالً به مفتي مي
در حق من ظلم كرده است، راه نجات من چيست؟ در ايـن مـورد 

:به دو روايت استدالل شده است

 حديث نبوي كه به هند بنت عتبه همسر ابوسـفيان:روايت اول

پي«: فرمود و بـه: گفت6امبرهند به ابوسفيان مردى بخيل است

 
ج وسائ.1 ص16ل الشيعه، ح 357، ج 12735، ص2؛ اصول كافي، ح 192، ،1.
ج.2 ص12وسائل الشيعه، ح44، ج 15599، ص72؛ بحاراالنوار، ح 102، ،29.
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و فرزندم چيزى نمى و: به او فرمود6دهد، پيامبر من آنچـه تـو

 آن حـضرت.1»كنـد، بـردار فرزندت را به نحو پسنديده كفايت مى 

.نهي نكرد از غيبت ابوسفيان وي را
.سند خبر به دليل ارسال ضعيف است: اوالً: اشكال

مم: ثانياً انعت نكردن به دليل اشتهار ابوسفيان به احتمال دارد كه
 وي اصـالً اين صفت باشد، يا به اين دليل كه غيبت او به دليل كفر 

.حرام نيست
.اين از موارد دادخواهي مظلوم است: ثالثاً

خبـر متـضمن غيبـت در غيـر آن چيـزي: مگر اينكه گفته شود
.كند؛ يعني صفت بخل است كه نسبت به آن دادخواهي مي

مـردي نـزد«:7 صحيحه ابن سنان از امام صادق:دومروايت

و عرض كرد6رسول اكرم   مـادر مـن6اي پيامبر خدا: آمد
دستش را از مقابل مرد نامحرمي كـه دسـت او را لمـس مـي كنـد

. چنـين كـردم: گفـت. او را حبس كـن: حضرت فرمود. دارد برنمي
ي از گنـاه تواني به بهتر از جلوگير او را ببند چرا كه تو نمي: فرمود

.2»كردن به او نيكي كني
احتمـال دارد ايـن مـورد داخـل در مـوارد غيبـت: اوالً: اشكال

و صـرف اين زن را نمي6مجهول باشد، چون پيامبر  شـناخت،
شـود تـا آن شـخص نـزد كننده بود موجـب نمـي اينكه مادر سؤال 

 
ج.1 ص9مستدرك، ح 129، ج 10451، ص1؛ عوالي الآللي، ح 402، ،59.
قد فعلت،: قال. فاحبسها:لقا. ان امى التدفع يد المس: فقال6جاء رجل إلى رسول اهللا«.2

ال تبرها بشئ افضل من ان تمنعهـا: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قال فقيدها فانك

ج»من محارم اهللا عزوجل  ص28؛ وسـائل الـشيعه، ح 150، ال يحـضره 34442، ؛ مـن
ج ص4الفقيه، ح72، ،5140.
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و معين بشود شونده شناخته سؤال .شده
كه: ثانياً و زنـا ظاهر از خبر اين است  آن زن متجاهر بـه فـسق

و غيبت متجاهر جايز است عالوه بر آن، خبر در مقـام بيـان. است
و احتمال متجاهر بودن آن زن براي عدم  يك قضيه شخصي است،

.جواز تعدي كافي است

مي آن را با يك اصل رد مي1شيخ: ادعاي اينكه شود بـه كند؛ رد

كر اين اصل ثابت نمي: اينكه اهت دارد او را به چنين كند كه آن زن
م  در.ه اسـت كننـد گر اينكه گفته شود اصل، اثبات چيزي ذكر كنند،

شمول ادله حرمـتم آن، سخن گفتن از آن زن رت عدم اثباتوص
شود، زيرا پيش از اين درباره اعتبـار كراهـت در صـدق غيبت نمي 

آن. غيبت سخن گفتيم  اين زمـاني اسـت كـه قـصد استـصحاب از
و در صو  رتي كه قصد اين باشـد كـه ظـاهر حـال مـسلمان، برود؛

د  اشتن نسبت به بيان عيب خود باشـد بـه ايـن سـخن كـه كراهت
مي) دليلي بر حجيت چنين ظهوري نيست( .شود بر آن اشكال وارد

كننـده مـسلمان بـوده در خبر نيامده است كه مـادر سـؤال: ثالثاً

جـ. است و مجـرد احتمـال، در عـدم واز شايد او كافر بوده اسـت

.كند تعدي كفايت مي

در:عقيده من  قول درست ايـن اسـت كـه بـراي جـواز غيبـت

ـ اگر كسي كه از او سؤال مي شود محل ابتال باشـد، مواضع استفتاء

شونده بتوانـد سـؤال كننده تنها در صورت بردن اسم غيبتو سؤال 

ـ به وقوع تزاحم استدالل مي  شود؛ تزاحم بين آنچه داللـت بـر كند

 
ج.1 ص1مكاسب، مي353، (ويدگ، چاپ جديد، آنجا كه و احتمال اينكه متجاهر:

).شود باشد به واسطه اصل رد مي
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ت و بـين آنچـه داللـت بـر وجوب علم احكام شرعي مبتالبـه دارد،

كننـد، چون اين دو بر مورد واحد صـدق نمـي. حرمت غيبت دارد 

شـود، مقدمـه تعلـم واجـب پس سؤالي كه غيبت بر آن منطبق مـي 

و فرض اين است كه مكلف نمي  دو است نه مصداق آن، توانـد آن

.را با هم به جا بياورد

ايــن. ات بــاب تــزاحم رجــوع كــردبنــابراين، بايــد بــه مرجحــ

بـر حرمـت) بـه دليـل اهميـت(كند دليل تعلم مرجحات اقتضا مي 

.غيبت مقدم باشد، چون عدم تعلم، اضمحالل دين را درپي دارد

 از انجام منكرشونده منع غيبت:3

 قـصد]كننـده غيبـت[يكي ديگر از اين موارد، وقتي اسـت كـه

كـشو داشته باشد غيبت . دهـد بـازدارده انجـام مـي نده را از منكري

 براي جواز غيبت در اين مـورد دو وجـه را ذكـر مكاسب در1شيخ

:كرده است

ده شـون غيبت در اين موضع، احـسان در حـق غيبـت:وجه اول

.است

. عام بودن ادله نهي از منكر:وجه دوم

: در اين دو وجه اشكال وجود دارد:عقيده من

 چــه بــسا اخــص از مــدعي اســت، چــون:اشــكال وجــه اول

و غيبت شوندهبتيغ و از منكر بازداشته نشود، كننده ايـن را بدانـد،
در ايــن صــورت ديگــر غيبــت از او احــسان در حــق او شــمرده 

 
ج.1 ص1مكاسب، )چاپ جديد(، 353،



و دروغبررسي 100 فقهي غيبت

از. شود نمي عالوه بر آن، احسان زماني مطلـوب شـارع اسـت كـه
و مطلوبيت احسان مقيد بـه تـرك  طريق امر حرامي صورت نگيرد،

ح و انجام ندادن .رام استنكردن واجب
 شـونده بـتيغاگر غرض از ذكر عيب، احسان بـه: ادعاي اينكه

كنـد، زيـرا در ايـن صـورت قـصد است، غيبت بر آن صـدق نمـي
مي جويي در آن ديده نمي عيب گفتـيم كـه: اينكـه شود بـه شود؛ رد

. جويي در مفهوم غيبت لحاظ نشده است قصد عيب
كه: ادعاي / به ايـن قـصد كراهت نداشتن از بيان آن در صورتي

.احسان انجام شود؛ نيز مردود است
 نهي از منكر واجب اسـت، امـا نـه بـا انجـام:اشكال وجه دوم

منكر؛ در غير اين صورت زنا با همسر مرد زناكننده براي بازداشـتن
بله؛ اگر منكر از امور مهـم ماننـد قتـل. آن مرد از اين كار جايز بود 

و ممانع  و مانند آن باشد، ت از آن متوقـف بـر غيبـت نفس محترم
و نقلي ثابت شـد كـه بـه هـر باشد، جايز است، چون با ادله عقلي

.نحو ممكن بايد از آن ممانعت شود

و جرح شهود:4  متوقف نمودن فساد

ــساد،مــورد ديگــر جــايي اســت كــه قــصد متوقــف كــردن ف
.گذار شونده از مردم را داشته باشد؛ مثالً فساد بدعت غيبت

شـرع، ضـرورت: جواز غيبـت در ايـن مـورد مؤيد:عقيده من
و اينكه چيزي آن را ساقط نمي  . كند، ثابت كرده اسـت حرمت دين

و هتك حرمت غيبت و غيبـت پس وقتي امر بين حفظ دين شونده
عالوه بر اين، صحيح ابـن. ترديد اولي مقدم است از او داير شد، بي 
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ه نقلب7داود بن سرحان مؤيد اين مطلب است كه از امام صادق

مي6از پيامبر و بـدعت«: كند نقل هر گاه پس از من اهل ريب
و بسيار به آنان دشـنام  را ديديد بيزارى خود را از آنها آشكار كنيد،

آ  و و درباره آنان بد بگوييد، و دليل خفه كنيد دهيد،  نان را با برهان
و(كه در) نتوانند در دل مردم القاء شـبهه كننـد نتواننـد بـه فـساد
.1»الم طمع كننداس

.مورد ديگر جرح شهود است
و: مؤيد جواز غيبت در اين مورد:عقيده من و آبرو حفظ اموال

آن. جان مردم بر آن متوقف است  عالوه بر آن، علماي مـا دربـاره
و هر كه به كتاب قضاء مراجعه كند بـراي او روشـن  اجماع دارند؛

جر.2خواهد شد  ح روات اسـت، موردي كه براي جواز اولي است،

و6چون حفظ شريعت حضرت پيـامبر  بـر آن متوقـف اسـت،
هرچنـد در ايـن. اي بر ايـن بـوده اسـت بناي اصحاب در هر دوره

آن] افراد،[دوره غلبه با عدم صدق غيبت بر آن است زيرا  شخـصاً
.3شناسند راويان را نمي

و و گرفتن مـال ديگـران و قتل، شهادت دادن عليه مردم به زنا
 آن، نيز به دليل نـصوص فـراوان كـه پيرامـون شـهادات وارد مانند

و اداي. شده، جايز است اين روايات شامل امر به تحمـل شـهادت
و حرمت كتمان آن هستند  پرواضح است كه به حسب غالـب،. آن،

 
و الْقَـولَ«.1 هِمـبأَكْثِرُوا مِـنْ س و مةَ مِنْهرَاءفَأَظْهِرُوا الْب بعدِي مِنْ و الْبِدعِ أَهلَ الرَّيبِ تُمأَير إِذَا

و الْوقِيعةَ  ـلَامِ فِيهِمادِ فِـي الْإِسوا فِي الْفَسعطْمي باهِتُوهم كَيلَا ج»و ص16؛ وسـائل الـشيعه، ،
ص 267 ج 21531، ص2؛ اصول كافي، ح 375، ،4.

ج»نك.2 ص38فقه الصادق، آن113، .و بعد از
ص.3 .91رجال، كشي،
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و اين شهادت عليه مردم به چيزي است كه موجب فسقشان است؛
.بر كسي پوشيده نيست

 پس از معتبـر بـودن عـدالت در شـهود شك اين امربي:اشكال
چنانكه اگر شهادت به زنا يا قتل يـا گـرفتن امـوال ديگـري. است

و اين مستلزم عـدم  و حرام است؛ عدواني يا مانند آن باشد، غيبت
 از نصوصي كه متـضمن قبـول ايـن:پاسخ. اعتماد به شهادت است 

.آيد شهادات است، جواز غيبت در اين مورد به دست مي

ع ضرر از مقول فيهدف.5

مورد ديگر غيبت در جايي است كـه بـه منظـور دفـع ضـرر از
.شونده باشد غيبت

شـود، گـاهي جـزء ضرري كه با غيبت برطرف مـي:عقيده من
چيزهايي است كه دفع آن از غير واجب است، مانند اينكه بخواهد 

و گاهي دفع آن واجب نيست .كسي را بكشد يا آبرويش را ببرد؛
چون گفته شد كه بـا توجـه بـه. مورد اول جايز استغيبت در

در. يك از مفاسد محرمات تزاحم ندارد شرع، مفسده آن با هيچ  امـا
.مورد دوم دليلي براي جواز آن نيست

شونده مطلع شود خواه ناخواه به غيبـت اگر غيبت: ادعاي اينكه

ـ چنانچه استاد اعظم گفته رضايت مي . كنـدـ افـاده نمـي1انـد دهد

شـونده زيرا رضايت غيبـت. چون موجب عدم صدق غيبت نيست
به آن، از جهت كراهت نداشتن نسبت به ذكر او با آن عيب نيست، 

. بلكه از اين جهت است كه به نظر او محذور كمتري دارد

ج.1 ح1مصباح الفقاهه، ،355.
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جويي وجـود عدم صدق غيبت به دليل اينكه قصد عيب: ادعاي
ت كـه پـيش از جويي در مفهوم غيب ندارد؛ به عدم ورود قصد عيب 

.شود اين گفتيم، رد مي

 ذكر اوصاف ظاهري:6

او،مورد ديگر  ذكر شخص با عيبي اسـت كـه بـه مثابـه صـفت
.است

 در جواز اين مسأله اختالف وجود ندارد، بلكه سيره:عقيده من

و متأخر بر جواز بوده است عالوه بر آن، موارد ذيـل. علماي متقدم
:نيز داللت بر جواز دارند

زينب عطاره كه چشمش لوچ«:7ر حسن از امام صادقخب:1

.1»... آمد6بود، نزد زنان پيامبر

 شـنيدم كـه6از امـام صـادق«: خبر فضل بن عبـدالملك:2
و محبوب: فرمود ـ چهـار نفرنـد، ـ زنده يا مرده ترين مردم نزد من

.2»يكي از آنان أحول است

اسـت چون غيبت عبـارت. عدم صدق غيبت بر آن موضوعاً:3
بنـابراين وقتـي آنچـه گفتـه. از اظهار آنچه خدا پنهان داشته اسـت 

لـذا. كند شود، امري پنهاني نباشد، به گفتن آن غيبت صدق نمي مي
 در صورتي كـه آن را بـه قـصد؛بله. وجهي براي حرمت آن نيست 

زينَب الْ«.1 تاءجاءِ النّبِىنِس ج»...6عطَّارةُ الْحولَاء إِلَى ص17؛ وسائل الشيعه، ،281 ،
ج 22524ح ص8؛ روضة الكافي، ح 153، ،143.
ج.2 ص27وسائل الشيعه، ح 143، ص 33433، .153؛ رجال كشي،
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 ذكر كند، از اين جهت حرام است نـه از جهـت اينكـه جويي عيب
.غيبت است

ازبا:به طور كلي توجه به اين مطالب روشن شد وقتي دو نفر
دو)شـاهد آن باشـند(معصيت كسي مطلـع شـوند  و يكـي از آن ،

درباره آن گناهكار حرف بزند؛ جايز است چون غيبت بر آن صدق
.همانطور كه واضح است. كند نمي

 نادرست نسبرد ادعاي:7

ي را دارد بت در جايي است كه كسي ادعاي نـسبغي،مورد ديگر
. خواهد آن را رد كندو او مي

كـسي كـه مـدعي نـسبي: اين اسـت خالصه كالم در اين زمينه
و نگـاه بـه زنـان بـر ايـن  و اثري از ارث است كه از آن او نيست،
نسبت مترتب است، براي طرف ادعـا جـايز اسـت آن را رد كنـد، 

آن. ها چنين است چنانكه در همه حقوق  اما در موردي كه اثري بر
چنـين هـم. شود، غيبت براي رد اين ادعا جـايز نيـست نميمترتب 

.براي غير طرف ادعا جايز نيست با غيبت آن را رد كند
از حيـث هـو، مهـممنمصلحت حفظ انساب: ادعاي اينكه تـر

.مفسده غيبت است؛ چنان است كه گفته شد

در از آنچه در اين موارد گفتيم حكم عيب:به طور كلي جـويي

د  جويي گوينده آن داشتهر صورتي كه داللت بر عيب جايگاه باطل،
انـد چنين ساير موارد استثنايي كه ذكـر كـردههم. باشد، روشن شد 

و نيازي به بيان آنها نيست .روشن شد
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 حرمت استماع غيبت

و هيچ اختالفي در ايـن: چهارم تذكر  شنيدن غيبت حرام است

تي اسـتدالل براي حرمت شنيدن غيبت به روايا. مسأله وجود ندارد
: شده است

كننـدگان گوش كننـده بـه غيبـت، از غيبـت«: احاديث نبوي:1

و1»است و تغييري«، در او حاصـل هركس غيبت ديگران را بشنود

.2» مانند كسي است كه غيبت كرده استنشود

از«: اول:7دو حديث از امـام علـي:2 شـنونده غيبـت يكـي

و دوم3»كنندگان است غيبت در:، : آمـده اسـت ختـصاص االآنچـه

7 ديد كه شخصى در حضور فرزندش امام حـسن7امام على«
و فرمود از كسى غيبت مى گـوش خـود را از چنـين! فرزندم:كند،

كسى به دور دار؛ زيرا او به پليدترين چيزهايى كه در ظـرف خـود 

و آنها را در ظرف تو خالى كرده است .4»دارد، نگريسته

و شنيدن آن استحديث مناهي كه متضمن نهي:3 .5 از غيبت

ج»الـسامع للغيبـة احـد المغتـابين«.1 ص9؛ مـستدرك وسـائل الــشيعه، ح 133، ،
ج 10463 ص72؛ بحار االنوار، ،226.

2.»اِغْتاب يغَِيّر كان كَمن و لم الغَيبه مِعن سج»م ص9؛ مستدرك وسائل الشيعه، ،133 ،
.10464ح
ج»السامع للغيبـة احـد المغتـابين«.3 ص9؛ مـستدرك وسـائل الـشيعه، ح 133، ،

ص 10463 .18؛ كشف الريبه،
عن: قال)ع(يغتاب رجالً عند ابنِهِ الحسنِ إلى رجلٍ)ع(نَظَرَ اميِرالمؤمنين«.4 كمعس نَزِّه ،ّنَييا ب

 وِعائك فَأفرَغَه في وِعائهِ نَظَرَ إلى أخبثِ ما في ج»مِثلِ هذا؛ فإنّه ؛ مستدرك وسائل الـشيعه،
ص9 ح 132، ج 10461، ص72؛ بحاراالنوار، ح 259، ،54.
ج.5 ح 282ص،12وسائل الشيعه، ج 16312، ص72؛ بحاراالنوار، ح 247، ،10.
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و«:7، از امـام صـادق وضـة الر روايت كتاب:4 غيبـت، كفـر،

و خشنود از آن، مشرك است .1»شنونده

را6رسـول خـدا: حديث رجم:5  بـه واسـطه زنـا، مـردى
در«: يكى از حضار به رفيقش گفـت. سنگسار فرمود ايـن شـخص

دو بـا6پس از آن پيغمبـر» جايگاه خود كشته شد مثل سگ   آن
از با دنـدان«: به آنان فرمود. نفر به مردارى عبور كردند هـاى خـود

اللّـه، از گوشـت يا رسـول: عرض كردند».گوشت اين مردار بكنيد 
آنچه از برادرتان به شما رسيد، گندش بيش: فرمود!؟مردار بخوريم 
.2»!از اين است

 اينها همه اخباري است كه در اين باب به دست ما رسيده است

. ادعاي فراواني آنان را دارد3كه شيخ

 اين روايات قابل اسـتدالل نيـستند، چـون سندشـان:عقيده من
. ضعيف است

و آخـر؛ بـه دليـل و حـديث علـوي اول ضعف حديث نبـوي
.ارسال

ــوي دوم؛ صــاحب ــصاصضــعف حــديث عل ــه االخت  آن را ب

مي7امام و ظاهر منسوب است كـه از نظـر او خبـر معتبـر داند،

 
1.»بِها مشرك و الراضي لَها و المستمع ج»الغيبةُ كفرٌ ص9؛ مستدرك وسـائل الـشيعه، ،

ح 133 .، از ابواب احكام العشرة10462،
قُعص كما يقعص الكلب: اللّه لما رجم الرّجل فى الزّنا، قال رجل لصاحبه أنّ رسول«.2 فمرّ. هذا

ما أصبتما من أخيكما: فقال! يا رسول اللّه، ننهش جيفة: فقاال. انهشا منها: النّبى معهما بجيفة، فقال
ج»أنتن من هذه ص9؛ المستدرك، ح 120، ص 10415، .9؛ كشف الريبه،

ج.3 ص1مكاسب، پ جديد، آنجا كـه مـي 359، (گويـد، چا و روايـات دربـاره:
). استحرمت اين مسأله فراوان
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با اين حال ثبوت اعتبار از نظر او به معناي ثبوت آن نزد مـا است؛
و چه بسا به چيزي اسـتناد داده باشـد كـه مـا بـه آن تكيـه  نيست،

.تأمل كنيد. كنيم نمي

.1ضعف حديث مناهي؛ به دليل حضور شعيب بن واقد

آن: ضعف حديث رجم ظاهر ايـن اسـت كـه امـر بـه: ايراد بر
غ دندان گرفتن  يبت نبوده است، چون بعـد از آن كـه مردار به دليل

و بعد از آن كه عيـب دينـي آن مـرد بـا  دانستند او چه كرده است،
.اجراي حد آشكار شد؛ ذكر او غيبت نيست

 حديث مناهي متضمن نهي از چند مـورد اسـت كـه آنهـا:ادعا
.قطعاً حرام نيستند؛ بنابراين بايد نهي در آن بر كراهت حمل شود

حر:پاسخ در وقتي عدم مـت در آن ثابـت شـد، از ظهـور نهـي
مي حرمت دست برداشته مي  و بقيه باقي و ظهـور نهـي شود، مانـد،

.شود در آن پذيرفته مي
مي اما مي . شود توان گفت ضعف سند نصوص با شهرت جبران
.تأمل كنيد

در باب حرمت شنيدن غيبت به وجوه ديگري هم استدالل شده
:است

وا:1 و برخـي مـشايخ2رد شده استنصوصي كه در رد غيبت ،

و گفته (اند ما به آن استدالل كرده، آن نصوص داللت بـر حرمـت:
).استماع در صورت عدم رد دارد

ج.1 ص10معجم رجال الحديث، ،38) اسم شعيب بـن واقـد در كتـاب رجـال:
).نيامده است، ومجهول است

ج.2 ص12وسائل الشيعه، ح 292، ج 16334، ص72؛ بحاراالنوار، ،226.
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و اين نـصوص. وجوب رد غير از حرمت استماع است:اشكال
رد(تنها بر اولي مي) وجوب و به استماع نمي داللت .پردازند كنند

ترتـب عقـاب بـر عـدم رد اين نصوص درباره: به عبارت ديگر
.است، اما استماع غير از عدم رد است

، يعنـي1كنـد سخني كه محقق تقي شيرازي به آن استناد مـي:2

و اينكـه كـسي2داللت نصوص  بر حرمت رضايت به وقوع حـرام،

كه از كار قومي راضي باشد مانند كسي است كه آن كار را بـا آنـان
بـ. انجام داده است  ر حرمـت شـنيدن از سـر مفاد اين نصوص دال
.رضايت است

 اين نصوص داللت دارند كـسي كـه راضـي بـه غيبـت:اشكال

.است مانند كسي است كه غيبت كرده، چه آن را بشنود چه نشنود
به همين. نسبت ميان آنها عموم من وجه است: به عبارت ديگر

جهت آنهـا بـا يكـديگر متفـاوت«: مي گويد المجمعدليل صاحب 

 وجهي براي اين استدالل وجود ندارد كـه حكـم بـه است، بنابراين 

.»موردي براي يكي از آنها براي ديگري هم ثابت باشد

و اعانه بر گنـاه حـرام اسـت،:3 استماع، كمك به غيبت است،

. بنابراين استماع حرام است

و اينكـه:اشكال  پيش از اين درباره عدم حرمت ياري بر گنـاه،

 چـون در صـورتي كـه فـرض.اخص از مدعي است سخن گفتيم

شود نشنيدن اين شخص در تحقق غيبت تأثير نداشته باشـد، مـثالً

 
ج.1 ص1حاشيه مكاسب، شيرازي، ،118.
ج.2 ص16وسائل الشيعه، ح 138، ج 21180، ح45؛ بحار االنوار، ح 295، ،1.
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.آيد اينكه مستمع ديگري آنجا باشد؛ عدم حكم به حرمت الزم مي

چـون. ادله حرمت غيبت، داللـت بـر حرمـت اسـتماع دارد:4

غيبت با فعـل: به عبارت ديگر. شود غيبت تنها با شنيدن محقق مي 

و مستمع مي دو شخص صورت  متكلم با سخن گفتن. گيرد؛ متكلم

و تحمل او  بنابراين آنچه بر حرمـت.و مستمع با گوش دادن به او

مي غيبت داللت مي .كند كند بر حرمت كار هر دو آنان داللت

مي:اشكال نهايت امر ايـن. شود غيبت تنها با فعل متكلم محقق

و تحمل او موجب صدق غيب  ت بر فعل او است كه شنيدن شنونده

.شود مي

اگر اشكال شود ظاهر ادله حرمـت صـدور غيبـت، بـا حرمـت

استماع مالزمت ندارند هرچند ميان آنها تالزم خارجي وجود دارد؛ 

 پاسخ اين است كه دليل بر حرمت استماع انحصاراً نصوص سـابق 

.الذكر است در صورتي كه سندشان صحيح باشد

ـ بـر1گويـدد اعظـم مـيـ همانطور كـه اسـتا: گاهي گفته شده

فرض صحت روايات پيشين، كه در استماع غيبت بـه طـور مطلـق
ظهور دارند، ناگزير بايد آنها را بـا روايـات فراوانـي كـه ظهـور در 

شـونده دارنـد قيـد جواز استماع غيبت به منظور رد غيبت از غيبت 
و آن را به وجه شنيدن قهري  ) كه بر خالف ظاهر آنهـا اسـت(زد،

بنـابراين. عالوه بـر اينكـه ايـن، امـري نـادر اسـت.2زدتخصيص

.استماع غيبت در صورت عدم رد حرام است

ج.1 ص1مصباح الفقاهه، ،358.
ج.2 ص1مكاسب، ،361.
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 روايـات وجـوب رد، شـود كـه به اين سـخن اشـكال وارد مـي
رد متعرض حكم استماع نشده اند، بلكـه آنهـا داللـت بـر وجـوب

و مقتضي اطالق آنهـا، حتـي در صـورت حرمـت اسـتماع،  دارند،
.وجوب رد است

وجــوب رد مطلــق نيـست تــا تحــصيل: بخــواهي بگـويي اگـر
ـ واجب باشد،  ـ كه استماع يكي از آنها است مقدمات وجودي آن
بلكه وجوبش مـشروط بـه شـنيدن يـا سـماع قهـري اسـت، پـس 

بنابراين مقتضي اطالق آن وجوب. متعرض حكم شرط نشده است 
.است حتي در صورتي كه استماع حرام شده باشد

ا و بپـذيريم كـه در پس از آن، اگر ز اين حرف دست بـرداريم،
صورت جواز شرط داللت بر وجوب رد دارد؛ مخـتص بـه سـماع

در صورتي كه نادر بودن آن پذيرفته شده باشـد. قهري خواهد بود 
ازـ با اينكه همان ـ ممانعـت طور كه روشن است، محل منع است

ا امـ. اختصاص ندارد، زيرا حمل مطلق بـر فـرد نـادر قبـيح اسـت 
.اشكالي در ورود دليل براي بيان حكم فرد نادر وجود ندارد

آنباجواز غيبت عدم مالزمت  جواز شنيدن

مربوط به مواردي است فقط در اينكه آيا حرمت استماع:بحث
گيرد؟ يـا بـين كه غيبت حرام شده است؟ يا موارد جواز را دربرمي 

و عـدم  و بين جهل او و جواز آن،  جـواز آن علم شنونده به حليت
و اقوالي است و حقيقت سخن در اين. تفصيل وجود دارد؟ وجوه
:مورد، نيازمند بحث در چند موضع است

 اينكه آيا جواز غيبت واقعاً با جواز استماع مالزمت:موضع اول
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 دارد؟
 اينكه آيا اگر براي شنونده احراز نشد كـه او جـايز:موضع دوم

جهالغيب او است، به نحوي كه استماع آن ايز باشد، آيا استماع براي
 جايز است؟

 اينكه آيا وقتي احراز شد كه غيبت او جايز نيست،:موضع سوم
كننده به جواز غيبت عقيده اما احتمال داد يا علم پيدا كرد كه غيبت

 دارد، شنيدن براي او جايز است؟
: جواز غيبت به چند شكل متصور است:پاسخ موضع اول

شـونده وجـود، به عيبي كـه در غيبـت از نظر شرعي: شكل اول
و ذكر شده است، غيبت صدق نمي  مثالً وقتي كه متجاهر. كند دارد

در ايـن مـورد اسـتماع. باشد، يا آن حرف از اوصاف ظاهري باشد 
.جايز است زيرا شنيدن آن، شنيدن غيبت نيست

اي كننده جـايز باشـد، امـا مالزمـه غيبت براي غيبت: شكل دوم
و جواز اسـتماع ارائـه شـود عرفي ميان جوا در.ز آن براي او مـثالً

ـ ولـو نـزد  دادخواهي مظلوم كه اهل عرف جواز دادخـواهي او را
ـ مـي كسي كه با شنيدن ظلم، اميد رفع ظلم از او نمـي  . فهمنـد رود

.در اين مورد نيز استماع جايز است
غيبت به علتي جايز باشد كه خود آن علـت جـواز: شكل سوم

را  در اين مـورد. مثالً غيبت در مورد استفتا باشد. اقتضا كند استماع
.نيز استماع جايز است

. غيبت به دليل يكي از موانع تكليف جـايز باشـد: شكل چهارم
در ايـن مـورد شـنيدن. مثالً كودك است يا مجنون يا مجبور است

و به اين دليل كه نصوص حرمـت اسـتماع مطلـق. جايز نيست  انـد
.شوند غيبت را شامل مي
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نباشـند، نيـز) مغتـابين(در مواردي كه سامع يا مستمع يكـي از
. مسأله روشن است

باشـند؛ اگـر) مغتـابين(در مواردي كه سامع يا مستمع يكـي از
ــابين( ــا) مغت ــامع ب ــه س ــت دارد ك ــدانيم، دالل ــع ب ــيغه جم را ص

و گويي شنونده، خود متكلم غيبت كنندگان در حكم مشترك است،
براين اگر تكلم بـه آن جـايز نباشـد، شـنيدنش هـم بنا. غيبت است 
 شـده اسـت گفتـه را صيغه مثني بدانيم،) مغتابين(اگر. جايز نيست 

كه داللت دارد حكم سامع غيبت به مثابه متكلم آن است، بنـابراين
.اگر تكلم به آن جايز باشد، شنيدنش جايز است

بلكه به اين شكل، ظاهر چنين اسـت. است نادرست اين سخن
كه قصد بيان مشاركت سامع با مـتكلم در حكـم را دارد، از جهـت 

و آن با گوش اينكه غيبت با فعل آن دو شكل مي  گيرد؛ اين با تكلم
در دادن؛ لذا هر دو همان  طور كه در تشكيل غيبت مشاركت دارنـد

از. حكم هم مشاركت دارند  به اين ترتيب از اين نظر كه هـر يـك
ب  و آن دو در اين صورت مكلف ه ترك كاري هستند كه انجام داده

برايشان حرام بوده، نه از نظر آنچـه بـا فعـل آن دو بـا هـم شـكل
پس جوازش براي يكي. حكمي مختص به خود دارند؛گرفته است 

پس استماع در ايـن. از آن دو مستلزم جواز آن براي ديگري نيست 
و رد واجب است .مورد حرام،

گويـد غيبـتي كـه مـي اگر شك كرد چيـز:موضع دوم پاسخ
است يا نه؟ مثالً احتمال بدهد او متجاهر به فسق است، اسـتماع از 
و اين مـورد، بـه دليـل شـك در صـدق  اصل براي او جايز است؛
موضوع، موردي كه به عموميت ادله حرمت استماع تمسك شـود، 

چنانچه به دليل مطالبي كه در مستثنيات گفته شـد كـه ايـن. نيست
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. توان صدقش را از طريق اصل احـراز كـرد، نمي اصل، مثبِت است
در صورتي كه صدق بر آن احراز شود، لكن در عارض شدن يكـي

: از مسوغات ديگر شك كند
اگر يك اصل موضوعي وجود داشت كه به عدم آن حكـم داده

و در نتيجـه اسـتماع شده، به واسطه آن وارد در مطلقات مـي  شـود
. اصالت برائت استدر غير اين صورت مرجع. حرام است

روشـن از مطالبي كه گفتـيم حكـم موضـع سـوم:به طور كلي
.عدم جواز استماع: شود مي

: در هيچ يك از اين مواضع نهي واجب نيست:عقيده من
و دوم . صدور فعل منكر نيست اينكهبه دليل: در اول

لـذا. به دليل اينكه احتمال دارد منكر نباشـد:پاسخ موضع سوم
تمسك به ادله نهـي از منكـر. شود حمل بر صحت مي فعل گوينده 

به دليل اثبات وجوب ممانعت، تمسك به عام در شبهه مصداقيه آن 
و اين به اتفاق نظر جايز نيست . است،

مي شهيد از عده اگر كـسي بـشنود كـه از ديگـري«: كند اي نقل
و احتمال بدهد كه غيبت او جايز است، بر او نيست غيبت مي  شود

 را از آن حرف نهي كند، به دليل اينكه امكان دارد او مستحق كه او 
آن باشد، پس فعل مسلمان تا وقتي كه فساد آن دانسته نشود حمل

و بـر آن ايـراد وارد كـرده اسـت1»شـود بر صحت مي  مقتـضي«:2؛
ـ يعنـي دليـل اراده عمـوم بـه  و ترك استفصال در آنهـا عموم ادله

و عـدم طه جهـل جهت پرهيز از فريب دادن به واس  ــ وجـوب رد

 
ص.1 .36كشف الريبه،
ص.2 )چاپ جديد(، 303و 302رسائل الشهيد،
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جواز استماع است، به اين دليل كه اگر چنين شـود، بـا كـسي كـه
داند سامع در خصوص مقول عنه حـق نـدارد، مماشـات كـرده مي

است، چون احتمال دارد گوينده چيزي بداند كه براي حرفش به او 
و اين خراب كردن قاعده نهي از غيبت است .»مجوز داده است؛

در كالم شهيد ميان عـدم«:1اين سخن گفته استشيخ در پاسخ

و لـزوم  و ميان نهي از غيبت خلط شده اسـت، و رد غيبت استماع
نهي را از گوينده نفي كـرده اسـت نـه اولـي را تـا ردي بـر آنچـه 
و وجـوب  ذكرشده باشد؛ از آنجا كه نسبت ميـان حرمـت اسـتماع

:نهي از آن عموم من وجه است
و اسـتماع حـرام نيـست، مـثالًش چون گاهي نهي واجب مي ود

كننده قائـل جايي كه يكي از مسوغات وجود داشته باشد، اما غيبت 
و نهـي  و رد واجب اسـت، و گاهي استماع حرام به عدم آن باشد؛

كننـده جـايز از آن واجب نيست، مانند وقتي كه فعل بـراي غيبـت 
و گاهي با هم جمع مي .شوند باشد، مثالً كودك است؛

 وقتي شك كرد كه مقول عنه اسـتحقاق غيبـت را دارد، بنابراين
و استماع آن جايز نيست، چون سامع يكي از غيبت كنندگان اسـت،

كننده حرام اسـت، مگـر زمـاني كـه همانطور كه غيبت براي غيبت 
ـ استماع بر سـامع نيـز  و تجاهر مسوغ است ـ بداند متجاهر است

ا نهي قائـل بـه دليـلام. حرام است، مگر اينكه بداند متجاهر است 

.2»احتمال وجود مسوغ واجب نيست

ج.1 ص1مكاسب، مي180، در آن داللتي بر جـواز«: گويد، چاپ جديد، آنجا كه
.»الخ...ندك استماع وجود ندارد، بلكه داللت بر عدم وجوب نهي مي

ج.2 ص1مكاسب، ،360.
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 از اخبـار مـستفيض وجـوب رد بـر غيبـت روشـن:عقيده من

مي. شود مي .»رد غير از نهي از آن است«:1گويد شيخ

ب اشكال ظاهر چنين است كـه ايـن:2 اين حرفهمحقق ايرواني

و رد عبارت زيرا عين آن است  و برطرف كـردن؛  است از ممانعت

ردرظاه آن قول نه رد معناي قول است اخبار .و باطل نمودن

از. اظهر، سخن شـيخ اسـت:عقيده من زيـرا عـالوه بـر اينكـه

آن عنوان رد غيبت چنين چيزي برمي  آيد، برخي نصوص نيز مؤيـد

و از عدم در اين نصوص از آن به ياري كردن غيبت. هستند شونده،

اس. رد به درماندگي تعبير شده است  ت كه نهي از غيبت نـه روشن

و نه عدم رد او درمانـدگي بـراي او چنانچـه. ياري كردن او است،

و مبتني بر آن است .بر كسي پوشيده نيست

در صورتي كه عيب دنيايي باشد، يـاري كـردن«:3گويد شيخ مي

.»او است

منظور از رد، تكـذيب:4تعليق محقق تقي شيرازي بر اين سخن

چنـين اينكـه، انتـساب هـم. پذير باشـدنكننده است اگر امكا غيبت
مي] فرد[ و اينكه فعـل به آن، با تكيه بر عدم وقوع آنچه گفته شود،

و مسلمان حمل بر صحت مي  گـردد؛ مخـالف بـا واقعيـت اسـت،
:گويد موارد ذيل به اين امر اشاره دارد مي

ج.1 ص1مكاسب، مي)چاپ جديد(، 362، و ظاهر اين است كـه«: گويد آنجا كه
.»الخ... رد غير از نهي از غيبت است

ج.2 ص1حاشيه مكاسب، ايرواني، ،37.
ج.3 ص1مكاسب، ،363) ).چاپ جديد.
ج.4 ص1حاشيه مكاسب، شيرازي، ،121.
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والْ«: آيه شريفه.1 ظَنَّ الْمؤْمِنُونَ وهتُممِعس ِإذْ بِأَنْفُسِهِملَولَا ؤْمِنَاتم

مبِـينٌ ذَا إِفْـكه از(؛ آيـا سـزاوار ايـن نبـود كـه چـونخَيرًا وقَالُوا

و دروغ) منافقان و زنان مـؤمن حـسن چنين بهتان ها شنيديد مردان
و گوينـد  ايـن دروغـي اسـت: ظنّشان درباره يكديگر بيـشتر شـده

.1»آشكار؟

فَأُولَئِـك عِنْـد اللَّـهِ هـم فَـِإذْ لَـم يـأْتُو«: آيه شريفه.2 بِالـشُّهداءِ ا

؛ پس حالي كـه شـاهد نياوردنـد البتـه نـزد خـدا مردمـي الْكَاذِبونَ

.2»زنند دروغ

بِهـذَا«: آيه شريفه.3 كُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّما يم قُلْتُم وهتُممِعس ِإذْ ولَولَا

ظِيمتَانٌ عهب هذَا انَكحبچس را به محض شنيدن اين سـخن نگفتيـد؛

كه هرگز ما را تكلم به ايـن روا نيـست، پـاك خـدايا، ايـن بهتـاني 

.3»بزرگ است؟

آنچه در قرآن آمده است به تصديق وقوع فعل«: گويد سپس مي
بله؛ اشكالي ندارد كـه قيـد خـوردن بـه. گردد، كه حرام است برمي

.4»عدم امكان تكذيب از آن اراده شده باشد

 مت دورويه حرف زدنحر

.12):24(نور.1
.13):24(نور.2
.16):24(نور.3
ج.4 ص1حاشيه مكاسب، شيرازي، ،121.
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ـ از جمله شيخ:عقيده من اند كه اگـرـ تصريح كرده1 جماعتي
را كننده از كساني است كه در حضور غيبت غيبت شـونده مـدح او
.گويد، عقابش مضاعف است مي

دو:اشكال  هـا رويـه زبـان بحثي در داللت نصوص بر ايـن كـه

ا. اند نيست مستحق دو عقاب هاز عقاباما ظاهر اين است كه يكي

و استاد يعنـي: آن را نيكو دانسته، نيـست2از جهتي كه شيخ گفته،

 كه في نفسه مباح است، با ايـن ادعـا كـه اگـر وي مدح در حضور 
و مسبوق به ذم باشد يا به آن ملحق شود، از گناهان بـزرگ اسـت

و منافق باشد؛دورويه زبانشود انسان موجب مي
و ذكر صفات بد زيرا مجرد ذكر صفات حسنه در زما ن حضور،

و ذكر اعمال قبـيح در هنگام غيبت، يا ذكر اعمال حسنه در حضور
شود، تـا نيـاز زبان بر او نمي رويهغياب او موجب صدق عنوان دو 

بلكه صـدق ايـن عنـوان از جهـت مـدح. به اين توجيه داشته بشد 
او(شخص در حضور او  به اينكه صفت نيكو يا كار نيكويي را بـه

مي)دنسبت ده  ضد صادق و آنگاه در غياب شخص او را به شود،
اي تعريـف يا اينكه از او در حضورش به گونـه. كند آنها مذمت مي 

مي مي .اي در او وجود ندارد رسد صفت ذميمه كند كه به نظر
بنابراين، از آنجا كه زبان مدح در زمان حضور، غالباً زبان دروغ

د است، امكان  . نمايـدو زبـان بعيـد مـي پـذير نبـودن صـدق آن در
و ديگري بـراي غيبـت اسـت بنابراين يكي از عقاب . ها براي كذب

تدبر نماييد؛ چرا كه الزمه آن، عدم صدق اين عنوان بر كسي است

 
ج.1 ص1مكاسب، ).چاپ جديد(، 363،
ج.2 ص1مصباح الفقاهه، .364و 363،
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كه از شخصي هنگام حضور او بـا صـفتي كـه دارد تعريـف كـرده
و در غياب او، با مخالف آن صفت مذمتش كرده است  ايـن،. است

.بينيدميچنان است كه 



:سومفصل

 دروغ





 حكم دروغ

و ادله اربعه بر آن و اديان حرام است، دروغ، به ضرورت عقول
.كند داللت مي

و سنت و روايـات بـر حرمـت دروغ:كتاب  بـسياري از آيـات
و برخي از آنها را برخواهيم شمرد .داللت دارند

از:اجماع ضـروريات تمـام ظاهر اين است كـه حرمـت دروغ

و همه علما بر آن اتفاق نظر دارند اديان هم .1چنين اسالم است،

 عقل در تشخيص قبح آن مستقل است، زيـرا دروغ كليـد:عقل
و رأس فجور است .شرور

 دروغ گناه كبيره

:اند اصحاب در دو مورد بحث كرده
 آيا دروغ جزء گناهان كبيره است؟:مورد اول
درباره ضابطه اينكه گنـاهي صـغيره2 در بحث غيبت:عقيده من

ـ  و صغيره ـ بر فرض صحت تقسيم گناهان به كبيره يا كبيره باشد
كــه بــه طريــق منــع خلــو بــه يكــي از امــور ذيــل. ســخن گفتــيم

 
ج.1 ص2مكاسب، ج11، ص1، چاپ جديد؛ مصباح الفقاهه، ،385.

ج:نك.2 ص21فقه الصادق، ،130.
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:گيردمي صورت
.ورود نص بر اين كه جزء گناهان كبيره است: يك
و سنت نسبت به آن وعيد: دو . شده باشدنذير/در كتاب
گ: سه .ناهان كبيره بر آن مترتب باشدآثار

آن را از گناهي كه ثابت شده جزء گناهـان كبيـره اسـت،: چهار
.تر قرار دهند بزرگ

وجوهي كه در احتمال كبيـره بـودن دروغ وجـود دارد سـه تـا
:است

و شهيد ثـاني1 سخن شيخ در ادامه سخنان فاضلين:وجه اول ،2

مط كه دروغ را جزء گناهان كبيره دانسته .لقااند،
 مطلقا جزء گناهان كبيره نيست، بلكه بخش خاصـي:وجه دوم

و حجـت از آن جزء كبيره و آن دروغ بستن بـه خـدا هـاي او، اند،
و مانند آن است .دروغ در قتل نفس محترمه

. مطلقاً جز گناهان كبيره نيست:وجه سوم
و قـرآن اسـتدالل شيخ براي نظر خود، به تعـدادي از نـصوص

و بر .أييد آن ذكر كرده استتخي نصوص ديگر را در كرده است،

 روايات

و دروغ را مطلقـا جـز گناهـان رواياتي كه از آنها استفاده شـده
:مانند. اند، متعدد است كبيره برشمرده

را7 به سند از فضل بن شاذان كه امام العيونروايت:1  دروغ

ج قواع.1 ص2د، آن«: گويد، آنجا كه مي 236، گناه كبيره آن است كه خدا دربـاره
ج)وعده جهنم داده است و مانند اين سخن در التحرير، ص2؛ . آمده است208،

ج.2 ص3الروضة البهيه، ،129.
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و خبـر اعمـش نيـز چنـين1جزء گناهان كبيره عنوان كرده اسـت ،

.2است
 اين دو روايت سندشان ضعيف اسـت،:ايراد استاد اعظم بر آن

 گفته شده است كه صدوق تـا فـضل العيونو در دليل ضعف خبر
:اسانيدي دارد كه همگي مجهول هستند

و3عبدالواحد بن محمد بن عبـدوس نيـشابوري: در طريق اول ،

.4علي بن قتيبه نيشابوري قرار دارند، كه هر دو مجهول هستند
حاكم ابومحمد جعفر بن نعيم قـرار دارد، كـه: طريق ديگري در

.5مجهول است

ج.1 ص15وسائل الشيعه، ح 329، ج 20660، ، ص2؛ عيون االخبار ،125.
ج.2 ح 331ص،15وسائل الشيعه، ج 20663، ص76؛ بحار االنوار، ح9، ،11.
ج.3 ص12معجم رجال الحديث، مي42، نظر من اين اسـت كـه«: گويد، آنجا كه

زيرا اين مرد مجهول الحال اسـت ... كند كالم صدوق داللت بر توثيق عبدالواحد نمي 
.»الخ...و اهللا العالم

ج:نك.4 ص13معجم رجال الحديث، ش 172و 171، ؛ آنجا بعد از نقل 8475،
يا«: گويد اقوال رجالين مي به نظر من در اينكه علي بن محد قتيبي معتبر دانسته شود
مي عده. نه اختالف است  و در استدالل بـه آن وجـوهي را ذكـر اي او را معتبر دانند،

مي. اند كرده و مي: گويد سپس به آن پاسخ داده  گويد علي بن محمـد بـن مداركي كه
ـ صـحيح هـستند، ـ مدحي كه قابل اعتنا باشد و ممدوح نيست قتيبه غيرموثق است

.»واهللا العالم
ج ص3در كتاب ضعفاء العقيلـي، ش 249، علـي بـن قتيبـه«: آمـده اسـت 1247،

و آنچه اصلي ندارد، سخن مي .»گويد الرفاعي بصري درباره ثقات به بواطيل
عل.5 ج مستدركات علم رجال الحديث، شيخ ص2ي نمازي شاهرودي، ش 229، ،

مي2884 ـ«: گويد، آنجا كه ابومحمد از جعفر بن نعيم بن شاذان نيـشابوري حـاكم
ز مشايخ صدوق است  و او يكي ـ نام نبرده است، ج. رضي اهللا عنه از او در العلـل،

، از او از عمويش ابوعبداهللا محمد بن شاذان از فضل بـن شـاذان روايـت56، باب1
ج. استشده ص21، باب1از او در العيون، ج 225، و ص30، باب2؛ ؛18و17،
ج ص35، باب2و ج 127، ص44، باب2؛ ج 184، ص47، باب2؛ ، 217و 216،
ج ص58، باب2و ج 235، و در كمال الدين، ، نيز زياد روايـت شـده22، باب1؛
.»است
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حمزه بن محمد علوي قـرار دارد، كـه او نيـز: در طريق سومي

.1مجهول است

ـ اظهـر:اشكال ـ اگرچه درباره او اقوالي نقـل شـده  عبدالواحد

و3المـسالك،2التحريـر چنانچه در محكي. اين است كه ثقه است ،

: بلكـه صـدوق گفتـه اسـت. قول پذيرفته شده اسـت اين4الحاوي

ِكم او حـسن به اين ترتيب دست.5)حديث عبدالواحد اصح است(

 خبري را كه عبدالواحد روايت محكي التحرير است، زيرا عالمه در 
و او جـزء مـشايخي اسـت كـه كرده، صحيح توصيف كرده است،

و مترضيا روايت نقـل مـي  كنـد، صدوق بدون واسطه از آنان مكرر
.بلكه از مشايخ او است

اگر ثقه نباشد، نبايد در اينكه او حـسن اسـت ترديـد: ابن قتيبه
 خود به نقـل او رجالداشت، زيرا كشي در موارد بسياري از كتاب 

و عالمـه  او را از جملـه معتمـدين7و ابـن داود6تكيه كرده اسـت،

و عالمه حـديث او را صـحيح دانـسته اسـت شمرده و شـيخ8اند، ،
و فاضل جزائري هم او را ثقه دانستهك .اند اظمي

طـراز صـحيح اسـت، هـم العيـون كه خبر9بنابراين سخن شيخ

.درست است

ج.1 ص6معجم رجال الحديث، ،89.
ا.2 ج مدارك ح6الحكام، ،84.
ج.3 ص2مسالك االفهام، ،23.
ج.4 ص2از او در طرائف المقال، .، حكايت كرده است660،
ج.5 ص2عيون االخبار، ،127.
ص.6 .67رجال عالمه،
ص.7 ش 250رجال ابن داود، ،64.
ص.8 .67رجال عالمه،
ج.9 ص2مكاسب، ،11) )چاپ جديد.
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خداونـد«:7روايت موثق عثمان بـن عيـسي از امـام بـاقر:2
و كليد آن قفـل تعالي براي بدي قفل  در هايي قرار داده است هـا را

و دروغ از شرا و دروغ قرار داده است، .1»ب بدتر استشراب
سندش به دليل حضور عثمان ضعيف: بر روايت كه شكالااين
او؛ وارد نيست، چون اگر او ثقه نباشـد، دسـت2ِاست كـم حـديث

دهنـد، ايـن مـسأله كه به متأخران نسبت مي طور همانموثق است، 
.ميان ايشان معروف است

 زيـرا توان التزام به اطالق اين خبر داشت، نمي: ايراد بر استدالل
و پرواضح است كه از نظر متشرعان وقتي امـر ميـان شـرب خمـر

(دروغ داير شود، اگر چه به اين باشد كه بگويد  قبـل از آن شـرب:
و كسي را به يكي از آن دو مجبور كنند، دومي)خمر كردم  دروغ/،

و كسي تصور نمي را انتخاب مي  را كند شخصي شراب كند، خواري
ام. بر دروغ برگزيند  دهد دروغ، به شكل مطلق خود،ر نشان مي اين

لذا متعين آن است كه با اراده بخش خاصـي. بدتر از شراب نيست 

و پيامبر ـ كه كفـر7و ائمه6از آن، يعني دروغ بستن به خدا
ـ به تأويل برده مي و حالل دانستن اشربه حرام را در پي دارد شود،

ن با اينهـا يـا غيـر از اين رو مخالفا. يكي از ثمرات اين دروغ است 
.اينها آن را حالل دانستند

ـ شـر دوم: توان گفت با اين حال مي ــ چنـان كـه گفتـه شـده

 
1.»ج و الكِذب شرّ إن اهللا تعالي و جعلَ مفاتيح تلك األقفال الشراب، علَ للشَّرِ أقفاالً

ج»من الشراب  ص12؛ وسائل الـشيعه، ح 244، ج 16206، ص2؛ اصـول كـافي، ،
ح 338 ،3.

نك.2 ج: درباره عثمان ص1مبحث غيبت متجاهر به فسق؛ مصباح الفقاهه، ؛ 338،
ج ص12معجم رجال الحديث، .132و 131،
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و تعليليـه اسـت، پـس)من(صفت مشبهه است نه افعل التفضيل،
و شـراب منـشأ  معني آن عبارت است از اينكه دروغ هم شر است

.آن است
ن گناهـان تـري شما را آگـاه نمـايم بـه بـزرگ«: حديث نبوي:3

و آنها عبارت و كبيره؟ و تعـالى انـد از شـرك بـه خداونـد تبـارك

و گرفتارِ  و مادر و گفـتن سـخن بدرفتارى با پدر  عاق آنان شـدن،

.1»زور، يعني دروغ

مي:اشكال شود به اينكه نزد متشرعان عالوه بر ضعف سند، رد

تـر از گناهـان ضروري است كه دروغ، به شكل مطلق خود، بزرگ 

و مانند اين دو نباشدهكبير و لواط پس ضرورتاً بخش. اي مانند زنا

شود، ضمن اينكه تفسير قـول زور بـه دروغ، خاصي از آن اراده مي 

.چه بسا از سوي راوي باشد

بـدون عـذر دروغ مـؤمن وقتـى كـه«: حديث مرسـل نبـوي:4

و از قلـب او بـوى، هفتاد هزار ملك او را لعنت مى گويد مى كنـد،

ب  مى يرون مى متعفنى و خداوند عالم در نامـه آيد كه به عرش رسد،

مى اعمال او هفتاد زنا كه ساده .2»نويسد ترين آن زنا با مادر است،

آن:اشكال  عالوه بر ضعف سند، همانند ايراد روايـت قبـل بـر

و قول الزور اى الكذب«.1 و عقوق الوالدين ؛ المحجة»اال اخبركم باكبر الكبائر، االشراك باهللا
ج ص5البيضاء، ج 242، ص1؛ صحيح مسلم، ج64، ،17؛ مستدرك وسائل الشيعه،

ح 416ص ،21714.
و خرج من قلبه نتن حتى يبلغ العـرش«.2 و المومن اذا كذب بغير عذر لعنه سبعون الف ملك، ،

؛ مستدرك وسائل الـشيعه،» كتب اهللا عليه بتلك الكذبة سبعين زِنيةً اهونها كمن يزنى مع امه
ص9ج ص86، ج 10291، ص69؛ بحار االنوار، ح 263، ،48.
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زيرا شكي نيـست كـه جمـاعِ حـرام از دروغ شـديدتر. وارد است

و بلكـهو اگر شديدتر از زنا نباشد،. است درباره زنـاي بـا محـرم

!هفتاد تا از آن چگونه خواهد بود؟

 قرآن

: به آيه شريفه ذيل استدالل شده است

بĤِيـاتِ اللَّـهِ« يؤْمِنُـونَ ؛ دروغ را آن إِنَّما يفْتَرِي الْكَـذِب الَّـذِينَ لَـا

؛1»بندند كه ايمان به آيات خدا ندارند كساني به خدا مي

ين آيه دروغگو را غير مؤمن به آيـات خداونـد،ا: با اين ادعا كه
.يعني كافر به آنها قرار داده است

: ظاهر از آيه شريفه به قرينه آيات پيشين خود يعني:اشكال

قَالُوا إِنَّما أَنْـت مفْتَـرٍ« واللَّه أَعلَم بِما ينَزِّلُ بدلْنَا آيةً مكَانَ آيةٍ وِإذَا

 مأَكْثَرُه رالَا يعلَمونَ بلْ و ما هرگـاه آيتـي نـسخ) از راه مـصلحت(؛

ـ در صـورتي كـه خـدا بهتـر  و به جاي آن آيتي ديگر آوريم كرده
ـ) به صالح خلق(داند تا چه چيز  كـافران اعتـراض بـر(نازل كند
و  تومي) نسخ آيه كرده . بنـدي هميـشه افتـرا مـي) بر خـدا(گويند

كـه ايـن نـزول آسـماني(داننـد نميبلكه اكثر اينها) چنين نيست(

،2»)است

ولَهـم عـذَاب«:و اللَّـه ـدِيهِمهي بĤِياتِ اللَّهِ لَـا يؤْمِنُونَ لَا إِنَّ الَّذِينَ

پـس از اتمـام(آورنـد؛ البته آنان كه به آيات خدا ايمـان نمـيأَلِيم

 
.105):16(نحل.1
.101):16(نحل.2
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و آنهـا را عـذابي) حجت كامل خدا هرگز هدايتشان نخواهد كـرد
؛1»ناك خواهد رسيددرد

مي6اين است كه كساني كه درباره آنچه پيامبر از ادعا كـرد

بــستند، آنــان دروغ مــي6ســوي خــدا آورده اســت، بــه پيــامبر

و حـصر در اينجـا حـصر اضـافي6دروغگو هستند نه پيـامبر  ،
.است

و مشركاني هـستند كـه بنابراين، منظور از دروغگويان، يهوديان
و رسالت او كـه بـه دليـل به ايشان دروغ بستند،   نه مؤمنين به خدا

از ايماني دروغ گفته بي اند، نه اينكه دروغ موجب شده است تا آنان
.كند ايمان خارج شوند؛ بنابراين بر مطلوب داللت نمي

او:عقيده من اهللا( آنگاه در تأييد سخن خـود كـه دروغ) رحمة
: كند جزء گناهان كبيره است دو خبر را ذكر مي

در تمام ناپـاكي«: كه فرمود7روايتي از امام عسكري: اول هـا

و دروغگوئى استاي خانه و كليد آن دروغ .2»است
.ها كبيره است با اين ادعا كه كليد همه ناپاكي

و عليـت:اشكال  منظور از تشبيه بـه كليـد، تـشبيه در سـببيت
و تـشبيه و مشبه به كامل نيست، نيست، زيرا روشن است كه مشبه

در مـشبه وجـود] تـشبيه[در شرطيت نيز صورت نگرفتـه، چـون 
در. به اين دليل كه دروغ شرطي براي سـاير گناهـان نيـست. ندارد

بلكـه. آمـد غير اين صورت از عدم دروغ، عـدم معاصـي الزم مـي

 
.104):16(نحل.1
2.»الكَذِب هعِلَ مِفتاحج و ج؛»حطَّتِ الخَبائثُ فى بيت ص9 المستدرك، ح85، ؛ 10287،

ج ص69بحار االنوار، ،263.
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منظور، تشبيه در اشراف به درافتادن در محرمات است، زيـرا دروغ
را در انسان جرأت انتخاب ناپـاكي  و ايـن بـه وجـود مـي هـا آورد،

. اش معصيت بودن آن نيست چه رسد به اينكه از كباير باشـد الزمه

 پذيرفته است كـه ارتكـاب شـبهات موجـب اشـراف بـر1لذا شيخ
و تبـديل درافتادن در محرمات مي و با ايـن حـال جـواز آن گردد؛

. نشدن آن به حرام را پذيرفته است

بـ6روايت پيامبر: دوم ! اي ابـوذر«:ه ابـوذر در وصيت خود

واي از عذاب آن كسي كه با دروغ سر هم كردن مي خواهد مـردم

او. را بخنداند او. واي بر او. واي بر .2»واي بر

آور كه به منظور خندانـدن گفتـه هاي خنده دروغ: با اين ادعا كه

.شود شود غالباً موجب وقوع در مفسده نمي مي

چه:اشكال آن است، درست سخن او، اگر و وعيدي كه درباره

شود جزء گناهان كبيره باشد، به دليل تعدادي گفته شده موجب مي

. قابل اعتماد نيستهستند ضعيف السندكهاز راويانش
:براي قول دوم به برخي از نصوص استناد شده است، مانند

و«:7خبر ابوخديجه، از امام صادق:1 دروغ بستن بر خداوند

ك6پيغمبرش .3»بيره است از گناهان

ايـن خبـر از جهـت اينكـه در مقـام روشن استبا اين ادعا كه

 
ج.1 ص1حاشيه مكاسب، شيرازي، ،125.
2.»ـلٌ لَـهيو ـلٌ لَـهيو لَه ويلٌ مبِهِ الْقَو ضْحِكلِي كْذِبثُ فَيدحلٌ لِلَّذِي ييو ا ذَرأَب ؛ وسـائل»يا

ج ص12الشيعه، ح 251، ج؛ بحارا16228، ص69النوار، ،235.
ج»مِن الكبائر6ِ رسولِهِ الكَذِب علَى اللَّهِ وعلى«.3 ص12؛ وسـائل الـشيعه، ح 248، ،

ج 16221 ص11؛ المستدرك، ح 356، ،13247.
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دررا كه دروغ بـا ايـن وصـف خـاص وارد شده تعيين اين مطلب
.دهد كبيره قرارانشمارِ گناه
در:اشكال  مـرآة العقـول عالوه بر ضعف سـند، همـانطور كـه

م كـه اما اگر بپذيري.، اينكه در مقام تعيين باشد، معلوم نيست1است

.در اين مقام است، گريزي از قيد زدن مطلقات به آن نيست

آن را بـر بخـش خاصـي از گناهـان: گويـدمي كه2ادعاي شيخ

و عظيم حمل كرده است، از تقييد مطلقات به آن اولي  كبيره شديد
مي است، همان .بينيد طور كه
 با توجه به آنچه گفتيم، آنچه در استدالل به روايـت:عقيده من

هر كس عمدا بر مـن«: كه فرمود6ل شيخ صدوق از پيامبر مرس
،3»دروغ بندد، پس جايگاه نشستن خود را در آتش جهنم قرار دهد 

.شودو نيز ضعف سند آن روشن مي

پـدرم علـى بـن«:7مرسل سيف بـن عميـرة از امـام بـاقر:2

مى7الحسين از دروغ گفـتن بپرهيزيـد، چـه: فرمود به فرزندانش
و چه كوچ  و يا جدى باشد، زيرا شـخص وقتـى بزرگ ك، شوخى

كه در چيـز كوچـك دروغ بگويـد بـه بـزرگش نيـز جـرأت پيـدا 
آيـد دروغ بـه اعتبـار كه از اين خبر چنين به دسـت مـي؛4»كند مى

 
ج.1 ص2مرآة العقول، ،325.
ج.2 ص2مكاسب، ،13) ).چاپ جديد.
3.»ّوتَبأَقُلْ فَلْي ا لَمم ّلَيقَالَ ع مِنَ النَّـارِمنْ هدقْعج»أْ م ص12؛ وسـائل الـشيعه، ح 249، ،

ج 16224 ال يحضره الفقيه، ص3؛ من ح 569، ،4942.
بنُ الْحسينِ«.4 لِيكَانَ ع هزْلٍ)ع(قَالَ و الْكَبِيرَ فِي كُلِّ جِد و غِيرَ مِنْهالص لْدِهِ اتَّقُوا الْكَذِبلِو يقُولُ

ج»الرَّجلَ إِذَا كَذَب فِي الصغِيرِ اجتَرَأَ علَـى الْكَبِيـرِ فَإِنَّ  ص12؛ وسـائل الـشيعه، ح 250، ،
ج 16225 ص2؛ اصول كافي، ح 338، ،2.
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مي مفاسدي كه بر آن مترتب مي .شود گردد، بزرگ
 عالوه بر ضعف سند به دليل ارسال، ايـن خبـر داللـت:اشكال

وه لحاظ مفاسدي كه بر آن مترتب است،ب دارد كه دروغ  كوچـك
جز.بزرگ دارد  گناهان كبيـره باشـندء اما اين مسأله با اينكه هر دو

مي( . منافـاتي نـدارد) گوييم با معنايي كه در اين بحث از آن سخن
.تر از بقيه است نهايت امر آن است كه برخي افراد آن بزرگ

اسـتدالل شـده براي قول آخر، بـه برخـي نـصوص:عقيده من

:است
روايت حسن بن حجاج به عنوان روايت صـحيح، از امـام: الف

مي7عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق«:7صادق : كند سؤال

: فرمايند كسي كه در موردي دروغ بگويد كذّاب است؟ حضرت مي
كس نيست كه دچار اين لغزش نشده باشد، مراد از كـذّاب نه، هيچ

د  و سرشـت او ريـشه كـرده كسي است كه دروغگـويي ر طبيعـت

.1»است

هـايي دروغ جـزء لغـزش كنـد مـي داللت با اين ادعا كه روايت
.شود نه جزء گناهان كبيره است كه از هر كسي صادر مي

:خبر متضمن بيان دو مسأله است: اشكال
كنـد، گويـد صـدق نمـي بر كسي كه اتفاقاً دروغ مي كذّاب: اول

د بلكه بر كسي صدق مي  و ايـن كند كه روغ عادت او شـده اسـت،
.في نفسه نيز روشن است

و لكن المطبوع«.1 ال ما من احد اال ان يكون ذلك منه الكذاب هو الذي يكذب في الشيء؟ قال

ج»علي الكذب  ص12؛ وسـائل الـشيعه، ح245، ج 16212، ص2؛ اصـول كـافي، ،
ح 340 ،12.
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م هيچ: دوم عـصيت گرفتـار شـده كسي نيست مگر اينكه به اين
و چيزي از اين دو مطلب  دروغ جـزء كـه كنـد داللـت نمـي است،
و جزء لغزش .ها است گناهان كبيره نيست

دروغگويي انسان را بـه سـوي«:7خبر حارث از امام علي:3
و فجـور،و كـشاند زشتي مي   فـرد را بـه آتـش دوزخ وارد زشـتي

.1»كند مي

 شده اسـت مجـرد دروغ، فجـور يـا اذعانبا اين ادعا كه در آن
.گناه كبيره نيست

 عالوه بر ضعف سند، خبر داللـت دارد دروغ معـصيت:اشكال
.بنابراين بايد آن را به تأويل برد. نيست
ان تعـداد صحيح عبدالعظيم بن عبداهللا حـسني كـه بـراي بيـ:4

و متعرض دروغ نشده است .2گناهان كبيره بيان شده است

 مسوق بيان كبايري است كه كبيره بـودن آنهـا در قـرآن:اشكال
: كنـد طور كه قـول سـائل بـه آن اشـاره مـي ثابت شده است، همان

مـضاف بـر آن، اطـالق.»خواهم كباير كتاب خـدا را بـشناسممي«
و آنچ  ه دال بـر جـزء كبـاير بـودن مفهوم اين خبر به آنچه گذشت

و اختالف اخبار دربـاره تعـداد گناهـان دروغ است، قيد مي خورد،
كبيره مؤيد آن است؛ كه در برخي از روايات تعداد كباير هفت تـا، 

و در برخي از آنها نُ .ه كبيره عنوان شده استدر برخي ديگر پنج تا
م:نتيجه .طلقا اظهر اين است كه دروغ جزء گناهان كبيره است،

يهدي اِلـي النّـارِ«.1 الفُجور و ،الفُجور هدي اِليي ج»اِنَّ الكذب ص12؛ وسـائل الـشيعه، ،
ح 250 ج 16227، ص69؛ بحار االنوار، ح 259، ،24.

ج.2 ص15وسائل الشيعه، ح 318، ج 20629، ص2؛ اصول كافي، ح 285، ،24.
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و حكم آن  وعده

دادن بـه اند كـه وعـده بيش از يك نفر تصريح كرده:عقيده من
و اطالق دروغ به آن در خبر وفا نكردن نيت ، دروغ حقيقي نيست،

حارث اعور به دليل اين است كه از حيث حرمـت در حكـم دروغ
.است

، اين است كـه وعـده يكـي از1منشاء آن طبق سخن شيخ اعظم
و ايـن سـخن صـريح انواع خبر نيست ، بلكه از اقسام انشاء است،

از.2 است مرآة العقول محقق مجلسي در امـا ظـاهر كـالم محققـان
و مخالفان اين است كه وعـده از انـواع خبـر اسـت  و،اصحاب ما

و كذب استخبر محتمل . قابل صدق

و تنقيح :تحقيق

و اقسام وعده : حقيقت

يا ترك چيـزي خبـر متكلم از قصد خود براي انجام:قسم اول
(گويدبدهد، مثالً  ايـن ). ات مالقات كـنم قصد دارم تو را در خانه:

دهد، مانند خبر دادن خبر به واسطه آنكه از يك امر دروني خبر مي 
و امثال آن، بي  و بغض در از ساير صفات دروني مانند حب ترديـد

.شود مقوله خبر وارد مي
در آينده خبر دهد، مثالً متكلم از انجام يا ترك كاري:قسم دوم

(گويدب مي: شك اين قـسم هـم از انـواع خبـربي). آيم فردا نزد تو

 
ص2ج مكاسب،.1 ).چاپ جديد(،15،
ج.2 ص10مرآة العقول، ،340.
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.است، نهايت امر اينكه نسبت به يك امر استقبالي خبر داده است
اي كـه بـر زبـان آورده اسـت متكلم به همان جملـه:قسم سوم

(گويدباش ملتزم شود، مثالً ارباب به برده  م اگر فـالن كـار را انجـا:
روشن است كه اين قسم از انواع انـشاء ). دهم بدهي به تو پول مي

است، چون درباره بخشيدن خبر نداده است بلكه امري را بر خـود 
.دهد الزام نموده است، اگرچه بداند آن را انجام نمي

:حكم وعده

و:در قسم اول  اگر عزم آن كـار را داشـته باشـد، خبـر صـادق
و. حرام است جايز است، در غير اين صورت زيـرا كـذب اسـت،

.تفاوتي ميان اينكه در آينده انجام دهد يا انجام ندهد ندارد
و:در قسم دوم  اتصاف آن به راست يا دروغ بـه محقـق شـدن

و نشدن آن در شرايط خـودش بـستگي دارد، امـا حرمـت داشـتن
و ندادن آن اسـت، چنانكـه روشـن  نداشتن آن دايرمدار انجام دادن

.است
در به راست يا دروغ متـصف نمـي: سوم در قسم شـود، حتـي

و بـه ايـن علـم صورتي كه پنهان كند نمي  خواهد بـه آن وفـا كنـد
. داشته باشد

 براي حرمت وعده در صـورت مخفـي كـردن1 شيخ:عقيده من
:عدم وفا، به موارد ذيل استدالل كرده است

: آيه شريفه:1
لَا تَفْعلُونَكَبرَ مقْتًا عِنْد اللَّهِ أَنْ تَقُو« ما ؛ ايـن عمـل كـه سـخنلُوا

ج.1 ص2مكاسب، )چاپ جديد(،15،
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و غـضب و خالف آن كنيد بسيار سخت خدا را بـه خـشم بگوييد
.١»آورد مي

سزاوار نيست هـيچ«: سخن خود در خبر سابق الذكر حارث:2
و سپس به آن وفا ننمايد يك از شما وعده .2»اي به فرزندش بدهد

: در استدالل به اين دو اشكال وجود دارد
و دربـاره عـدم داللـتش: آيه شريفه در به آن خواهيم پرداخـت

.خواهيم گفت
عالوه بر ضعف سند، با اخبار دالّ بـر جـواز وعـده: درباره خبر

و برخـي از آنهـا در  كاذب در مورد مطلق خـانواده تعـارض دارد،
.مسوغات دروغ خواهد آمد

 اين نهي درباره عدم وفـاء اسـت، نـه توان گفت با اين حال مي
بنابراين ظاهر چنين تركيبي بازگشت دادن نهي به قيد. رباره وعدهد

مي است، چنان  (شود كه گفته در). مـن نيـا پـيش سواره: كـه نهـي
.]نه مطلقِ آمدن[جمله نهي از سواره بودن است

 حكم خلف وعده

 انـد اصحاب براي حرمت خلف وعده به وجوهي استدالل كرده
:كه عبارت است از

و:وجه اول شـود، عده موجب برابري وعده با كذب مـي خلف
بنابراين هرچـه دال بـر حرمـت دروغ اسـت خلـف وعـده را نيـز 

. گيرد دربرمي

.3):61(صف.1
2.»لَه فِيالي ّكُم صبية ثُمدعِدن اَحي ج»ال ص12؛ وسائل الشيعه، ح 250، ؛ امالي، 16227،

ص .419صدوق،
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 حرمت ايجاد كـالم دروغ اسـت، امـا ايجـاد ظاهر ادله،:اشكال

شود، ضـمن صفت دروغ در كالم سابق الذكر، مشمول آن ادله نمي
و از ايـن رو در قـسم دوم   از اقـسام اينكه اخص از مـدعي اسـت،

و سومي، چنانكه روشن است وعده صورت مي .گيرد نه اولي

: برخي از آيات قرآن كريم مانند:وجه دوم

: آيه شريفه:1

مسئُولًا« كَانَ دهدِ إِنَّ الْعهبِالْع و همه به عهـد خـود بايـد؛وأَوفُوا

شد) در قيامت(وفا كنيد كه البته و پيمان سؤال خواهد ،1»از عهد

عهـد. گيرد كه با عموم يا اطالق خود، عهود مردم را نيز دربرمي
.و وعده شبيه هم هستند

 منظور از عهد در آيه به حـسب ظـاهر سـياق، وصـيت:اشكال

.است
و نظـر دارد، به هر حال، هم و وعده جاي تأمـل معنا بودن عهد

و  بله؛ يكي از معاني عهد، وفاي به وعده است، همانطور كه ضمان
.از جمله معاني آن هستندذمة 
: آيه شريفه:2

عاهدوا« ِإذَا دِهِمهوفُونَ بِعالْمو نيز نيكوكار آنانند كه با هر كـهو ؛

.2»اند به موقع خود وفا كنند عهد بسته

 عالوه بر آنچه گفتيم، داللتي بيشتر از رجحان وفاي به عهد:رد

و بر لزوم آن داللت نمي .كند ندارد،

.34):17(اسراء.1
.177):2(بقره.2
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ش:3 : ريفهآيه
لَا تَفْعلُونَ« ما كَبرَ مقْتًـا عِنْـد اللَّـهِ*يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا لِم تَقُولُونَ

لَا تَفْعلُونَ ما ايد، چرا چيـزي؛ اال اي كساني كه ايمان آوردهأَنْ تَقُولُوا
مي به زبان مي  كه گوييد كه در مقام عمل خالف آن كنيد؟ اين عمل

و سخن بگوييد  و خالف آن كنيد بسيار سخت خـدا را بـه خـشم
.1»آورد غضب مي

 نهي در آن، نهي از عدم فعل است اما بر شيوه:تقريب استدالل
گوييـد را انجـام چـرا آنچـه مـي به اين معنا اسـت كـه عكس؛ كه

 دهيد؟ نمي
لـذا بـر. نهي متوجه قيد، يعنـي عـدم فعـل اسـت: گويند يا مي

برخـي.ه داده شده است داللت دارد حرمت انجام ندادن آنچه وعد 
و مؤيـد حرمـت خلـف وعـده  از روايات كه در ادامه خواهد آمـد

.كنند هستند، به اين مطلب اشاره مي
ـ همان:اشكال طور كـه برخـي از محققـين ظاهر از آيه شريفه

و نصيحت آنان در صورتي كه خـود2اند گفته ـ نهي از ارشاد مردم
و زم نيست دارد،تبه آنها مل  مانند اينكه مردم را به معروف امر كنـد

و خـود آن را و آنـان را از مكـر نهـي كنـد خود آن را ترك نمايد،
: پس اين آيه نظير آيه. انجام دهد

»كُمنَ أَنْفُسوتَنْسو بِالْبِرِّ رُونَ النَّاس؛ چگونه شـما مـردم را بـهأَتَأْم

مي نيكوكاري دستور مي و خود را فراموش ،3»كنيد دهيد

و در نتيجه در اين بحث مورد استفاده قرار نمي بعدا. گيرد است

 
.3و2):61(صف.1
ج.2 ص11مرآة العقول، ج23، ص1؛ هداية الطالب الي اسرار المكاسب، ،100.
.44):2(بقره.3
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.كند، خواهيم پرداخت به رواياتي كه آن را تأييد مي
: برخي از نصوص، مانند:وجه سوم

وعده مـؤمن بـه«:7مصحح هشام بن سالم، از امام صادق:1
بـ. خود نذري است كه كفاره ندارد) ديني(برادر  ه آن پس هـر كـه

و خود را بـه غـضب او وفا ننمايد، وعده با خداوند را نقض كرده
مي. دچار ساخته است  ا«: فرمايد اين است گفتار خداي تعالى كه يـ

تَفْعلُونَ تَقُولُونَ ما لَا نُوا لِما الَّذِينَ آمه1»»الخ...أَي.

:6 از پيـامبر7مصحح شعيب العقرقوفي از امام صـادق:2
خ« و روز جزا ايمان دارد بايد به وعدههر كه به دهـد اي كـه مـي دا

.2»وفا كند

.و نصوص ديگر مانند اينها
بـه. اجماع قطعي بر جواز خلف وعده استوار اسـت:عقيده من

همين دليل متأخرين در باب عدم لزوم وفاي به شرط ابتـدايي، بـه 
و در موارد وعده در غيـ اجماع بر عدم لزوم آن استدالل مي  ر كنند؛

و سـيره آن، به اجماع بر عدم لزوم آنچه وعده انجامش داده شـده،
و مستمر كه بر خلف وعده مبتني است، اسـتدالل مـي  . كننـد قطعي

.شود آن نصوص حمل بر استحباب شوند اين دو موجب مي
بر برخي از آن نصوص را نمي: مگر اينكه گفته شود توان حمل

و در صورتي كه استحباب كرد، به همين دليل اولي، احتي  اط است؛

 
1.»ذَلِك و لِمـَقـْتـِهِ تـَعـَرَّض و لَه فَمنْ أَخْلَف فَبِخُلْفِ اللَّهِ بدأَ لَا كَفَّارةَ نَذْر ةُ الْمـُؤْمـِنِ أَخَاهعـِد

تَعالي  لُهلُونَ(قـَولَا تَفْع ما أَيها الَّذِينَ آمنُوا لِم تَقُولُونَ ج»)يا ص12؛ وسائل الشيعه، ،165 ،
ج 15966ح ص2؛ اصول كافي، ح 363، ،1.
2.»دعو و الْيومِ الĤْخِرِ فَلْيفِ إِذَا بِاللَّهِ يؤْمِنُ كَانَ ج»منْ ص12؛ وسائل الـشيعه، ح 165، ،

ك15965 ج؛ اصول ص2افي، ح 364، ،2.
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اش را بـا قصد داشته باشـد بـراي وفـانكردن احتيـاط كنـد، وعـده
(عبارت مي) ان شاء اهللا تعالي: كند، كـه در ايـن صـورت، بـه مقيد

و قسم  و موجـب هاي قطعي فرومـي تصريح روايات، نذرها پاشـد،
و نذر مي . شود چه رسد به وعده عدم انعقاد قسم

 فروع

كه باقي مانـده اسـتث درباره چند مسأله بح در اين بخش به
:پردازيم مي

 دروغ هنگام شوخي:1

 آيا دروغ موقع شوخي حرام است؟
: شود دو قسم است كالمي كه موقع شوخي گفته مي

و داعي بـر:قسم اول  كالمي كه قصد خبردادن از امري را دارد،
مي. آن شوخي است نه جدي (گويد مثالً به شوخي به زيد پـدرت:

و). مسافرت آمد از بحثي نيست در اينكه اين از انـواع خبـر اسـت
 دال بـر حرمـتي همه ادلـه. اگر مخالف با واقع باشد دروغ است 

.دروغ داللت بر حرمت آن دارد
 كالمي كه قـصد خبـردادن از امـري را نـدارد، بلكـه:قسم دوم

و اگر چـه بـه مسوق بيان انشاي يك مسأله با انگيزه شوخي است،
مثالً به مرد ترسـويي كـه. قرائن، ظهور در انشاء داشته باشدواسطه 

(گويد مخاطبش است مي  ايـن قـسم از ). اي شـير(، يـا)اي شجاع:
و دروغ نمي  ادلـه. شود انواع خبر نيست، بنابراين متصف به راست

و مقتـضاي اصـل، جـواز حرمت دروغ شامل اين قسم نمـي  شـود
.است
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و بعيـد نيـست«:1گويد مي بنابراين، وجهي براي سخن شيخ كه
و سيره براي آن استدالل»كه حرام نشده باشد و سپس به انصراف ،

آورد، وجود ندارد؛ زيرا اين قـسم از شـوخي متـصف بـه دروغ مي
آن نمي و سيره حكم بـه جـواز شود تا نياز باشد با ادعاي انصراف
.داد

:شود با استفاده از برخي روايات به حرمت آن استدالل مي
.2خبر حارث اعور:1

.3مرسل سيف:2

ج.1 ص2مكاسب، )چاپ جديد(،16،
ج.2 ص12وسائل الشيعه، ح 250، ج 16227، ص69؛ بحاراالنوار، ح 259، ،24،

ال«:)ع(از حارث اعور از امام علي: گويد آنجا كه مي و ال هزل، و جِد مِنَ الكِذب يصلِح ال
ال ي كُم صبية ثُمداَح عِدي و مـااَن يهدي اِلي النّـارِ الفُجور و ،الفُجور هدي اِليي اِنَّ الكذب ،لَه فَي

ال يبقي فِي قَلبِهِ و ما يزال أحدكُم يكذب حتّي و فَجر موضِع يزال أحدكُم يكذب حَتَّي يقال كَذب
 چه شوخي؛؛ دروغ گفتن شايسته نيست، چه جدي باشد إبرة صِدقٍ فَيسمي عِند اهللاِ كذاّباً

و سپس به آن وفـا ننمايـد، دروغو سزاوار نيست از شما وعده اي به فرزندش بدهد
مي گفتن دروغگو را به ساير بدي  و بدي ها نيز هدايت ها نيـز آنـان را بـه سـوي كند

و كـار هيچ فردي دروغ نمي. كشاند آتش مي  گويد مگر اينكه گفته شود دروغ گفـت
و اگر اين عم  ل زشت ادامه پيدا كند در قلب او به انـدازه سـوزني از بدي انجام داد؛

و راستي يافت نمي و چنين شخصي نزد خدا كذاب صدق مي شود .»شود ناميده
ج.3 ص12وسائل الشيعه، ح 250، ج 16225، ص2؛ اصـول كـافي، ح 338، ،2،

از«: گويد آنجا كه مي از سيف بن عميره از كسي كـه بـرايش حـديث را نقـل كـرده
و الْكَبِيرَ فِي كُلِّ جِد«:)ع(وجعفراب غِيرَ مِنْهالص لْدِهِ اتَّقُوا الْكَذِبلِو ع يقُولُ بنُ الْحسينِ لِيكَانَ ع

ص قَـ رسولَ اللَّـهِ أَنَّ تُملِما عم أَ الَ مـاو هزْلٍ فَإِنَّ الرَّجلَ إِذَا كَذَب فِي الصغِيرِ اجتَرَأَ علَى الْكَبِيرِ
يكْتُبه اللَّه كَذَّاباً  يكْذِب حتَّى دبزَالُ الْعا يم و يكْتُبه اللَّه صِديقاً يصدقُ حتَّى دبزَالُ الْع؛ على بـن ي

مى)ع(الحسين و چه كوچك،: فرمود به فرزندانش از دروغ گفتن بپرهيزيد، چه بزرگ
وق  و يا جدى باشد، زيرا شخص تـى كـه در چيـز كوچـك دروغ بگويـد بـه شوخى

بنـده خـدا: فرمـود6دانيـد كـه پيغمبـر كند، مگر نمى بزرگش نيز جرأت پيدا مى 
و پيوسـته دروغ بگويـد تـا  همواره راست گويد تـا خداونـد او را راسـتگو نويـسد

.»پروردگار او را دروغگو نويسد
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و پـيش از ايـن:3 حديث نبوي كه در وصيت او به ابوذر آمده
.1گفتيم

مـن بـراي فـردي كـه«:6از رسـول خـدا الخـصال خبر:4
و فردي كه دروغ گفتن  بگومگو را رها كند، اگرچه حق با او باشد؛
و بـراي فـردي كـه  را، حتي اگر براي شـوخي باشـد، تـرك كنـد؛

وش را نيكو گردانـد؛ خانـه اخالق  اي در بـاالترين طبقـات بهـشت
واي خانه  بهـشت را ضـمانت ريـاضدراي خانه در وسط بهشت
.2»كنم مي

ج.1 ص12وسائل الشيعه، ح 251، ج 16228، ص69؛ بحاراالنوار، ، آنجا كه 235،
و بينَ لَحييهِ«: به ابوذر وصيت كرد6پيامبر«: گويد مي ما بينَ فَخِذَيهِ لَكنْ مم ا ذَرأَب يا

كُبي و هلْ ا ذَرب يا قَالَ رسولَ اهللاِ إِنَّا لَنُؤْخَذُ بِما ينْطِقُ بِهِ أَلْسِنَتُنَا يا نَّةَ قُلْتخَلَ الْجلَـى دع النَّـاس 
أَو لَـك كُتِـب ـتتَكَلَّم سكَت فَـإِذَا ما سالِماً لَا تَزَالُ إِنَّك أَلْسِنَتِهِم ائِدصح منَاخِرِهِم فِي النَّارِ إِلَّا

بِها  مضْحِكَهلِسِ لِيجةِ فِي الْمبِالْكَلِم تَكَلَّملَ يإِنَّ الرَّج ا ذَرأَب يا كلَينَ عـيـا بم ـنَّمهج  فَيهـوِي فِـي
لَه يـا ويلٌ لَه ويلٌ لَه ويلٌ مبِهِ الْقَو ضْحِكلِي كْذِبثُ فَيدحلٌ لِلَّذِي ييو ا ذَرأَب يا و الْأَرضِ السماءِ

مِنْ  لَا تَخْرُجنَّ و بِالصدقِ كلَيفَع منْ صمت نَجا ا ذَرأَبداً قُلْتأَب تَوبةُ فِيك كَذِبةٌ رسولَ اهللاِ فَما يا
تَغْسِلُ ذَلِك و صلَوات الْخَمسِ تِغْفَارداً فَقَالَ الِاسمتَعم كْذِبي هـر كـه!؛ اي ابـوذر الرَّجلِ الَّذِي

گفـتم.و دهانش را داشته باشد به بهشت خواهد رفت) شهوت جنسى(اختيار دامن 
مگـر چيـزى! اي ابوذر: هايمان مؤاخذه خواهيم شد؟ فرمود رسول الل،ه ما به گفته يا

مى جز كشته  در هاى زبان مردم را به صورت به جهنم اندازد؟ كه تا خـاموش هـستى
و چون زبان به حرف بگشايى چيزى به نفع يا ضرر تو نوشته مـى  اي. شـود سالمتى

مى گاه كسى در مجلسى كلمه! ابوذر و بـه واسـطه گويد اى  كه مجلسيان را بخندانـد
كه! اي ابوذر. كند همان به قدر زمين تا آسمان به سوى جهنم سقوط مى واى بر كسى

مي سخن او. گويد تا مردم را بخنداند هاى دروغ او! واى بـر او! واى بـر اي! واى بـر
و هرگز كلمه! ابوذر  دروغاى هر كه سكوت كند نجات يابد، بر تو باد به راستگويى،

اش گفتم يا رسول اللَّه آن كس كه عمدا دروغـى گفتـه توبـه. از دهانت بيرون نشود
و نماز پنج: چيست؟ فرمود مى استغفار .»شويد گانه گناه آن را

تَ«.2 و بيتٍ فِي رياضِ الْجنَّةِ لِمنْ وسطِ الْجنَّةِ ِفِي و بيتٍ زعِيم بيتٍ فِي أعلَي الْجنَّةِ رَك الْمِراء أنَا
 ّنَ خُلقَـهسح و لِمن و إنْ كانَ هازِالً الكَذِب نْ تَرَكلِم و ج»و إنْ كانَ محِقّاً ؛ وسـائل الـشيعه،

ص 12 ح 237، ص 16186، .461؛ التوحيد،



و دروغبررسي 142 فقهي غيبت

گـاه طعـم انـسان هـيچ«:7خبر اصبغ بن نباته، از امام علي:5

چشد تا دروغ را ترك گويـد خـواه شـوخى باشـد يـا ايمان را نمى 

.1»جدى

مي:عقيده من :شود به اينكه همه اينها رد
روايات سابق الذكر به داليلـي كـه. سندشان ضعيف است: اوالً

و خبر اصبغ به دليل حضور قاسـم  پيش از اين گفتيم ضعيف است
.2بن عروة
مي: ثانياً گفتـيم كـه. كنند بر مرجوحيت دروغ در شوخي داللت

.قسم دوم شوخي از نظر موضوعي خارج از دروغ قرار دارد
آن: ثالثاً كنند، بلكه نهايت داللتشان ها داللت بر حرمت نمي اغلب

به دليل اينكـه قـول. سازگاري دارد با كراهتي است كه مرجوحيت

آن«: در خبر حـارث كـه فرمـود7امام و شـوخي دروغ، جـدي
در»شايسته نيست  ، اگر ظهور در كراهت نداشته باشد، قطعاً ظهور
.حرمت دارد

مي7همانطور كه امام از دروغ پرهيز«: فرمايد در مرسل سيف
آن)اتقوا(، كه از اين سخن با مالحظه ماده»كنيد و تعليلي كـه در ،

.شود است، بيش از مرجوحيت استفاده نمي

را من خانـه«: الخصال در خبر7چنين است سخن امام هم اي
كند مگر بر رجحـان كه داللت نمي» الخ..كنم در بهشت ضمانت مي 

 
1.»ّهجِـدو زْلَهه الْكِذْب تْرُكتّى ياالْيمانِ ح مطَع دبالْع جِدج؛ وسـائل الـش»ال ي ص12يعه، ،

ح 250 ج 16226، ص2؛ اصول كافي، ح 340، ،11.
ج.2 ص15آيت اهللا العظمي خويي در معجم رجال الحديث، مي30، كشّي«: گويد،

هيچ مدحي نسبت به او ندارد، تنها اينكه از نظر او روايت فـضل بـن شـاذان نـوعي 
و در او منع ظاهر است  دهد كـه نسبت مي اما آنچه به كشي. مدح براي قاسم است،

.»قاسم وزير ابوجعفر منصور بوده است، قطعاً اشتباه است
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ازط همان. ترك دروغ در شوخي ور كه از خبر اصبغ چيـزي بيـشتر
را كراهت استفاده نمي  شود، چون آنچه مكروه است نيز طعم ايمان

. كند از وجدان مؤمن سلب مي

 مبالغه:2

 آيا مبالغه در ادعا جزء دروغ است؟
:مبالغه در ادعا

و گاهي؛ با كالمي است كه ولو به واسـطه قـرائن ظهـور اوليـه
و به ظهور او  و با ظهور ثانويـه موافـق ثانويه دارد، ليه مخالف واقع

و منظور متكلم ظهور ثانويـه آن اسـت  و. واقع است، بـاب تـشبيه
و كنايه از اين قبيل است، مانند تـشبيه روي زيبـا بـه مـاه،  استعاره
و خاكستر زياد در كنايـه از  استعاره شير براي توصيف مرد شجاع،

.بخشندگي
و منظور مـتكلم گاهي؛ با كالمي است كه فقط يك ظهو ر دارد،

و مخالف واقع است (گويـد ماننـد اينكـه مـي. همان است، پنجـاه:
كه او در واقع يك درهم بـه زيـد داده، در حالي)درهم به زيد دادم 

و منظور مـتكلم. است يا با كالمي است كه فقط ظهور ثانوي دارد،
و مخالف واقع است، ماننـد اينكـه دربـاره يـك مـرد  همان است،

ميخسيس .برد كنايه خاكستر زياد را به كار
در قــسم اول، بــر خــالف قــسم دوم، كــالم متــصف بــه دروغ

و. شود نمي و در دومي حـرام اسـت، بنابراين در اولي حرام نيست
.وجه آنها نيز روشن است

ـ آنچـه معمـوالً در اعـداد مبالغـه در قسم اول، منظور از عـدد
مي مي (گويد شود، مثالً ص: يا)د بار تكرار كردمآن حرف را صـد(،
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ـ تفهيم تعداد آن نيست، بلكه منظور تفهيم) هزار بار از او خواستم
و اين امر ميان دو نفـر كـه بـا هـم صـحبت و توجه است، كثرت

و. كنند متعارف است مي يـا اما در صورتي كه او تنها يك بار گفته
مـرّات متعـددي گفتـه يـا اگـر امـا، اسـت خواسته، حـرفش دروغ 

. حرفش راست استواسته باشدخ

 توريه:3

 آيا توريه جزء دروغ است؟
و اينكه جزء دروغ است يا نه؟ بايـد پيش از بيان حقيقت توريه

زيرا پس از توافق. از نظر موضوعي در مسأله دروغ تجديدنظر كرد 
بر اينكه دروغ به معناي عدم مطابقت است، از دو جهت دربـاره آن 

:اختالف پديد آمده است
و اينكـه بـه عـدم مطابقـت)به كسر باء(در مطابِق: جهت اول ؛

.، يا عدم مطابقت ظهور كالم معتبر باشدمراد متكلم
و اينكه عدم مطابقـت كـالم)به فتح باء(در مطابق: جهت دوم ؛

با واقع، يا عدم مطابقت آن با اعتقاد، يا عدم مطابقت آن با هر دوي
.اينها معتبر باشد

ـ ايـن اسـت1ابمشهور ميان اصح ـ طبق قول منسوب به آنان

ظاهر ايـن. كه دروغ عبارت از مطابقت ظهور كالم با واقعيت است
است كه سخن ايشان مبتني بر عقيده آنان در بـاب حقيقـت جملـه 

بنابراين اگر. است) وضع جمله خبري براي نسبت خارجي(خبري 
و در كالم با ظهوري كه از واقع دارد، مطابقت داشته باشد،  راست،

 
ج.1 ص1ارشاد الطالب، ،235.
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(مثال اگـر گفتـه شـود. غير اين صورت دروغ است زيـد ايـستاده:
مي)است كند، كه اگـر، مدلول اين جمله نسبتي را در خارج محقق

و اگـر نداشـته باشـد دروغ  دالّ با آن مطابقت داشته باشد راسـت،
.است

. گفتيم، نادرسـت اسـت1اما آن اساس، چنانكه در حاشيه كفايه

ميدر اينجا به طو :كنيمر اجمال به وجوه نادرستي آن اشاره
: هـا؛ ماننـد عدم وجود نـسبت در بـسياري از جملـه:وجه اول

آن) انسان ممكن است( ادعاي توجه كردن بـه همـه آنهـا.و امثال
.بينيد چنان است كه مي

 عدم كاشفيت جمله از واقع، حتي به صـورت ظنـي؛:وجه دوم

وضع شده باشد داللـتش بـر بنابراين اگر براي يك نسبت خارجي
.آن قطعي است
 كالم اگر دال بر نسبت خارجي باشد، احتمال كذب:وجه سوم

و كـذب در آن مي و گفتيم كه در اين قـضيه احتمـال صـدق رود؛
.رود مي

 قول صحيح درباره جمله خبريه اين است كـه مـثالً:عقيده من

و در ايـن  به قصد حكايت از يك نسبت خارجي وضع شده است،
و كذب نمي شود، بلكـه بـه اعتبـار مـدلول داللت متصف به صدق

و كذب مي  شـود، چـون حكايـت از نـسبت اگـر متصف به صدق
و در غير آن صورت كاذب است  بـه ايـن. مطابق واقع باشد صادق

شود كه دروغ عبارت است از عدم مطابقت منظور ترتيب معلوم مي 
.متكلم با واقع

.حاشيه بر كفايه كتابي از مؤلف است كه تا كنون چاپ نشده است.1
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 منافات دارد؛ از ايـن جهـت كـه1قين اين با آيه مناف:گويند نمي

و خداي متعال6آنان به رسالت حضرت محمد  شهادت دادند،
.ايشان را دروغگو ناميد، حال آنكه خبر آنان مطابق با واقع بود

آن:گويند بلكه مي  مخبرعنه ثبوت رسالت نبود بلكه شهادت به
و چون. بود اين شهادت عبارت است از حضور مشهودبه در ذهن،
ــان فرمــود آنــ ــاره آن ان بــه رســالت اعتقــاد نداشــتند خداونــد درب

.اند دروغگويان
 بنا بر نظرتـان دربـاره حقيقـت دروغ، در صـورتي كـه:اشكال

متكلم شك كند آيا كالمش مطابق واقع است تـا راسـت باشـد، يـا
و دروغ است؛ متعين است بـه دليـل شـك در صـدق  مخالف واقع

پـس اصـالت. بـه آن گذاشـت موضوع دروغ بنا را بر جواز تكلـم 
.شود برائت از حرمت درباره اين مسأله جاري مي

 اين اصل فـي نفـسه جـاري اسـت، امـا از جهـت علـم:پاسخ
ـ چـون اجمالي به حرمت اين خبردادن، يا خبـردادن از نقـيض آن

ـ اين اصل به دليل تعـارض اجـرا  يكي از اين دو قطعاً دروغ است
.، اجتناب از هر دو خبر استلذا مقتضي علم اجمالي. شود نمي

 با توجه به آنچه گفتيم، توريـه موضـوعاً از دروغ:به طور كلي
چون حقيقت توريه عبارت از گفتنِ كالمي اسـت كـه. خارج است

و معنايي غير از آن، اراده مـي  شـود كـه معنـاي ظهور در معنا دارد،
ي مانند وقتي كـه مـرد. مدنظر، مطابق با واقع است نه معناي ظاهر 
او پشت در بـراي داخـل شـدن اجـازه مـي و خـدمتكار بـه گيـرد

مي» او اينجا نيست«: گويد مي .كندو به جايي خالي در خانه اشاره

.1):63(منافقون.1
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:در صدق توريه به جز آنچه گفتيم دو مسأله ديگر معتبر است
 لفظ به حسب متفاهم عرفي عادي، در غيـر آنچـه مـتكلم:اول

 اگـر ظهـور داشـت ولـي پـس. اراده كرده است ظهور داشته باشد
مخاطب به دليل قصور فهم خود متوجه آن نشد، اين جـزء توريـه

.نيست
و رابطـه:دوم اي ميانـشان اراده آن معنا از آن لفظ صحيح بوده،

پس اگر اسـتفاده از آن در آنجـا درسـت نبـود، جـزء. برقرار باشد 
و» پنجــاه درهــم بــه زيــد دادم«: مــثالً اگــر بگويــد. توريـه نيــست 

و در واقـع هـم يـك درهـم بـه او داده منظو رش يك درهم باشد،
در. باشد، اين جزء دروغ است نه توريـه  محكـي چـه بـسا عالمـه

كند، بـه در باب وديعه، زماني كه يك ظالم آن را مطالبه مي القواعد
مي. همين مسأله اشاره دارد  آن«: گويد عالمه در آنجا و كسي كه از

كما اينكه نظر شيخ مفيد نيـز در ايـن.1»باخبر است بايد توريه كند

و اگر چه توريه نيكـو دانـسته«: مسأله به همين بوده كه گفته است 

و درحاليكه نيت او حفظ امانت است نمي .2»الخ... شود

:شود براي خروج توريه از دروغ به رواياتي استدالل مي

از امام«:7 روايت صاحب احتجاج از امام صادق:روايت اول

 مــورد قــول خداونــد عزوجــل در قــصه حــضرتدر7صــادق

ذَا«: پرسيده شد كه فرموده است7ابراهيم هـ مكَبِيرُه لَهفَع قَالَ بلْ
را«: امام پاسخ دادند.3»فَسئَلُوهم إِنْ كانُوا ينْطِقُونَ  نه بت بـزرگ آن

 
ج.1 ص2قواعد االحكام، ،188.
ص.2 .557المقنعه،

.63):21(انبيا.3
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و نه ابراهيم دروغ گفت شد.»كار را انجام داد چطور ممكـن: گفته
فَـسئَلُوهم إِنْ كـانُوا«: همانـا ابـراهيم گفـت«: مودنـد است؟ امام فر 

اگر بتان سخن بگويند، پس بت بـزرگ انجـام داده«؛ يعني»ينْطِقُونَ
و اگر سخن نگويند، پس بت بزرگ انجام نـداده اسـت  آنهـا. است

و ابـراهيم. سخن نگفتند  پس بت بزرگ آن كار را انجام نداده بـود
.»هم دروغ نگفته است

 در مورد قول حضرت يوسف، كه خطـاب7 امام صادقاز:و
: گويد به كاروان برادرانش مي

َلسارِقُونَ« ا الْعِيرُ إِنَّكُمتُهگاه از غالمان مناديي ندا كـرد كـه؛ آن أَي

،1»شك دزديد اي اهل قافله، شما بي

را: فرمود. سؤال شد مراد يوسف اين بود كه شما قـبالً يوسـف
: بينيد كه گفتند آيا نمي. ايد از پدرتان دزديده

صواع الْملِكِ« 2»ايم را گم كرده؛ جام شاه نَفْقِد.

،»ايـد شما ظرف پادشاه را دزديـده«: يعني يوسف به آنان نگفت
.»يابيم ظرف پادشاه را نمي«: بلكه گفت

: از آن حضرت درباره آيه شريفه:و
»قِيمو با قومش گفت كه من بيمارمإِنِّي س ،3»؛

و نـه دروغ گفـت، بلكـه: فرمود. سؤال شد ابراهيم نه بيمار بود

.4»من در دينم سقيم هستم«مرادش اين بوده كه 

.70):12(يوسف.1
.72):12(يوسف.2
.89):37(صافات.3
ج.4 ص11بحاراالنوار، ح77، ج7، ص2؛ احتجاج، طبرسي، ،354.



149دروغ:سومفصل

و كند اقـوال مـذكور جـزء توريـه لذا اين روايت داللت مي انـد
.دروغ نيستند
هـا صـادر نـشده فعل خارجي، يعني شكـستن از بـت:1اشكال

و چه نگوين  د، پـس چگونـه مالزمـت است، چه آنها سخن بگويند
و كـذب آن،: درست است؟ به عبارت ديگر  صدق قـضيه شـرطيه

و چون ايـن مالزمـت در  و فساد مالزمت هستند، دايرمدار صحت
اين مقام نادرست است، به دليل اينكه فعل در هر حـال از ابـراهيم 

.صادر شده است؛ قضيه صادق نيست
:شود پاسخ اشكال فوق، پس از بيان دو مقدمه روشن مي

دهنـده قـصد حكايـت از ثبـوت قضيه خبري نشان:مقدمه اول

محمول براي موضوع يا نفي محمول از موضوع را دارد، كه ممكن 
و بـه ايـن اعتبـار  و ممكن است نباشد، است مطابق با خارج باشد

و كذب مي .گردد متصف به صدق
طور كه ظاهر قضيه شرطي در انشائيات، ايـن همان:مقدمه دوم

ك  ه قيد به اعتبار نفساني كـه توسـط صـيغه آن نمايـان شـده، است
اي كه متعلق به آن است، ظاهر آن در اخباريـات گردد، نه ماده برمي

و قيد به قصد حكايت بازمي نيز همين  لذا با انتفاء. گردد طور است،
.شود شرط اين قصد، بدون درنظر گرفتن واقعيت، منتفي مي

شود كه معلق بر شـرط شن مي با روشن شدن اين دو مقدمه، رو
در آيه شريفه، قصد حكايت از انجام آن كار به دسـت بـت بـزرگ 

بنـابراين. شود بوده است، كه با انتفاء شرط، اين قصد نيز منتفي مي 
.قضيه كاذب نيست

ج.1 ص1حاشيه مكاسب، شيرازي، ،128.
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 منظـور، صـدق: ديگر از محقق تقي بـه ايـن مـسألهيپاسخ
ان(شرطيت در سخن ما جـامو اگر نگويند پـس بـت بـزرگ آن را

و شـكي در صـدق آن نيـست، چـون سـخن) نداده اسـت  اسـت،
و قـدرت نداشـتن بـر چيـزي اسـت،  نگفتن، كه كنايـه از نـاتواني

.1مستلزم عدم صدور افعال اختياري از جانب آنها است
و آنچـه ذكـر:اشكال  اين قضيه در آيه شريفه ذكر نشده است،

روايـت بـه اما. شده تنها قضيه اولي است كه ادعا شده دروغ است
.دليل ضعف سندش به جهت مرسل بودن، قابل اعتماد نيست
مـرآة در تفسير آيه شـريفه وجـوه ديگـري گفتـه شـده كـه در

از. آن اقـوال، دروغ اسـت:و غير آن آمده است، مانند2العقول امـا
انـد، از دروغ خـارج نظر حكمي، به جهت اينكـه در مقـام اصـالح 

و برخي از نصوص بر اين جم  و نمونههستند، هاي له داللت دارند؛
.ديگري غير از اين
 بـه نقـل از3الـسرائر روايت ابن ادريـس در آخـر:روايت دوم

 عـرض7به امام صادق«:7كتاب عبداهللا بن بكير از امام صادق
و صاحب خانه: كردم اگر كسي در خانه ديگري را به صدا درآورد

و اشاره: به كنيزش بگويد  كند به جائي كـه بگو كه در اينجا نيست
خير، ايـن: خود در آنجا قرار ندارد، آيا اين دروغ است؟ امام فرمود 

.4»شود دروغ محسوب نمي

ج.1 ص1حاشيه مكاسب، شيرازي، ،128.

ج.2 ص10مرآة العقول، ج 338، و ص25، .243و 242،

ج.3 ص3السرائر، ،632.
قُولي ليس هو ههنا، قالَ«.4 بِكذبٍ):ع(الرجلُ يستاذُن عليه فيقولُ للجاريةِ ؛ وسائل»ال بأس ليس

ج ص12الشيعه، ح 254، ج 16236، ص68؛ بحاراالنوار، ح17، ،29.
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و«: روايت سويد بن غفلة:روايت سوم به همراه وائل بن حجر

 كرديم، در بين راه وائل بـن6جمعيتى ديگر، آهنگ ديدار پيامبر 
 كه قسم بخورنـد جمعيت همراه از اين. حجر به چنگ دشمن افتاد

وائل جزء قبيله ماست خوددارى كردند؛ ولى من به نام خـدا قـسم
. ياد كردم كه او برادر من است، بدين جهت دشـمن او را آزاد كـرد 

 مـشرّف شـديم،6هنگامى كه به خدمت حضرت رسـول اكـرم
راسـت: داستان را براى حضرتش بازگو كـردم، حـضرت فرمودنـد

ا! گفتى .1»!ستمسلمان برادر مسلمان

 ظاهر خبر اين است كه او قسم خورده است ايـن:2ايراد بر آن
مرد برادر نسبي او است، لذا از موارد دروغ جايز به دليل ضـرورت

.است، نه از موارد توريه

مي6 آنچه از كالم پيامبر:اشكال شود اين اسـت كـه فهميده
اش باشـد يـا منظـورش مفهـوم منظور او اين بوده كه بـرادر دينـي 

. رادري بوده استب
و خروج موضـوعي آن از بنابراين روايت داللت بر جواز توريه

.دروغ دارد

 مسوغات دروغ

فقها از ميان مسوغات دروغ بر دو مورد اتفاق نظر دارنـد؛ دروغ
و دروغ در جهت اصالح .در جهت دفع ضرورت،

و معنا وائل بن حجر«.1  فأخذه أعداء له وتحرّج القوم أن يحلفوا فحلفت6نريد النبي, خرجنا
أ ؛»صـدقت المـسلم أخـو المـسلم: فقال6خي فخلّى عنه العدو فذكرت ذلك للنبي باللّه أنه

ج ص5المبسوط، .، كتاب الطالق95،
ج.2 ص1حاشيه مكاسب، شيرازي، ،129.
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 دروغ در جهت دفع ضرورت:1

لـه، حرمـت دروغ پس از آنچه گفتيم در باب اينكه مقتـضاي اد
في نفسه، است؛ شكي نيست كـه ايـن حكـم ماننـد سـاير احكـام 

مي شرعي در صورت تزاحم با تكليفي مهم  مـثالً. شـود تر، برطرف
چنـين اسـتهم. اگر نجات مؤمن از هالكت متوقف بر دروغ باشد 

دليل آن، عموم مواردي اسـت كـه دالّ. اگر بر متعلق آن اجبار شود 
. بور شده هستندبر رفع آنچه بدان مج

بر جواز دروغ در مورد ضرورت، به خصوص ادله اربعـه: دليل
 استدالل شده است

 اجماع: دليل اول

 اگرچه درباره اين مسأله اجماع وجود دارد، اين اجمـاع:اشكال

ــصوم ــر مع ــف از نظ و كاش ــدي ــتناد7تعب ــرا اس ــست، زي  ني
و روايات در اين مسأله است اجماع .كنندگان به آيات

 عقل: دومدليل

عقل در وجوب ارتكاب اقل قبيحـين بـا بقـاي«:1گويد شيخ مي
آن بر قبحش، يا انتفاي قبح آن به دليل غلبه قول ديگري بـر آن دو 

.»الخ... مستقل است
 عقل در تشخيص برخي مـوارد ضـرورت ماننـد حفـظ:اشكال

و دليـل آن نفس محترمه مستقل است، نه در همه موارد ضرورت؛
ع  و عدم ادراك آن نسبت بـه خاسـتگاه عدم احاطه قل به واقعيات،

 
ج.1 ص2مكاسب، ).چاپ جديد(،21،
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و مقادير آنها است از از اين رو همه جا نمـي. احكام توانـد برخـي
.آنها را بر برخي ديگر ترجيح دهد

 قرآن: دليل سوم

: به دو آيه از قرآن استدالل كرده است1شيخ
: آيه اول

إِلَّ« مِنْ بعدِ إِيمانِهِ بِاللَّهِ بِالْإِيمـانِمنْ كَفَرَ أُكْرِه وقَلْبـه مطْمـئِنٌّ منْ ؛ا
ـ نه آنكـه بـه هر كس بعد از آنكه به خدا ايمان آورده باز كافر شد

و دلش در ايمان ثابت باشد .2»زبان از روي اجبار كافر شود
تقريب استدالل به آيه، به نحوي كه ايراداتـي كـه بـر آن شـده،

ش: چنين است پاسخ داده شود  ميآيه كند كه در حالـت ريفه داللت
آن اجبار، جايز است درباره عقيده  اش نسبت به چيزي كه واقعاً بـه

دروغ)و اعتقـاد بـه آن در ايمـان لحـاظ شـده اسـت(معتقد است 
مي. بگويد كند دروغ در غير اين موارد، به اولويـت، بنابراين داللت

 كـه شـودميگونه برطرف به اين ترتيب ايراد بر آن اين. جايز است 
و ارتداد است، لذا ربطي به مورد مـا اكراه در آيه درباره انشاء تبري

و داللتي بـر جـواز. ندارد بله؛ آيه مربوط به خصوصِ اجبار است،
.دروغ در غير اين مورد ندارد

: آيه دوم
»و مِنْ دونِ الْمـؤْمِنِينَ اءلِيؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوتَّخِذِ الْمـلْلَا يْفعـنْ يم

إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهم تُقَاةً  شَيءٍ فِي مِنَ اللَّهِ سفَلَي ؛ نبايد اهل ايمـان،ذَلِك

ج.1 ص1مكاسب، ).چاپ جديد(، 453،
 106):16(نحل.2
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و هـر كـه چنـين و از كافران دوست گزينند، مؤمنان را وا گذاشته
كند رابطه او با خدا مقطوع است مگر براي در حـذر بـودن از شـرّ 

.1»).تقيه كنند(آنها 
و مـودت نـسبت بـه اين آيه  دالّ بر جواز دروغ با اظهار محبت

به همين دليل به طريق اولي دالّ بر جواز. ايشان در حال تقيه است
.دروغ در ساير موارد است

 عالوه بر اينكه ديگري را به عنـوان دوسـت برگزيـدن،:اشكال
و در نتيجه آيه ربطـي بـه ايـن مالزمتي با اظهار مودت به او ندارد،

ن .دارد؛ اين آيه مختص به مورد تقيه استمقام

 سنت: دليل چهارم

اخبار در باب جواز قسم دروغ به منظور دفع ضـرر جـسمي يـا

و بـه برخـي2مالي از خود يا برادرش  ، مستفيض بلكه متواتر است،

مفاد اين اخبـار، چنانكـه واضـح اسـت،. از آنها اشاره خواهيم كرد
.كندميموارد اضطراري اعم از آن چيزي است كه داللت بر رفع

در جـواز دروغ: گويد با انتساب به مشهور مي3 شيخ:عقيده من

امـا سـخنان آنـان. براي رفع ضرر، عدم تمكن از توريه معتبر است 
لذا مـورد حكـم. كه شيخ نقل كرده است، مطابق اين نسبت نيست 

ايشان به شرط بودن توريه در صـورت امكـان، جـواز قـسم دروغ 
جو. است بلكـه. از مطلق دروغ، خارج از مورد كالم ايشان استاما

 
.28):3(آل عمران.1
ج وسائل الشيعه.2 ص23، ح 224، ج 29425، ص7؛ اصول كافي، ح 440، ،4.
ج.3 ص2مكاسب، .24و23،
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 اين است كه جواز كذب به عـدم تمكـن از توريـه المقنعهظاهر از

و«: گويد، آنجا كه مي1شرط نشده است هر كس نزدش امانتي دارد

و اگر ظالم او را به آن قسم  ظالمي آن را بخواهد، پس سر باز زند،
و در دل به چيزي   كه كالمـش را از دروغ خـارج داد، قسم بخورد،

مي مي ـ تا آنجا كه و اگـر چـه توريـه نيكـو كند توريه كند ـ گويد
او دانسته نمي  و ايـن نيـت از شود، اما نيتش حفـظ امانـت اسـت،
.»كند كفايت مي

و اين، چنانكه مي ـ با مقتضي تفـصيل ميـان جـواز انكـار، بينيد
و تقييد دومي به تمكن از تور ـ در جواز قسم دروغ، و نـه اولـي يه

.عدم اعتبارش مانند قول صريح است
و تحقق آن نيازمنـد بحـث در دو قول در اين مسأله وجود دارد

:دو مقام است
. اقتضاي قواعد:مقام اول

و دالّ بـر جـواز:مقام دوم  بيان مقتـضاي نـصوص مخـصوص
.دروغ براي دفع ضرر مالي يا جسمي از خود يا برادر خود

د هنگامي كه واجبي مهم:اما مقام اول روغ متوقف اسـت، تر بر
اسـت معتبـر در جواز دروغ كه عدم تمكن از توريه توان در اين نمي

مي. شك كرد  تواند تكاليف عقلـي چون در صورت تمكن از توريه
و به ايـن ترتيـب تزاحمـي ميانـشان  و شرعي خود را به جا آورد،

.شود تا حرمت دروغ برداشته شود واقع نمي
ط  در مـورد جـواز دروغ در حالـت اضـطرار، عـدم:ور كلي به

تمكن از توريه معتبر است، زيرا در صورتي كه بتواند توريـه كنـد،

 
ص.1 .556المقنعه،
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 گفتـه چه بسا اما اگر مجبور به دروغ شود،. كند اضطرار صدق نمي
 در حكم بـه جـواز دروغ معتبـر نيـست؛ عدم تمكن از توريه شود

:اند براي اين مسأله به وجوهي استدالل كرده

 در صدق اجبار، معتبر است كـه اجبارشـونده بترسـد:وجه اول

كند، كه اگر اجباركننده از امتناع او باخبرشود، او را گرفتار ضرر مي

حتي اگر به واسطه توريه خالصي يابد، در صورتي كه اجباركننـده 

و از امتناع او باخبر شود در هر حال او را گرفتـار ضـرر مـي  كنـد؛

رو همان شن است توريه مثل ساير چيزهايي كه بـه واسـطه طور كه

.يابد نيست آنها خالصي مي

 مناط در صدق ترس اجبارشونده، ايـن اسـت كـه اگـر:اشكال

بديهي است كسي كه تمكـن از توريـه. افتد امتناع كند در ضرر مي

.شود داشته باشد، اگر امتناع كند، گرفتار ضرر نمي

و آزادي درباره طـالق كه1 بسيار بعيد است نصوصي:وجه دوم

هاي ادعاشدهو شهرتو معاقد باشد،] به دروغ[شخص كه مجبور

وارد شده، بر حالتي كه به جهت جهل يا دهشت نـاتوان از توريـه 

است حمل شود، بلكه در برخي از آنها از جهت اين مورد صـحيح 

.نيست

و بـه: اوالً:اشكال و ايقاعـات اسـت، اين مختص به باب عقود

و تكليفي در اين باب خواهيم پرداختتفاوت  .ميان احكام وضعي

حمل مطلق بر فرد نادر قبيح اسـت، نـه ورود دليـل بـراي: ثانياً

. افراد نادر نيست، مانند اين موردءبيان چيزي كه جز

ج.1 ص22وسائل الشيعه، ح86، ج 28091، ص6؛ اصول كافي، ح 127، ،2.
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و حاصل آن مبتنـي بـر چنـد1 سخن محقق ايرواني:وجه سوم ،

:امر است
مي: امر اول  چه امكـان توريـه باشـد گيرد، اجبار، به الفاظ تعلق

.چه نباشد، يا به واسطه توريه خالص شود يا به واسطه دروغ
آن: امر دوم الفـاظ در بـاب دروغ جـزء موضـوع بلكـه شـاكله

.هستند
طور كه در صورت تعلق به تمام موضوع، اجبار، همان: امر سوم

آن حرمت را برطرف مي  كند، وقتي به جزء موضوع متعلق باشد نيز
.كندميرا برطرف

ي بـه شـود در صـورتي كـه شخـص روشن مي با تبيين اين امور

او) لفظ(  موجب برداشته شـدن حكـم تحريمـي مجبور شد، اجبار
و فرض اين است كه مجرد قـصد معنـا ضمني از آن لفظ مي شود،

و معنـاي  نيز حرام نيست، بنابراين اشكالي نـدارد كـه توريـه كنـد
.ظاهر را قصد نمايد

شي:اشكال مياي بيان مقدمهبا1خ سخن :شود رد

و ديگري مباح است، اجبار اگر به يكي از دو كار كه يكي حرام
و فعـل نيست كه حرمت مورد حرام برداشته نمي شود، بحثي  شود،

و آنچه مصداقا  مباح متعين است؛ لفظي كه دروغ است حرام است،
دو. توريه است مباح است  پس اجباري كـه متعلـق بـه يكـي از آن

. شود است موجب رفع حرمت اولي نمي

 اظهر، اين است كه در برداشـته شـدن حرمـت دروغ بـا:نتيجه

ج.1 ص1حاشيه مكاسب، .41و40،
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.اجبار هم عدم امكان خالص شدن به واسطه توريه معتبر است

 گفتـه درباره وجه اعتبار عدم امكان توريه كـه1سخن شيخ: نيز

و تنها در صـورتي مـسوغ اسـت كـه: است : قبح دروغ عقلي است
ح)نحس(عنوان ميي كه در درون آن و سنش بر قبحش غلبه كند،

و ايـن توقـف  تحققش متوقف بر تحقـق آن اسـت محقـق شـود،
 گيرد مگر وقتي كه توانايي بر توريه نداشته باشد؛ صورت نمي

اي كـه براي اينكه قبح آن ذاتـي نيـست بـه گونـه:مردود است
 تخصيص نپذيرد، بلكه اينكه خـود شـارع در برخـي مـوارد جـواز 
صادر كرده است، كاشف از قبيح نبودن آن اسـت، نـه اينكـه قبـيح

نباشد، بلكه جايز به دليل استقالل عقـل در وجـوب ارتكـاب اقـل 
.قبيحين، قبيح نيست

 مقتضي اطالق نـصوص فراوانـي كـه داللـت بـر:اما مقام دوم
جواز سوگند دروغ به منظور دفع ضرر جسمي يا مالي از خـود يـا

را.اعتبار آن استبرادرش دارد، عدم  : مالحظه كنيد اين روايات

 سـؤال7از امـام«:7خبر صحيح اسماعيل از امام رضـا:1

ترسد كه مـالش كردم درباره مردي كه از سلطان بر مال خويش مي

و ناحق از او بگيرد،  مي را به زور خـورد تـا سپس به دروغ سوگند

بر او نيست؛ باكي: حضرت فرمود. اينكه از ظلم سلطان نجات يابد 

گونه كـه انـسان سؤال كردم كه آيا همان7از امام: گويدو نيز مي 

براي حفظ مال خويش جايز است سوگند بخورد، براي حفظ مـال 

توانـد بـه سـوگند دروغ متوسـل شـود؟ برادر ديني خـود نيـز مـي 

 
ج.1 ص2مكاسب، .24و23،
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.1»آري: حضرت فرمود

از7خبــر ســكوني از امــام صــادق:2  از پــدرش از پــدرانش

از«:6رسول خدا و بـرادرت را سوگند دروغ به نام خدا ياد كن
ده) به ناحق(كشته شدن  .2»نجات

 عـرض7به آن حضرت«:7خبر موثق زراره از امام باقر:3
مي: كردم و ما را بر اموالمان سوگند دادند ما از اين قوم گذر كرديم

ز: فرمـود7ايـم؟ امـام كه زكاتشان را پرداخت كرده  راره، اگـر اي
ب  آ ترسيدي و نصوص؛3»نچه خواستند سوگند ياد كن رايشان به هر

.ديگري كه دال بر اين مطلب است
ايـن. آنچه دال بـر جـواز دروغ بـه منظـور اصـالح اسـت: نيز

كنند عدم تمكن از توريه معتبر نيـست، بنـابراين نصوص داللت مي 
كه داللت مي به طريق اولي   جواز دروغ به غيـر سـوگند بـراي كنند

.يز استجادفع ضرر
 عدم اعتبار اين قيد را به مقتـضاي4 بعد از آنكه شيخ:عقيده من

و آن را به اين شكل تأييد كرده كه لزوم: اطالق نيكو دانسته است،

 
ال جناح عليه، وسـألته عـن رجـل: ير ذلك فحلف قال عن رجل أحلفه السلطان بالطالق وغ«.1

ال جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجـل: يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه؟ قال

ج»نعـم: على مال أخيه كما على ماله؟ قـال ص23؛ وسـائل الـشيعه، ح 224، ؛ 29425،
ج ص7اصول كافي، ح 440، ،4.

بِاللّهِ كا«.2 لِفمِنَ القَتْلِاِح نَجِّ اَخاك و ج»ذِباً ص23؛ وسائل الشيعه، ص 224، ؛ 29428،
ج ال يحضره الفقيه، ص3من ح 374، ،4313.

يا زرارة إذا خفـت: إنّا نمرّ على هؤالء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها؟ فقال«.3

ج»فاحلف لهم ماشاءوا  ص23؛ وسائل الشيعه، ج 29438ح، 227، ،72؛ بحـاراالنوار،
ح 410ص ،56.

ج.4 ص2مكاسب،  ). چاپ جديد(،26،
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توريه بر كسي كه ايـن توانـايي را دارد از التـزام بـه حـرج خـالي
 يعني معتبر بودن اين قيد(نيست؛ قولي را كه به مشهور نسبت داده 

.ار با اين قواعد قرار داده استسازگ) را
از:نتيجه سخن او و خبري كه سـماعه  نسبت ميان آن مطلقات

مي7امام صادق و ـ هـر گـاه انـسان از روى«: گويد روايت كرده
از رسد، درصورتى تقيه سوگند بخورد، زيانى به او نمى  كه اين كـار
و فرمود  و اضطرار باشد،  را هيچ چيزي نيست از آنچـه:روى اكراه

كه خداوند حرام نموده است مگر اينكه آن را براي كسي كـه بـدان
ــ بـا مـضمون آن،.1»ضرورت پيدا كرده است، حالل نموده است 

بنابراين مطلقات دال بر جـواز سـوگند دروغ. عموم من وجه است 
براي دفع ضرر هستند، چه به حد اضطرار رسيده باشد چه نرسيده 

.ه باشد يا نداشته باشدباشد، يعني امكان توريه داشت
و مـضمون آن داللـت بـر اختـصاص جـواز در روايت سماعه

و مفهوم آن عدم جواز در غير ايـن  و اجبار دارند، صورت اضطرار
در. دو مورد اسـت  بنـابراين در بـاب دروغ بـه منظـور دفـع ضـرر

و اجبار ميـان آنهـا  و نرسيدن به حد اضطرار صورت امكان توريه،
مي. آيد تعارض پيش مي  و به عمومات در نتيجه هر دو ساقط شوند

.شود حرمت دروغ رجوع مي
: دو ايراد بر آن وارد كرده است2محقق ايرواني

و خبرهايي بـا:ايراد اول  حديث رفع اضطرار يعني خبر سماعه

1.»شَي سلَي و قَالَ و اضْطُرَّ إِلَيهِ أُكْرِه وه إِذَا ضُرَّهي لَم تَقِيّةً حلَف الرَّجلُ مِمّاإِذَا ء
لِمنِ اضْطُرَّ لَّهأَح قَد و ج» إِلَيهحرَّم اللَّه إِلَّا ح 23،228؛ وسـائل الـشيعه، ؛ 29442،

ج ص3تهذيب االحكام، ح 177، ،10.
ج.2 ص1حاشيه مكاسب، ايرواني، ،41.



161دروغ:سومفصل

و بـه عقـد اثبـاتي، اين مضمون، تنها عقد سلبي را دربرمـي گيرنـد،
ر، تعرضـي ندارنـد، تـا در صـورت عـدم اضـطراعيعني عدم ارتفا 

مفهمومش با اين اخبار به شكل عموم من وجـه در تعـارض قـرار 
.بگيرد

 آنچه ذكر شد، اگر چـه در خـصوص غيـر صـدر خبـر:اشكال
چون اين خبـر مـشتمل. سماعه است، درباره آن محقق نشده است

و اين خود مفهوم است  چنانكه معلوم. است بر قضيه شرطيه است
.است

هي وجود نـدارد كـه مرجـع اطالقـات، حرمـتوج:ايراد دوم
دروغ باشد، اگر چه اين اطالقات به شكل عموم من وجـه بـا آنهـا 

.تعارض دارد
 ميان آنچه دالّ بر جواز سوگند دروغ بـراي دفـع ضـرر:اشكال

و آنچه دالّ بر حرمت دروغ است، نسبت عموم مطلق است .است،
ايراد شود كه بنابراين، قول صحيح، اين است كه به سخن شيخ

و خبـر ديگـري كـه  سند خبر سماعه به دليل ارسال ضعيف است،
1عالوه بر آن احتمال محقـق تقـي. مفهوم داشته باشد، وجود ندارد 

خبر سماعه در مورد رخصت در سـوگند در غيـر محـل«: گويد مي
و دروغگـو صـادر شـده  و بدون نظـر بـه راسـتگو و قضاوت ادعا

مـضاف بـر اينهـا، ايـن.»كالم اسـت است، بنابراين خارج از محل 
هست كه هرچند نسبت آنها عموم من وجه است، به دليـل شكالا

. شـود اظهريت اين مطلقات اين بر مفهوم خبـر سـماعه مقـدم مـي 
و حكـم بـه اختـصاص جـواز چون اگر خبر سـماعه مقـدم شـود

و اضـطرار داده شـود، الزم مـي  آيـد سوگند دروغ در صورت اكراه

 
ج.1 ص1حاشيه مكاسب، شيرازي، .131و 130،
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يعني دروغ براي دفـع ضـرر مـالي يـا(در مطلقات عناوين مأخوذه
و برادر خـود  و ايـن خـالف اسـت) جسمي از خود . لغـو شـوند،

بنابراين الزمه مقدم بودن مطلقات، تقييد مفهوم خبر سماعه اسـت،
.شك اولي متعين استو بي

تقدم خبر سماعه مستلزم لغو بودن تعليق حكم: به عبارت ديگر
و بر عناوين مأخوذه در مط  و عدم ورود آنها در حكم اسـت؛ لقات،

اين بر خالف حالتي اسـت كـه در صـورت تقـدم مطلقـات پـيش 
.آيد مي

 اظهر، عدم اعتبار اين قيد در جـواز قـسم خـوردن دروغ:نتيجه
در. است مؤيد آن اشاره نشدن به آن در آن اخبار فراوان، بـه ويـژه

و والدينش است  و چون آنان را به كفر اجبـ. قضيه عمار ار كردنـد،
آنگـاه ايـن آيـه شـريفه. عمار آنچه خواستند را برايشان اظهار كرد 

إِيمانِهِ«: نازل شد  بعدِ مِنْ كَفَرَ بِاللَّهِ الخ؛ هر كس بعد از آنكه به ...منْ

: به او فرمـود6، پس پيامبر1»الخ...خدا ايمان آورده باز كافر شد 
و»اگر عليه تو بازگشتند، پس برگرد« و بـا جـودي كـه نـسبت بـه،

و دانست كه او بـدون توريـه بـراي بـر زبـان  عمار شفقت داشت،
آوردن الفاظ كفر مجبور شده اسـت، او را بـه سـوي توريـه سـوق 

.نداد
 بيشتر اصحاب عدم تمكن از توريه را در جواز:گويد مي2شيخ

آن دروغ معتبر دانسته و ايقاعاتي كـه بـه و آن را در فساد عقود اند،
ش  بلكـه در كـالم تعـدادي از آنـان. داننـد اند، معتبر نمـيدهمجبور

.ادعاي اجماع بر عدم اعتبار آن وجود دارد

 106):16(نحل.1
ج.2 ص2مكاسب، (27و26، ).چاپ جديد.
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و:1ايراد بر آنان  كسي كه مثالً بـه خريـد مجبـور شـده اسـت،
تواند اراده معنا ننمايد، به تلفظ به صيغه اجبار شده است نـه بـه مي

و پس اگر. بيع حقيقي كه متقوم به اراده معنا است  اراده معنـا كنـد
و اراده خود بيع را انجـام داده اسـت،  توريه نكرده باشد، به اختيار

.در نتيجه صحيح است
آن:2پاسخ به آن و اجمال  ميان اين دو مقام تفاوت وجود دارد،

:به شرح ذيل است
و ـ اضـطرار ـ با قطع نظر از نصوص خاصه مسوغ دروغ حرام

و اين عنوان با تمكن   از خـالص شـدن بـه واسـطه ناچاري است،
بلكه اگر. اما رافع اثر معامله، اعم از آن است. كند توريه صدق نمي

به سبب بيع خارجي عنوان اجبارشونده به او صـدق كنـد، صـحيح 
و واقعيت آن تعلـق گرفتـه  نخواهد بود، چون اكراه به خود معامله

كنـد، در واقـع است، پس هنگامي كه اجبارشونده آن را ايجـاد مـي 
پـس. كنـد همان چيزي كه به آن مجبور شـده اسـت را ايجـاد مـي 

.رود اثرش به واسطه اجبار از بين مي
انـد، يعنـي محقـق حاشـيه زده ] مكاسـب كه بـر[بيشتر كساني

ما، به آن اشكال كرده4و محقق ايرواني3شيرازي حـصل آن اند، كـه

:به شرح ذيل است
ا و اضـطرار و اين فرق در صـورت تحقـق، بـين اجبـار سـت،

 آن در اين بحث، مبتني بر عدم شمول نفي اجبـار بـه درست بودن 
دليـل نفـي اضـطرار بـه. شود، اسـت دروغ، وقتي به آن مجبور مي

 
ج.1 ص2مكاسب، (27و26، ).چاپ جديد.
ج مكاس.2 ص2ب، (28و27، ).چاپ جديد.
ج.3 ص1حاشيه مكاسب، شيرازي، ،131.
ج.4 ص1حاشيه مكاسب، ايرواني، ،41.
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و اين از چيزهايي است كه نمي شمول آن اختصاص مي تـوان يابد،
چرا كه نسبتش با هر يك از دو دليل رفع اكـراه. به آن التزام داشت 

پس به هر وجهي موجب تصرف در دليلو اضطرار مساوي است، 
و  و تـصرف در ادلـه عقـود حرمت دروغ به واسطه ادله اضـطرار،

.شود ايقاعات به واسطه ادله اكراه مي
 روشن است منظور شيخ دربـاره تفـاوت مبحـث اكـراه:اشكال

] آنـان[، غير از آن چيزي است كـه1ميان اين دو مقام در كتاب بيع
و بر آن ايراد فهميده .اند وارد كردهاند

از اجباري كه رافع اثر معامالت است، وسيع:2نتيجه كالم او تـر

اكراهي است كه مسوغ محرمات است، چون خاستگاه اولـي طيـب 
ــده از  ــرر اجباركنن ــع ض ــي دف ــتگاه دوم و خاس ــتن، ــس نداش نف

. اجبارشونده است
مي:توضيح مطلب و ناچاري متبادر و اكراه از اجبار، جبر شود،

آن. شود يث رفع بر همين معنا حمل مي در حد  در نتيجه فرق ميان
ــده،  ــه آن توجــه داده ش ــديث ب ــه در آن ح ــان اضــطراري ك و مي

ماننـد(اي كه از فعل غيـر نيـست اختصاص دادن اضطرار به نتيجه
و  و اختصاص دادن اكراه به آنچه از فعل غيـر اسـت، ...)گرسنگي ،

مـ. باشد مي و شابهات آن، مـسوغي از آنجا كه به جز حـديث رفـع
براي ارتكاب محرمات وجود ندارد، ارتكاب محرمات جايز نيست 
و اين عنوان بـا  و ضرورت پيش بيايد، مگر در صورتي كه ناچاري

. كند امكان خالص شدن به واسطه توريه صدق نمي

ج.1 ص23فقه الصادق، ،98.
ج.2 ص3مكاسب، ).چاپ جديد(، 317،
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ـ عالوه بر عدم اكراه به معنايي كه گذشت در صحت معامالت،
ا  و نـصوصـ صدور با رضايت خاطر معتبـر و آيـه شـريفه سـت،

به همين دليل در عدم ترتب آثـارش. كنند فراواني بر آن داللت مي 
و اضـطرار نرسـد در مقابـل  بر آن، اكراه هرچند بـه حـد ناچـاري

و اين گاهي با امكان خالص شدن بـه رضايت خاطر قرار مي  گيرد،
كـس مثالً فردي كه در جاي خاصي كه هيچ. شود غير آن محقق مي 

و كسي مي نيست، و مشغول عبادت يا مطالعه است، و نشسته آيـد
و او در اين حـال او را مجبور مي  كند چيزهايي كه دارد را بفروشد،

و او براي خروج از آنجا اكراه  قادر به دفع ضرر آن شخص نيست،
آن. دارد جا خدمتكاراني دارد كه بـراي اما اگر خارج شود بيرون از

ظـاهر در اينجـا صـدق. كننـد كفايـت مـي مقابله با شر اجباركننده 
اگـر. اجبار، به معناي عدم رضايت خاطر از فروش آن چيـز اسـت 

در اين مثال فرض شود كه او را بـه كـار حرامـي اجبـار كننـد، بـه 
در. جا معذور نخواهد بود صرف كراهت داشتن از خروج از آن  لذا

اين بحث، در صـورتي كـه مجبـور بـه دروغ شـود، در حـالي كـه 
كند، چـون مـسوغ تواند با توريه خالص شود، اجبار صدق نمييم

و ضرورت است كه در اين فـرض صـادق  ارتكاب حرام، ناچاري
و اگر براي انجام معامله مجبور شود، معاملـه بـه او اجبـار  نيست؛
و نهايت امر اين است كه اجبارشـونده قـادر اسـت بـا  شده است،

ص شود، امـا بـه او اجبـار ايقاع صورت بدون اراده معنا از آن خال 
.بنابراين حكم اكراه در آن معتبر نيست. نشده است

و اين نهايت سخني است كه در توجيه كالم او مي توان گفـت،
.شود به اين ترتيب ايراد سابق الذكر برطرف مي
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: وارد است1اما دو مسأله بر سخن
 تفاوت مذكور؛ زيرا رضايت خـاطري درست نبودن: له اولأمس
د و كه و ايقاعات معتبر است فقط در مقابل ناچاري ر صحت عقود

مثالً در مثال سابق الـذكر اگـر اجبارشـونده بـه. گيرد اجبار قرار مي
بيع، آن را بفروشد، اين به عنوان اوليه است هرچند به آن رضـايت 
نداشته باشد؛ امـا بعـد از مالحظـه عنـاوين ثانويـه ماننـد اينكـه او 

و ناچـار بـه معاملـه رضـايت خواهد از آن مكان نمي  خارج شـود
و طيب مي دهد، اگر معامله را انجام دهد، صدورش از سر رضايت

و استقالل خواهد بود  رفتار او از اين جهـت كـه نـسبت بـه. نفس
آنچه انجام داده، رضايت خـاطر نداشـته، بـدون اسـتقالل شـمرده 

و بگويد نمي و اگر عذر بياورد (شود، ،)شـتم من به آن رضايت ندا:
(شود گفته مي و مـضطركننده: اي وجـود هنگام معاملـه ناچاركننـده

).نداشت، پس چگونه معامله را انجام دادي؟
و:به طور خالصه  در صـحت معاملـه از روي رضـايت خـاطر

و اكـراه قـرار دارد، طيب نفس، چيزي جز آنچه در مقابل ناچـاري
.معتبر نيست

ن بحـث از مـصاديق در صورتي كه محقق شود، ايـ:مسأله دوم
مي. اجبار نيست تواند به واسطه توريه خالص چون كسي است كه

و دفـع(شود  مانند مثالي كه خدمتكارانش نـزدش حاضـر هـستند،
ضرر اجبار شخص متوقف بر دستور دادن به خـدمتكارانش بـراي 

و طرد او است  او بـه گونـه) بيرون كردن  در كتـاب بيـع1اي كـه
د و اگـرر حق آن شخص محقق نمي پذيرفته است كه اجبار شـود،

.گويد چنين ادعايي كند، دروغ مي
. تفاوتي ميان اين دو مقام نيست:نتيجه
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بله، تحمل ضرر مالي كـه خـسارت نـدارد«:1گويدمي1شيخ
.»الخ... مستحب است

 دروغ براي دفع ضرر مالي، اگر ضرر به آن صـدق كنـد:اشكال
و در غير اين صورت جايز دليلي بر اسـتحباب. نيستجايز است،

و دروغ نگفتن در برخي موارد داللت نمي . كند تحمل ضرر

مي7سخن امام نشانه ايمـان، ايـن«: فرمايد در نهج البالغه كه
است كه راستگويى را هر چند به زيان تـو باشـد بـر دروغگـويى، 

، كه به آن براي مطلب فـوق2»گرچه به سود تو باشد، ترجيح دهى 
 داللتي بر آن ندارد، چون به واسطه تقابل ميـانو ود،ش استدالل مي
مي راست زيان بايست ضرر بر اراده عدم نفـع، بار با دروغ سودآور،

و در صـورتي كـه اولـي اگـر  يا نفع بر اراده عدم ضرر حمل شود،
آنپساظهر نباشد، شكي نيست كه كالم مجمل است،   استدالل به

و تـركشو حرام مي چرا كه بنابر اولي دروغ. صحيح نيست شـود،
.در اين حالت عالمت ايمان خواهد بود

يا بيگانه از ايـن]7استدالل به سخن امام[به اين ترتيب، اين
و نمي .توان به آن استدالل كرد بحث است، يا مجمل است

:ماند بحث درباره دو مقام هنوز باقي مي

م تقيـهم در مقـااحكا در بيان7 اقوال صادره از ائمه:مقام اول
. شـوند حمـل مـييبر اراده خالف ظواهرشان، يا به دروغ مصلحت

.»سزاوارتر به شأن آنان، اولي است«: معتبر دانسته است كه3شيخ

ج.1 ص2مكاسب، ).چاپ جديد(،29،
2.»ع ضُُرّكي حيثُ تُؤثِرَ الصِّدقَ اَاليمانُ أَن ينفَعك عالمة حيثُ ؛ نهـج»لَى الكَذِبِ

ج ص4البالغه، ،105.
ج.3 ص2مكاسب، ).چاپ جديد(،30،
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 مبتني بر قول به استقالل عقل در قبح دروغ است، حتي:اشكال
در جايي كه عنواني كه شارع اقدس آن را جايز دانـسته اسـت رخ

ك حال آنكه گفتيم. بدهد و در مواردي  شارع اعـالمهچنين نيست،
جواز كرده است، عقـل فـي نفـسه در تـشخيص قـبح آن مـستقل

.داند نيست، بلكه آن را به دليل ارتكاب اقل قبيحين جايز مي
اي كـه بنابراين، نصوص وارده در مورد تقيه، بدون آوردنِ قرينه

 بلكه شوند، در شأن آنها باشد، بر اراده خالف ظواهرشان حمل نمي 
و دروغ از روي مصلحت، يكسان هستند .آن

و حمل بر اسـتحباب دايـر شـود،:مقام دوم  وقتي امر بين تقيه
مثالً در امر به وضو در نتيجه بعـضي از چيزهـايي كـه عامـه آن را

گويـد دومـي متعـين مـي1كنند، آيا چنانكـه شـيخ حدث عنوان مي 

 است؟ 
 بـر تقيـه يـا بـين حمـل كـه كالمي: خالصه سخن در اين مقام

:استحباب داير است، بر چند قسم است
در اين صورت امـر. متضمن بيان حكم تكليفي است: قسم اول

و حمل بر تقيـه داير است بين اينكه بر ظاهر وجوبي  اش باقي باشد
.شود يا استحباب از آن اراده شود

كه،شود در اين قسم، حمل بر استحباب مي  نه از جهت تعليلي

و اخفاي قرينـه عنوان2شيخ كرده است كه تقيه منجر به اراده مجاز

شود، بلكه به اين دليل كه حقيقت استحباب چيزي جز امـر بـه مي
فعل با ترخيص در ترك آن نيست، در مقابل وجـوبي كـه امـر بـه 

 
ج.1 ص2مكاسب، ).چاپ جديد(،30،
ج.2 ص2مكاسب، ).چاپ جديد(،30،
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. انجام فعل با عدم ترخيص در ترك آن است
و: به عبارت ديگر و اسـتحباب از تـرخيص در تـرك وجـوب

هر مأموربه انتزاع مي عدم ترك  و در غير اين صورت امر در شوند،
بنابراين وقتي امر درباره.دشو دو مورد در معناي واحد استعمال مي 

و از بيرون علـم بـه عـدم وجـوب آن حاصـل چيزي وارد مي  شود
مي مي . شود گردد، بر استحباب حمل

مـثالً هنگـامي كـه. متضمن بيان حكم وضعي اسـت: قسم دوم
قض وضوء دانسته شده، امر بين حمل آن بر تقيه يا بر اراده مذي نا 

در اين قسم، متعـين حمـل. استحباب وضو بعد از مذي داير باشد 
اي صـحيح بر تقيه اسـت، چـون اراده اسـتحباب در چنـين جملـه 

.تأمل كنيد. نيست
و ظاهرش راهنمـايي بـه يـك: قسم سوم متضمن امر به كاري،

كه. حكم وضعي است  مثالً به وضو بعد از مذي امر كند، همانطور
.از اين حيث كه ظاهر آن ارشاد به ناقضيت مذي براي وضو است

 بين حمل بر اسـتحباب بـه اراده داير شود در اين قسم، اگر امر
 از آنجا كه امر بين الغاء؛خالف ظاهر امر از آن، يا حمل آن بر تقيه

و بين الغاء اصالت تطابق اراده جدي نسبت بـه اراده اصالت ظهور
و مرجعي براي يكي از آن دو نسبت بـه  استعمالي داير شده است،

و اعتماد به هيچ يك از آنهـا ديگري نيست، هر دو ساقط مي  شوند،
بنابراين وجهي براي حمل بر استحباب در ايـن مـورد. جايز نيست 
.وجود ندارد

 با توجه به آنچه گفتيم، از قول فصل، مطالب اسـتاد:عقيده من

و ساير بزرگان اهللا(اعظم مي) رحمهم .شود در اين مقام روشن
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 دروغ در جهت اصالح:2

 در اين باب كه دروغ براي اصالح ميان دو متخاصم،:عقيده من

و تعدادي از نصوص بر اين امـر جايز است، اختالفي وجود ندارد،

:دهند، مانند شهادت مي

گر، اصالح«7روايت صحيح معاوية بن عمار از امام صادق:1

.1»دروغگو نيست

در«:7خبر عيسي بن حسان از امام صادق:2 از هر دروغگـو

 جـز در سـه شـود از دروغش سؤال مـي] در پيشگاه خدا[يك روز 

نـگ زنـد كـهرني) با دشمنان دين(جا؛ يكى مردى كه در نبرد خود

و. گناهي بر او نيست  ديگر مردى كه ميان دو نفر را سـازش دهـد

 برخورد كند،و با هريك از طرفين به صورت متفاوتي، اصالح كند 

سوم مردي كـه بـه. باشدو مقصودش از اينكار اصالح ميانه آن دو

و قـصد انجـام دادن)شا يا خانواده(زن خود  به چيزى وعده دهد

.و ساير رواياتي كه در اين زمينه وجود دارد،2»آن را نداشته باشد

خمي: نيز إِنَّما«: داوند متعال در آيه شريفه توان استدالل كرد كه

بينَ أَخَويكُم؛ به حقيقت مؤمنـان همـه  الْمؤِْمنُونَ إِخْوةٌ فَأَصلِحوا

 
بِكََذّابٍ«.1 سلَي لِحصج»الْم ص12؛ وسائل الشيعه، ح 252، ؛ اصول كافي، 16231،
ص2ج ح 342، ،19.
2.»ـوفَه رجلٌ كَائِد فِي حرْبِهِ ثَلَاثَةٍ كَذِباً فِي يوماً إِلَّا هاحِبص نْهع كَذِبٍ مسئُولٌ كُلُّ

بِـذَلِك رِيـدذَا يه يلْقَى بِهِ بِغَيرِ ما هذَا يلْقَى بينَ اثْنَينِ لَحلٌ أَصجر أَو نْهع ضُوعوم
جر أَو لَاحالْإِص ملَه تِمي هو لَا يرِيد أَنْ و شَيئاً لَهأَه دعج»لٌ و ،12؛ وسائل الـشيعه،

ح 253ص ج 16233، ص2؛ اصول كافي، ح 342، ،18.
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برادر يكديگرند پس هميشه بين بـرادران ايمـاني خـود صـلح

و مقتضي اطالق آن امر مطلوبيت،1»دهيد  فرمان اصالح داده است،

ب در ايـن صـورت، آيـه. اشـد اصالح است، اگر چه به دروغ گفتن
كند شريفه با عموم آنچه دالّ بر حرمت دروغ است تعارض پيدا مي 

و ترجيح با آيه شريفه است . به عموم من وجه،
شـود، امـا بحـث در چنـد مـورد لذا در اصل حكم ترديد نمـي

: وجود دارد
و نيز بـراي جلـب:مورد اول  گفته شده كه دروغ براي اصالح،

در. است نفع برادران جايز در استدالل به آن سخن شـيخ صـدوق

كه7 به سند از امام رضا االخوانكتاب  شخصي«: بيان شده است
در اي به برادر مؤمن وارد مـي با سخن راست خود ضربه  آورد پـس

و شخصي به منظور دسـتيابي پيشگاه خدا كذاب محسوب مي  شود،
و منفعت، دروغ مي  در برادر مؤمن خود به خير پيـشگاه گويد پـس

.2»گردد خدا صادق قلمداد مي

و اصحاب از آن اعراض نمـوده:اشكال . انـد سند آن ايراد دارد،
عالوه بر آن، با اطالقي كه نسبت به شمول دروغ به منظور اصـالح

به ايـن ترتيـب. دارد، دالّ بر جواز دروغ به جهت سودداشتن است 
و ميان مفهوم حصر در تعدادي از روايا  ت كه جـواز نسبت ميان آن

و رجحـان بـا دروغ را سه مورد برشمرده اند، عموم من وجه است،
.پس اظهر عدم جواز آن در اين مورد است. آن روايات است

.10):49(حجرات.1
اِ«.2 وَ عِندَاهللاِ كَذّاباً فَيَكُونُ صِدقِهِ مِن عَنَتٌ فَيَنالُهُ اَخيهِ عَلى لَيَصدُقُ نَّ اِنَّ الرَّجُلَ

فَيَكُونُ عِندَاهللاِ صادِقا. الرَّجُلَ نَفعَهُ اَخيهِ يُريدُ بِه ج»ًلَيَكذِبُ على ــشيعه، ــائل ال ؛ وس
ص 12 ح 255، ص 16238، .210؛ مشكاة االنوار،
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از:مورد دوم  در اينكه آيـا دروغ بـراي تحبيـب غيـر متحـابين
شـود يـا نـه؟ دو وجـه وجـود موارد دروغ براي اصالح شمرده مي

 ظاهر اصالح، رفع بغـض ميـان چون. تر است دارد، كه دومي قوي 
و سبق آن معتبر است پـس دروغ صـرفاً بـه منظـور. دو نفر است،
.ايجاد مودت، دليل جواز آن نيست

 در صدق مفهوم اصالح، بغض از سـوي يـك نفـر:مورد سوم

و مطلقات آن را دربرمي كفايت مي هرچند كه اين محل. گيرند كند،

سخن بر سـه«: است7ورود مرسل واسطي به نقل از امام صادق 
و اصالح ميـان مـردم: گونه است  و دروغ بـه آن حـضرت. راست
از كـسى: قربانت اصالح ميان مردم چيست؟ فرمودنـد: عرض شد 

شنوى كه اگر سخن بـه گـوش او برسـد، سخنى درباره ديگرى مى 
مى. شود ناراحت مى  و بـر خـالف آنچـه پس تو آن ديگرى را بينى

مى شنيده و: گويى اى، به او از فالنى شنيدم كه در خوبى تـو چنـين

.1»گفت چنان مى

زيرا شخصي كه درباره او سخني گفته شده، از شـخص مـتكلم
شود، اما كالم شخص متكلم، مستلزم ناراحتي دوستش ناراحت مي 

نيست؛ چون چه بسا كالم او جزء چيزهايي باشد كه از روي بغض 
و از قبيل نفي اجتهاد يا نفي  .عدالت باشدگفته نشده است

 در جواز دروغ براي اصالح، تفاوتي ندارد مصلح:مورد چهارم

ثَالثَةٌ«.1 ينَ النّاسِ قالَ: اَلكَالمب إِصالح و كِذبصِدقٌ و:ا: قيلَ لَهم فِداك عِلتج
ا بينَ فَتَقولُ: لنّاسِ؟ قالَ الصالح فَتَلقاه ،هنَفس فَتَخبثُ بلُغُهي مِنَ الرَّجلِ كَالما عتَسم :

مِنـه ـمِعتما س خِالف و كَذا، كَذا مِنَ الخَيرِ فُالنٍ قالَ فيك مِن مِعت؛ وسـائل»س
ج ص12الشيعه، ح 254، ج 16234، ص2؛ اصول كافي، ح 341، ،16.
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بلكه بعيد نيست حكم. يكي از دو متخاصم باشد يا شخص سومي
درباره اينكه مصلح يكي از دو متخاصم باشد تأكيد بيشتري داشـته 

 روايـت كـرده7باشد، به دليل خبري كه حمران از امـام صـادق 
از سه روز با يكديگر قهر نكردند، مگر هيچ دو مؤمنى بيش«: است

شد. اينكه در روز سوم من از آن دو بيزار شدم  و: عرض آنكه ظالم
امـا مظلـوم چـرا؟] چون حقّش همين اسـت[مقصر است، درست 

و نمى چرا آن مظلوم پيش مقصر نمى: فرمود مقصر مـنم،: گويد رود

) مقـصرممن(؛ پرواضح است كه حرف مظلوم كه1»تا آشتى كنند؟ 

و نمونه آن دروغ است؛ .هاي ديگر مانند
، جواز وعده دروغ وارد شـده3در اخبار فراوان«: گويد مي2شيخ

.»الخ... است
 اين اخبار به دليل شمول خود در مواردي كه وعـده:عقيده من

شـوند آنچـه داللـت بـر به شيوه خبر دادن گفته شده، موجب مـي
نين، آنچـه داللـت بـر لـزومچهم. كند قيد بخورد حرمت دروغ مي 

.زند وفاي به وعده يا رجحان آن را دارد، را نيز قيد مي

مؤْ«.1 مِنْ مِنْهما فِي الَثّالِثَةِ ما رِئْتب و ثَلَاثٍ إِلَّا فَوقَ هـذَا حـالُ:قِيلَ.مِنَينِ اهتَجرَا
فَقَالَ  فَما بالُ الْمظْلُومِ؟ فَيقُـولُ أَنَـا:)ع(الَظّالِمِ يصِيرُ إِلَى الظَّـالِمِ ما بالُ الْمظْلُومِ لَا

يصلِحا حتَّى ا»الَظّالِم ج؛ وسائل ص12لشيعه، ح 263، ج 16260، ،2؛ اصول كافي،
ح 244ص ،1.

ج.2 ص2مكاسب، ).چاپ جديد(،32،
ج.3 ص12وسائل الشيعه، ح 252، ج 16229، ال يحضره الفقيه، ص4؛ من ،358 ،
.5762ح





:چهارمفصل

 آن نيستمدح كسي كه شايسته





 حكم مدح كسي كه شايسته مدح نيست

مدح كسي كه شايسته مدح نيست، يا مستحق مذمت اسـت، را
 خود مطـرحسبمكاشيخ انصاري در بخش مكاسب محرمه كتاب 

.كرده است
كه:عقيده من مدح با جمله خبريه از چيـزي كـه: بحثي نيست

و هر آنچه بر حرمت در فرد نيست، به مثابه دروغ شمرده مي  شود،
بلكـه منظـور،. دروغ داللت دارد، بر حرمت ايـن نيـز داللـت دارد 

مدحي كه از آنچه در فرد است صورت گرفته، يا مـدح بـه جملـه 
.انشائيه است

پس از آن، منظور از كسي كه شايسته مدح نيست، كسي اسـت
و عصيانش دشمن خداوند است .كه به دليل كفر

:1شيخ براي حرمت آن به چند امر استدالل كرده است

آن:امر اول . حكم عقل به قبح

مي:اشكال كند، امـا معلـوم نيـست بـه نحـوي عقل آن را درك
.باشد كه مستلزم حرمت شرعي باشد

ن منطبق: واني بگوييت مي آ عقل تا وقتي عنوان حرام ديگري بر
و(نشده  دانـد، آن را از نظر اخالقي زشت مي ...)مانند تقويت ظالم

 
ج.1 ص2مكاسب، ).چاپ جديد(،51،
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ممدوح نيز جزء كساني نيست كه به دليل بدعت در ديـن. نه حرام
.برائت از او واجب باشد

: آيه شريفه:امر دوم

إِلَى الَّذِينَ ظَلَمـ« تَرْكَنُوا و وا فَتَمـسكُم النَّـارولَا ) شـما مؤمنـان(؛

و بدان و دوست و هرگز نبايد با ظالمان همدست ها دلگرم باشـيد

.1»در شما هم خواهد گرفت) كيفر آنان(گر نه آتش 

در:تقريب استدالل  ركون عبارت از تمايل به آنان اسـت، پـس

 صورتي كه ميل قلبي حرام باشد، مدح به طريق اولي حـرام اسـت،
به اين دليل كـه ميـل اعـم از ميـل. زيرا مدح از مصاديق ميل است

و ميل خارجي است .قلبي

 از ميل به ظالم نهي شده اسـت، نـه از ميـل بـه مطلـق:اشكال

مي. عاصي شود، به حـسب متفـاهم اگر چه هر عاصي ظالم شمرده
عرفي كسي متبادر اسـت كـه ظـالم گفـتن بـه او رواج دارد، يعنـي 

كسي كه به واسـطه ظلـم ديگـري مثـل جنايـت يـا حاكم جائر يا 

7اين را روايت صحيح ابوحمزه از امام سجاد. سرقت ظالم است 
و«: در اين روايت آمده است. كند تأييد مي از همنشيني با گنهكاران

.2»ياري ستمگران بپرهيزيد

.مقابله نشانه تعدد است، بنابراين به اين بحث ربطي ندارد
ح كسي كه مستحق مدح نيست به دليـل بله؛ برخي مصاديق مد

.اينكه ميل به ظالم است حرام است

.113):11(هود.1
2.»و ج»معونَةَ الظّالِمينَ إياكُم وصحبةَ الْعاصينَ ص17؛ وسـائل الـشيعه، ح 177، ،

ج 22289 ص8؛ اصول كافي، ح16، ،2.
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اگـر كـسى«:6 روايـت صـدوق از پيـامبر اكـرم:امر سـوم
و روى طمـع، او را دوسـت بـدارد  صاحب دنيا را بـزرگ بـشمرد

تـرينو بـا قـارون در پـست تعالى خواهد بود مشمول غضب بارى 
.1»جايگاه آتش خواهد بود
.از مصاديق بزرگ شمردن استروشن است كه مدح

سند خبر به دليل حضور حفص بن عايشه كـوفي: اوالً:اشكال
.و ديگران ضعيف است

و دستِ: ثانياً ـ از ظاهر ـ است كه منظـور صـاحب(كم محتمل
:دليل اين حرف چند وجه است. سلطان جائر باشد) دنيا

 از روي صـاحب مـال تعظـيم هيچ فقيهي به حرمت:وجه اول
د اوطمــع  فتــوا نــداده اســت، خــصوصا وقتــي كــه جــزء،ر مــال
.كنندگان خدا باشد، بلكه سيره بر جواز آن جاري است اطاعت

. عدم صحت اين اطالق بر كسي كه فقط مال دارد:وجه دوم
بنابراين، سبيل اين. است سياق ساير عبارات روايت:وجه سوم

.خبر همانند سبيل خبر بعدي است

كه«: در حديث مناهي6ر اكرم سخن پيامب:امر چهارم كسي
و خود را در مقابل او كوچك شـمارد،  حاكم ستمگري را مدح كند

.2»همنشين وي در آتش خواهد بود
.سند خبر ضعيف است، چنانچه گذشت: اوالً:اشكال

.مختص به مدح سلطان جائر است: ثانياً

1.»ـعجـة مرد و كانَ في علَيهِ لِطَمعِ دنياه سخَطَ اهللاُ هبأَح و من عظّم صاحب دنيا
مِن النّار ج»ِقارون في التّابوتِ األسفَلِ ص17؛ وسـائل الـشيعه، ؛ 22302ح،181،

ج ص73بحاراالنوار، ح 359، ،30.
فِيهِ كَانَ قَرِينَه فِي النَّارِ«.2 طَمعاً لَه ضَعتَضَع و تَخَفَّف أَو سلْطَاناً جائِراً حدم ؛»منْ

ج ص17وسائل الشيعه، ح 183، ج 22306، ص4؛ الفقيه، ح11، ،4968.
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 بر فرض داللت دليلي بـر حرمـت مـدح كـسي كـه:عقيده من
نيست، حرمتش مختص به جايي است كه براي دفـع مستحق مدح

در غير اين صورت شكي در جواز. ضرر به مدح اجبار نشده باشد 
 مؤيد اين امر، عالوه بر اختصاص دو خبر بـه غيـر ايـن.نيستآن 

لذا اين خبر بر جواز مدح در هر ترس. مورد، عموم ادله تقيه است
.و ضرورتي داللت دارد

 استدالل به آن، بـه بخـشي از نـصوص در2و استاد اعظم1شيخ
ند وارده استناد كرده :مانند.ا

بدترين مردم در روز قيامت كساني هستند«:7قول معصوم:1
و احتـرام واقـع مـي) در اين دنيا(كه  از ترس شرّشان مورد اكـرام

.3»شوند
چنانكه پوشيده نيست، دالّ بر جواز اكرام كساني اسـت: اشكال

.اندع شدهكه مورد اكرام واق

 حرمت كمك به ظالمان

مملو از اين است كه كمك بـه ظالمـان] بزرگان[كلمات ايشان

.4در ظلمشان حرام است

 در اين مسأله چند بحث وجود دارد كه در ادامـه بـه:عقيده من
:آن خواهيم پرداخت

ج.1 ص2مكاسب، ).چاپ جديد(،52،
ج.2 ص1 مصباح الفقاهه، ،426.
يكرمونَ اتِّقَاء شَرِّهِم«.3 يوم القِيامةِ الذَّينَ ج» إنّ شرُّ النّاس ص16وسائل الشيعه، ،

ح 31 ج 20889، ص2؛ اصول كافي، ح 326، ،2.
ج.4 ص2مكاسب، ).چاپ جديد(،53،
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در:امر اول و بحثي در اين نيست كـه كمـك بـه ظالمـان  شك
و ادله ار :بعه گواه آن استظلمشان حرام است،

. واضح است:اجماع

در عقل همان:عقل طور كه در تشخيص قبح ظلم مستقل است،
.تشخيص قبح كمك به ظالم در ظلمش نيز مستقل است

إِلَى الَّذِينَ ظَلَموا فَتَمـسكُم النَّـار«: آيه شريفه:قرآن تَرْكَنُوا وولَا ؛

و بـدان هرگز نبايد با ظالمان همدست) شما مؤمنان( هـاو دوست
و گـر نـه آتـش  در شـما هـم خواهـد) كيفـر آنـان(دلگرم باشـيد

، از آنجا كه ركون عبارت از ميل است، آيه به طريق اولـي1»گرفت

يا منظور از آن، ورود در ظلم ظالمـان. داللت بر حرمت ياري دارد

.همراه آنان است

: نصوص فراواني وجود دارد، مانند:سنت

از همنشيني با گنهكـاران«:7 از امام سجاد صحيح ابوحمزه:1

.2»و ياري ستمگران بپرهيزيد

و«:7خبر طلحه بن زيد از امام صادق:2 كسي كه ظلم كنـد،
و كـسي كـه بـر آن ظلـم رضـايت كسي كه ظالم را كمك مي  كند،

،3»دارد، همه شريك يكديگرند

.و روايات ديگري مانند اينها

.113):11(هود.1
2.»مو ج»عونَةَ الظّالِمينَ إياكُم وصحبةَ الْعاصينَ ص17؛ وسائل الـشيعه، ح 177، ،

ج 22289 ص8؛ اصول كافي، ح16، ،2.
3.»مثَلَاثَتُه ،الرَّاضِي بِهِ شُرَكَاء و عِينُ لَهالْم و ج»الْعامِلُ بِالظُّلْمِ ،17؛ وسائل الشيعه،

ح 177ص ج 22290، ص2؛ اصول كافي، ح 333، ،16.
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گن:عقيده من و صـغيره، بر فرض صحت تقسيم اهان به كبيـره
و در رواياتي كه شـيخ  ياري ظالمان جزء كباير است، زيرا در قرآن

.به برخي از آنها اشاره كرده، نسبت به آن وعيد داده شده است
منظور از ظالم، چنانكه در مبحث پـيش گفتـه شـد،: پس از آن

و كسي كه با گنـاه بـه خـود كسي است كه به ديگري ظلم مي  كند،
. گيرد كند را دربرنمي ظلم مي
: چنين، در باب حرمت كمك به ظالمان به آيه شريفه هم

والْعدوانِ« و سـتمكاري دسـتيارولَا تَعاونُوا علَى الْإِثْمِ و در گناه ؛

.شود، استدالل مي1»هم نشويد

 در مبحث كمك بر گناه گفتيم كه تعـاون غيـر از اعانـه:اشكال

. شودبه آن مبحث مراجعه. است
 حرام است كه شخص به ياور ظالمـان بـودن شـناخته:امر دوم
ـ عالوه بر ادله در پيش گفته. شده باشد از شاهد آن ـ برخـي شـده

:نصوص است، مانند

بنـي(هـر كـس در ديـوان«:7خبر كاهلي از امـام صـادق:1

و2»نويسي كند خدا او را خوك محـشور خواهـد كـرد نام) عباس ،

.روايات ديگر
 در مسأله بعد خواهيم گفت كه بخـشي از نـصوص:ه من عقيد

داللت دارند حرام است شخص ياريگر ظالمـان باشـد، حتـي اگـر

 
.3):5(مائده.1
ـ حشَرَه اللَّه يـوم الْقِيامـةِ«.2 ـ مقلوب عباس دِيوانِ ولْدِ سابِع سوّد اسمه فِي منْ

ج»خِنْزِيراً ص17؛ وسائل الـشيعه، ح 180، ج 22297، ص6؛ تهـذيب االحكـام، ،
ح 329 ،34.
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در. كارش به ظلم او مربوط نباشد بنابراين ترديد محققان شـيرازي
حرمت اينكه شخص ياريگر ظالم باشد، حتي اگر در موردي باشـد 

بـه جـواز آن؛ در غيـر كه به مظالم او مرتبط نيست، بلكه فتوا دادن 

.1محل خويش است

ج:نك.1 ص1حاشيه مكاسب، ،136.





:پنجمفصل

 چيني سخن





 چيني حكم سخن

چيني، عبارت است از نقل حرف يا كاري از يك قـوم بـه سخن
و شـر  چينـي، كراهـت در صـدق سـخن. قومي ديگر بر وجه فساد

و اينكه آن قول يا فعل بد باشـد  منقول عنه، قصد پنهان داشتن آن،
پس اگر مـدح باشـد،. معتبر است) نند شتم، يا غيبت، يا اهانتما(

چيني بر آن محل تأمل است، حتي اگر موجب انزعـاج صدق سخن 
و چيز ديگري در آن معتبر نيست .و كدورت باشد؛

.چيني طبق ادله اربعه حرام است سخن

 چيني ادله حرمت سخن

مي موارد ذيل بر حرمت سخن :كند چيني داللت

 قرآن

: شريفهآيه
مهِـينٍ« و تـو هرگـزهمـازٍ مـشَّاءٍ بِنَمِـيمٍ*ولَا تُطِع كُلَّ حلَّـافٍ ؛

سـوگند) بـه دروغ(اطاعت مكن احدي از منافقان دون را كه دايـم
و سخنو آن كس كه دايم عيب. خورند مي ،1»كنـد چيني مـي جويي

.كند يعني كسي كه حرفي را به نحو بدگويي نقل مي

.11و10):68(قلم.1
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 روايات

: متواتر، مانندنصوص
كنـد؛ چين را بدترين مـردم معرفـي مـي رواياتي كه سخن) الف

6رسول خدا«:7مانند صحيح عبداهللا بن سنان، از امام صادق 
اي آري: آيا شما را از شرورترين افراد خبر دهم؟ گفتند: فرمايد مي

مي ها كه بسيار سخنآن: فرمود. رسول خدا و در ميـان چيني كننـد،

ميدوستان جد .1»افكنند ايي

رواياتي كه متضمن عقاب بر آن هستند؛ مانند حديث نبوي)ب
چيني بين دو نفـر حركـت كسي كه براي سخن«: عقاب االعمال در 

را كند، خداوند بر او در قبرش، آتشي را مسلط مـي  فرمايـد كـه او
مي مي و چون از قبرش بيرون بر سوزاند و سياه را آيد، ماري بزرگ

خـورد تـا داخـل جهـنم فرمايد كه گوشـت او را مـي او مسلط مي 

.2»شود

چـين بـه بهـشت رواياتي كـه متـضمن وارد نـشدن سـخن)ج

.3هستند

ـ يعني نـابود:4ايراد محقق ايرواني به آن  وارد نشدن به بهشت

1.»ولَ اهللاِ:ئُكُم بِشِراركُم؟ قالُوااَال اُنبسر اَلمشّاؤونَ بِالنّميمةِ، اَلمفَرِّقُونَ: قالَ.بلي يا
ج»بينَ االَحِبةِ  ص12؛ وسـائل الـشيعه، ح 306، ج 16369، ص2؛ اصـول كـافي، ،

ح 369 ،1.
تُ«.2 سلَطَ اهللاُ عليه في قبرهِ نـاراً حرقُـه إلـي يـومِمن مشي في نميمهٍ بينَ اإلثنينِ

 حتي يدخُلَ النار هلَحم ينهش لَطَ اهللاُ عليهِ تنيناً اسودس و إذا خرج من قبرِهِ ؛»القيمهِ
ج ص12وسائل الشيعه، ح 308، ص 16374، .284؛ ثواب االعمال،

ج.3 ص12وسائل الشيعه، ح 308، ،16375.
ج.4 ص1حاشيه مكاسب، ايرواني، ،43.



189چينيسخن:پنجمفصل

ـ اعم از حرمت است، آيا نمي شدن اعمال فرد با سخن بينـي چيني
. باشد، اما حرام نيستكند، اگر چه واجب منت صدقه را باطل مي

 اگرچه اين حرف درباره برخي روايات درسـت اسـت،:اشكال

مثالً آنچه در صحيح محمـد بـن. شود در همه نصوص محقق نمي

بهشت بر قتّاتين«: روايت شده است كه فرمود7قيس از امام باقر 

،1»دارند حرام است يعني كساني كه براي فساد بين مردم گام بر مي 

. بهشت تنها در صورتي است كه فعل حرام باشدكه حرام شدن
بلكه در جايي كه صدور آن قول يا فعل دربـاره مقـول عنـه بـر

و قبيح باشد، جميع آنچه داللت بر حرمت غيبـت دارد،  وجه حرام
اگر چه درست اين است كه ايـن. كند بر حرمت اين نيز داللت مي 

و گرنه به طور مسأله در صدق سخن   مطلـق بـر چيني معتبر نيست
و عقـل در تـشخيص قـبح آن مـستقل حرمت آن داللت مي كـرد،

.بود مي

ميبنابراين به طور كلي .كنند ادله اربعه بر حرمت آن داللت

 عالوه بر آن، براي حرمـت آن بـه تعـدادي از آيـات:عقيده من

:مانند. استدالل شده است

أَ«: آيه شريفه:1 أَمرَ اللَّه بِهِ ما يوصـلَ ويفْـسِدونَ فِـي ويقْطَعونَ نْ

سوء الدارِ ملَهو لَهم اللَّعنَةُ ضِ أُولَئِكو آنان كـه از آنچـه خـدا الْأَر ؛

و فتنـه امر به پيوند آن كرده پاك مي و در روي زمين فـساد گسلند
و منزلگـاه عـذاب سـخت دوزخ) خـدا(انگيزند اينان را لعن بر مي 

علَي الْقَتَّاتِينَ الْمشَّاءِينَ بِالنَّمِيمة الْجنَّةُ«.1 ج» محرَّمةٌ ص12؛ وسائل الشيعه، ،306 ،
ج 16370ح ص2؛ اصول كافي، ح 369، ،2.
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؛1»نصيب است
و مفـسدا كه سخن با اين ادع چين امر خدا را قطع كـرده اسـت

.است
 آيه از آنجا كه ماده امر ظهور در وجوب دارد، متـضمن:اشكال

و او آن را قطـع مذمت كسي است كه پيوند بـر او واجـب اسـت،
چـين لذا در اين مقام بيگانه است، چون پيوند بر سخن. كرده است 

و آيه مختص به موارد وجوب پيو  نـد اسـت، ماننـد واجب نيست،
و  . قطع رحم آيـد كـه فـردي كـه كما اينكه از آيـه چنـين برمـي ...

و شـامل  خودش را از ديگري گسسته است، مـذمت كـرده اسـت،
.شود قطع دو نفر از يكديگر نمي

فِي الْأَرضِ«: آيه شريفه:2 و در ميان اهل زمين فـساد ويفْسِدونَ ؛
.2»كنند مي

ب شايد سخن:اشكال و چـه بـسا سـخن چين مفسد چينـي اشد،
چينـي بـه بنابراين آيه داللت بر حرمت سـخن. موجب فساد نشود 

.كند طور مطلق نمي
مِنَ الْقَتْلِ«: آيه شريفه:3 أَشَد و فتنهوالْفِتْنَةُ تر سخت) آنان(گري؛

و كــشتار اســت و در جــاي ديگــر3»و فــسادش بيــشتر از جنــگ ،
أَكْب«: فرمايد مي مِنَ الْقَتْلِوالْفِتْنَةُ و فتنهرُ گري، فساد انگيزتر از قتـل؛

.به معناي اشد است) اكبر(كه،4»است
در منظور از فتنه طبق آنچه مفسران ذكر كرده:اشكال  اند، فتنـه

.25):13(رعد.1
.27):2(بقره.2
.191):2(بقره.3
.217):2(بقره.4
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و بلكه از اين جهـت كـه منجـر بـه و كفر، دين است، يعني شرك
از هالكت مي  و منظـور ،)لقتـ(شود، به اين نام خوانده شده است؛
هاي حرام است، كه در اين صـورت معنـاي آن بـه ايـن قتل در ماه
و شرك گناه بزرگ: شكل است  هـاي تري نسبت به قتال در ماه كفر
بـا مالحظـه صـدر آيـه شـريفه اراده ايـن معنـا تأييـد. حرام است 

.از اين مقام استبيگانه بنابراين آيه. شود مي





:ششمفصل

 غناء





.1 طور كلي، در اينكه غناء حرام است اختالفي وجـود نـدارد به
: تنقيح اين سخن نيازمند بحث در چند مقام است

 تعريف موضوع غناء؛: مقام اول
 بيان حكم غناء؛: مقام دوم
.مستثنيات: مقام سوم

 تعريف موضوع غناء: مقام اول

و لغوي و دچـار كلمات فقهاء ها در ايـن بـاره بـسيار مختلـف،
و تفريط است افرا مي عده.ط گويند غنا عبارت است از كـشيدن اي

و نازك كردن آن مـي.2صوت .3دانـد شافعي آن را نيكو كردن صدا
آن: در نهايه آمده است و از نظر عرب، هر كه صدايي را بـاال ببـرد

ديگـران نيـز تعـاريفي شـبيه اينهـا.4را بكشد، صداي او غناء است 

.5دارند

ج جواهر الكـالم.1 ص41، ج ريـاض المـسائل؛48و47، ص8، چـاپ(، 155،
).جديد

ج مفتاح الكرامه.2 ص12، ).چاپ جديد(، 167،
ج المجموع شرح المهذب؛ 311ص ): مختصر المزني(االمكتاب.3 ص20، ؛ 231،

ج المغني ص10، ابن قدامه، ،178.
ج النهاية في غريب الحديث.4 ص3، ابن اثير، ،391.
و السرائرمانند.5 مي طرب، كه آن را صداي االيضاح، ج الـسرائر: دانند آور ص2، ،

ص22ج: نقل شده است جواهر الكالم در ايضاح؛ از 120 ؛ كشميري در رساله45،
و مي كشيدن صدايي كه مـشتمل«: گويد مسألة الغنا اين قول را به مشهور نسبت داده

و ديگران»آميز باشد بر ترجيع طرب .؛
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اديق اين تعاريف قطعاً از افراد غناء نيست از آنجا كه برخي مص
و  ـ مانند باال بردن صدا در اذان كه جزء مستحبات شـرعي اسـت،
و نيز سيره قطعي بر جواز اينها، و مراثي، و مدايح نيكوخواني قرآن

ـ معلـوم  و اينكه نصوص بر رجحان برخـي از آنهـا داللـت دارنـد
.ها كامل نيستند شود كه اين تعريف مي

م ، كه گفتـه اسـت1ها، سخن محقق ايرواني قابل اين تعريف در

و به حسب مـدلول متيقن غناء حرام، كالمي است كه در ذات خود

و اطـراب باشـد  و ترجيـع و مشتمل بر مـد از. باطل باشد، منظـور

كالم باطل اين است كه معناي آن معناي لهوي باشد، بنابراين كـالم 

گانـه نباشـد حـرام نيـست، باطلي كه شامل كيفيت آن قيدهاي سه 

چنانكه اگر مشتمل بر كيفيت مزبور باشـد نيـز حـرام نيـست مگـر 

. اينكه معناي آن باطل باشد

 الزمه اين وجه، خروج برخي از افـراد غنـاء اسـت كـه:اشكال

و نـصوص بـر آن داللـت كسي در غناء بودن آنها ترديدي نـدارد،

و  .عصياندارند، مانند قرائت قرآن به الحان اهل فسوق
ـ بنا بر آنچه به ايشان منـسوب:عقيده من  مشهور بين اصحاب

ـ اين است كـه غنـا عبـارت اسـت از كـشيدن صـدايي كـه2است

ج حاشيه مكاسب.1 ص1، ،30.
گفته شده كه مشهور«: آمده استالجواهردر. در صفحه پيش گذشت اين نسبت.2

در»است ج جامع الشتات؛ ص2، و محقـق اردبيلـي آن را بـه«:، آمـده اسـت 377،
در»مشهورتر نسبت داده است ج الحدائق؛ ص18، از«: آمده اسـت 101، جمـاعتي

و در رساله في الغناء»اند اصحاب آن را اين گونه تعريف كرده  ص؛ ،23، حر عاملي،
بـ«: آمده است و ديگران.»اند الخ تفسير كرده...و اكثر ايشان آن را و برخي از افاضل

ص . اند، قدر متيقن دانسته20آن را در رسالة في الغناء، بهبهاني،
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اما درباره تفسير طرب ميـان ايـشان. مشتمل بر ترجيع مطرب باشد
.اختالف وجود دارد

مي گروهي طرب را سبكي را اي دانند كه از شدت سرور انـسان
اي كه از شدت حزن يـاو گروهي ديگر آن را سبكي؛1گيرد دربرمي

مي سرور به .2آيد وجود
آن«: آمده است مفتاح الكرامه در اطرابي كه در تعريـف غنـاء از
برند غير از طربي است كه به سبكي از شدت سرور يا حزن نام مي 

و نيكـو كـردن آن  و منظور از آن كشيدن صوت تفسير شده است،
و بهترين اين  .3»اقوال، حد وسط آنها استاست،

آن:نادرستي قول اول  به دليـل سـخن القـاموس اسـت كـه در
مي پندار كسي كه آن را مختص به سرور مي .داند داند اشتباه

 با توجه به آنچه گذشت كه مجرد كـشيدن:نادرستي قول ديگر
و نيكوكردن آن قطعا غناء نيـست، خـصوصا كـه در روايـات صدا

پيامبري را مبعوث نكرد مگر اينكـه صـداي او خداوند«: آمده است 

و4»را نيكو ساخته است  و قـرآن مـي7علي بن حسين«:، خوانـد

مي چه بسا عابري مي  و از صداي خوش او مدهوش ،5»شد گذشت

ج مجمع البحريندر.1 ص3، اي است آميز سبكي طرب تحريك«:، آمده است40،
ميكه از شدت حزن يا سرور  آنچه در صحاح آمده است ماننـد.»آيد در انسان پديد

و آنچه در االساس زمخشري آمده است كه  و«آن است، طرب، سبكي ناشي از سرور
. به اين قول نزديك است» يا غم است

ج الصحاح.2 ص1، از«:؛ در القاموس آمده است 171، طرب محرك عبارت است
ميكه فرح يا مقابل آن حزن، يا سبكي و به دنبال تو آيد تا تو را شاد يا ناراحت كند،

.»آن را فقط مختص شادي دانستن وهم است
ج مفتاح الكرامه.3 ص12، ).چاپ جديد(، 168،
ج اصول كافي.4 ص2، ح 616، ،10.
ج وسائل الشيعه.5 ص6، ح24، باب 211، . 7755، از ابواب قرائت قرآن،
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خداوند متعال صداي نيكو را دوست دارد كه در آن ترجيع بـه«:و
.1»كار رود

و نيـز اين تعريف دو اشـكال دارد كـه عـام:عقيده من  نيـست
:گيرد موارد غير غناء را در برمي

مي:اشكال اول گويـد اظهـر افـراد غنـاء، الحـاني به دليل اينكه
كنند، حال آنكـه آنهـا تنهـا گـاهي است كه اهل فسوق استفاده مي 

و. شود موجب طرب مي  ضمن آنكه غنـاء از نظـر عـرف، كـشيدن
و از الحـان اهـل فـسو  ق بـه ترجيع نيست، اگرچه بالفعـل طـرب

ظاهر اين اسـت كـه غنـاء دانـستن. معنايي كه خواهيم گفت، باشد
، كـه در خبـر»الـخ ... جئنـاكم جئنـاكم حيونـا«: سخن اهل مدينـه 

و ترجيـع عبداالعلي آمده است، به خاطر عدم مناسبتش با كـشيدن
.از اين قبيل است
و توانــد ترجيــع بــه دليــل اينكــه صــدا مــي:اشــكال دوم شــده

و هيجان و گريه حزن برانگيز آور باشد اما غنـاء بـر آن صـدق انگيز

.7نكند، مثالً وقتي كه ماده كالم حق باشد مانند مرثيه اباعبداهللا
ـ اگر چه خالي:نتيجه  بهترين كالمي كه در اين زمينه گفته شده

ـ سخن شيخ است كه مي غناء عبارت است«: گويد از نقض نيست
ا و آنچه در خارج جزء و معاصي از صداي لهوي، لحان اهل فسوق

.2»شود شمرده مي

و به دليل:توضيح و رقص باشد،  صدا، اگر مناسب با آالت لهو
برند مانند اينكه مغني كنيـز وجود آنچه قواي شهويه از آن لذت مي

 
ج اصول كافي.1 ص2، ح 616، ج وسائل الشيعه؛13، ص2، ح 212، ،7758.
ج مكاسب.2 ص1، (311و 300، ).چاپ جديد.
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و غنـاء و قول زور اسـت، باشد يا مانند آن؛ در عرف صداي لهوي
له. است آيد،و ولعب برمي از آنجا كه از اين تعريف، فعليت داشتن

و الزمه آن خروج بيشتر مواردي است كه از نظر عرف غناء است، 
شـود، لهو بـا دو امـر محقـق مـي«: گونه تعميم داده است آن را اين

قصد لهو ولعب، اگر چه لهو نباشـد؛: اول: يعني يكي از اين دو امر 
).الخ... اين كه في نفسه لهو باشد: دوم

كهآن:نتيجه امر اول كـنم، اگرچـه در ابتـداي امـر فكر مي طور
خالف ظاهر كالم او است؛ صدا گاهي به دليل عدم وجود مستمع، 
يا به دليل مانعي دربرابر لهو ولعب ماننـد شـدت بيمـاري وامثالـه، 
. عمالً نسبت به مستعمين لهو نيست، اما جزء مصاديق غنـاء اسـت 
و ايـن تعريـ ف غناء منحصر در آنچه عمـالً لهـوي اسـت نيـست،

و با تفاهم عرفي سازگار است .بهترين تعريف غناء بوده،
 اشكالي كه به اين سخن شيخ وارد است ايـن اسـت:عقيده من

كه براي من وجه معتبر دانستن ترجيع در صدق غناء روشن نـشده
و نه به حـسب  است، لذا نه به حسب ادله در اين باره معتبر است،

.متفاهم عرفي
و قول مشهور، عموم مـن وجـه اسـت، نسبت ميان اين تعريف

زيرا تعريف مشهور بر صدايي كـه سـبكي حاصـل از حـزن پديـد 
مي مي و اين تعريف بـه سـبكي حاصـل از شـدت آورد صدق كند

و هم  را سرور اختصاص دارد، چنين بر هر صدايي كه سبكي مزبور
مي ايجاد مي  كند، اگر چه در آن كشش يا ترجيعي وجود كند صدق

.كند؛ اما تعريف مشهور بر اين صدق نمينداشته نباشد

 كيفيت كالم؛: عقيده من

و پديدآورنـده سـبكي؛: گاهي به نفسه تنها مناسب رقص است
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و اگر چه مـاده آن حـق باشـد، در اين صورت آن كالم غناء است،
و نهج البالغه وغيره  از. مانند قرآن بر اين مبنا آنچه داللت بر نهـي

و قرائت آن  و تغني به قرآن و معاصـي دارد  به الحان اهـل فـسوق
.شود پيش از اين گفته شد، بر اين معنا حمل مي

گونه نيست، مگر در جايي كه ماده كالم باطل باشـد، اين: گاهي
كنـد ماننـد مثالً اينكه از معاني باشد كه شهوت باطل را تهيـيج مـي 

در اين شـكل، اگـر. هاي متداول در اين زمان برخي اشكال تصنيف 
.كنده كالم حق باشد، غناء بر آن صدق نميماد

 حكم غناء: مقام دوم

شيخ اعظم به طور كلي اختالف در حرمـت داشـتن غنـاء را رد
و گويي او به سـخن محـدث كاشـاني1كرده است   كـه از عـدم2،

3چندين نفر ادعاي اجمـاع. حرمت غناء گفته، توجهي نكرده است

و حتـي برخـي از آنـ ان ايـن امـر را جـزء درباره حرمت آن دارند
.4دانند ضروريات مي

:براي حرمت غناء به وجوهي استدالل شده است

.5اجماع: وجه اول

به دليل اينكه مدرك اجماع كنندگان روشن اسـت، ايـن: اشكال

 
ج مكاسب.1 ص1، ).چاپ جديد(، 285،
ج مكاسب.2 ص1، ).چاپ جديد(، 298،
ج مجمع الفائدة.3 ص12، ،334.
ج مستند الشيعه.4 ص14، ،126.
ج مستند الشيعه.5 ص14، ،126 .
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.تواند مدركي براي اين حكم باشد اجماع تعبدي نيست، لذا نمي

آ:وجه دوم و نصوصي كه در تفـسير نهـا تعدادي از آيات قرآن

:وارد شده است، مانند

: آيه شريفه/1

و(و نيـز از قـول باطـل؛واجتَنِبـوا قَـولَ الـزُّورِ« ماننــد دروغ

و غنا و سخنان لهو .1»دوري گزينيد) شهادت ناحق

بـا. اند، منظور از قول باطل را غناء دانسته2در برخي از نصوص

تفـسير از اينكه سند بيشتر اين روايات ضعيف اسـت، روايتـي كـه 
و همان كفايت ميالقمي .كند وارد شده، حسن است

 در استدالل بـه ايـن مطلـب در مكاسـب ايـراد وارد:عقيده من

:3شده است

به اينكه ظاهر اين روايات اين است كه غناء از مقولـه كـالم.1

. است، زيرا قول باطل به كالم تفسير شده است

كـ7علي بن حسين.2 ه صـدايي نيكـو در مرسل درباره كنيـزي

اي اشكال ندارد كه او تو را به يـاد اگر او را خريده: فرمايد دارد مي

و فضائلي كـه. اندازد بهشت مي  و زهد يعني به واسطه قرائت قرآن

.غناء نيست

كه برخي اخبار اين مطلب را تأييد مي اگر بـه كـسي كـه«: كنند

.»خواند احسنت بگويي، جزء قول باطل است مي

.30):22(حج.1
ج وسائل الشيعه.2 ص17، ح 303، ج اصول كافي؛ 22595، ص6، ح 431، ،1.

ص1ج مكاسب،.3 ).چاپ جديد(، 287و 286،
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و استاد اعظم1نيمحقق ايروا انـد، به وجه اول ايراد وارد كرده2،

كند كه غناء از مقولـه كـالم كه تفسير قول باطل به غناء، اقتضا نمي 
باشد، زيرا اگر غناء جزيي از كيفيت كالم باشـد كـه در خـارج بـا 
مكيف يكي است، اين تفسير درست خواهد بود؛ لـذا در صـورتي 

صـادق) باطـل(و) زور(كـالم باشـد،) باطـل(و) زور(كه كيفيت 
. خواهد بود

 اتحاد ماده با كيفيـت در وجـود لفظـي انكـار:اشكال وجه اول
بي نمي و عنـاوين شود، با اين حال شك هر كـدام از آنهـا اوصـاف

و  خاص خود را دارد، مثال دروغ از عناوين ماده است نـه كيفيـت،
 بـه كيفيـت توان آن را به اعتبار اتحاد وجودي كيفيت با مكيف نمي

مي. نسبت داد كند كه ظهور اين تفسير آن است كه غنـاء شيخ ادعا
.از اين قبيل است

 كـه تفـسير قـول باطـل بـه3اند محققان شيرازي ايراد وارد كرده

غناء، تصرف در غناء، آن چنان كه آن را عبارتي از كالم مشتمل بـر
و  معـاني معاني باطل قرار دهد، نيست زيرا كالم مشتمل بر كيفيت

و  و اين مطلـب روشـن اسـت باطل يكي از اقسام قول باطل است
و تفسير ندارد  لذا بايد قول باطل را حمل بر بطون كرد. نياز به بيان

يا از باطل بـودن بـه حـسب معنـاي ظـاهري آن اراده اعـم نمـود، 
.شود بنابراين داللتش بر حرمت اين كيفيت خاص ساقط نمي

مي:اشكال ان گفت اين تفسير با لحاظ حـرامتو طبق معناي اول

 
ج حاشيه مكاسب.1 ص1، ايرواني، ،30.
ج مصباح الفقاهه.2 ص1، ،305.
ج حاشيه مكاسب.3 ص1، ميرزا شيرازي، ،89.
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و امام) قول باطل(مطلق نبودنِ  قصد داشته است هشدار7است،
و ايـن مطلـب دهد كه غناء از قول باطل حرام اعالم شـده اسـت،

و نيازي به بيان ندارد .واضح است
مـاده بـه: بر اين مبنا، در ايراد بر شيخ بهتر آن است گفته شـود

 باطل بودن آن يا به جهـت كيفيـت خودي خود باطل نيست، بلكه 
آميزد، يا به جهت معناي آن است؛ خاصي است كه با وجود آن مي

كه غناء به دليل بنابراين تفسير قول باطل به غناء به معناي تأييد اين 
هاي كالم بـودن، از مقولـه كـالم باشـد مناسب بودن با جزء كيفيت 

.ندارد

هـر صـدايي غنـاء با توجه بـه اينكـه مطلـق:اشكال وجه دوم

و امام   خريدن كنيزي كه صدايي دارد را در صورتي كـه7نيست،
خواند، بدون ايراد دانسته است، لذا مقوله كـالم با صدايش غنا نمي

و تفسير مزبور اگرچه از جهت داللتش بودن غناء را تاييد نمي  كند،
و مقداري از آن  بر اينكه مقداري از آنچه ذكر شده است غناء است

لـذا.ء نيست، داللت ندارد كه غنايي بودن متقوم به كيفيت باشد غنا
.داللت بر اين ندارد كه غناء از مقوله كالم باشد

آن:عقيده من  ايرادي كه بر وجه اخير از جهـت تأييـدي بـودن

به لحـاظ» احسنت«شود اين است كه در صورتي كه گفتن وارد مي
كند كه آنچـه بـه مدلولش جزء قول باطل شمرده شود، داللت نمي 

گونه است جزء قول باطل نباشد؛ زيرا ممكن است جهت كيفيت آن 
.ي باشد كه از هر دو جهت صادق باشد»عام«

: آيه شريفه/2

لِيـضِلَّ عـنْ سـبِيلِ اللَّـهِ« لَهـو الْحـدِيثِ يشْتَرِي منْ وومِنَ النَّاسِ ؛
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كه)ثانگيز مانند نضر حار فاسد فتنه(برخي از مردمان كسي است
و باطل را  و سخنان لغو و افسانه مانند قصه(گفتار هـاي هاي دروغ

و سـرود مطـرب شهوت ه) انگيز مفسد اخالق بـه هـر وسـيله تهيـ
تا مي را(كند و(بـه جهالـت از راه خـدا) خلـق و آمـوختن علـوم

؛1»گمراه سازد) معارف قرآن

و يكـي از در تعدادي از روايات غناء جزء سخنان لهـو اسـت،

.2اين روايات، روايت حسن محمد بن مسلم است

و نيـز پاسـخ آن تقريب ايرادي كه بر اين اسـتدالل وارد اسـت
.پيش از اين گفته شد

: آيه شريفه/3

»ونَ الزُّوردشْهي لَا و آنان هستند كه بـه نـاحق شـهادتوالَّذِينَ ؛

؛3»ندهند

غ صحيحدر) زور(كه نـاء تفـسير شـده ابي الـصباح كنـاني بـه

.4است

آن صحنه:5ايراد شيخ بر آن هاي ناحق، مجالـسي اسـت كـه در

مي كالم .شود هاي باطل غناء خوانده
و توقيف است: اشكال .اين اشكال محل اشكال،

6):31(لقمان.1
ا.2 ج لشيعهوسائل ص17، ح 305و 304، ج 22599، ص6؛ اصول كافي، ،431 ،
.4ح
.72):25(فرقان.3
ج.4 ص17وسائل الشيعه، ح 304، ج 22596، ص6؛ اصول كافي، ح 431، ،6.
ج.5 ص1مكاسب، ).چاپ جديد(، 287،
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: آيه شريفه/4
عنِ اللَّغْوِ معِرضُونَ« مالَّذِينَ هو سـخن باطـلو و آنان كه از لغو ؛

و احتراز مي ،1»نندك اعراض

.2كه لغو به غنا تفسير شده است

آن:3گويد مي مستند صاحب كتاب به مطلبي كه ايـن آيـات بـه
يعني رواياتي كه اين آيات را بـه. اند ايراد وارده است استدالل كرده 

اند، با ساير رواياتي كه تفسير ديگري از آنها دارند غناء تفسير كرده 
.تعارض دارد
در:اشكال  تفـسير قـرآن همگـي از قبيـل تعيـين روايات وارده

و داللت بر انحصار ندارد، بنابراين تعارضي ميانـشان مصداق است
.وجود ندارد

 روايات مستفيضي كه در بيان حرمـت غنـا، حرمـت:وجه سوم
و كسب درآمد از آن، حرمت گوش دادن به آن، حرمـت يـادگيري

و مفاسدي كه بر آن مترتب است وارد شده است .4ياددادن آن

.توان انكار كرد حرمت غناء را نمي:نتيجه

: اسـت كـه5 اين سخن منسوب به محـدث كاشـاني:عقيده من
و حرمت آن زماني است كـه شـامل غناء من حيث هو جايز است،

و  و ورود مـردان حرامي از بيرون بشود، مانند بازي بـا آالت لهـو،
.كالم به باطل

.3):21(مؤمنون.1
ج وسائل الشيعه.2 ص17، ح 308، ج؛ بحاراالنوا22612، ص66ر، ،262.
ج.3 ص18مستند الشيعه، ،203.
ج وسائل الشيعه.4 ص17، ح 315، ج 22638، ص1؛ عوالي الاللي، ح 261، ،44.
ج.5 ص1از او در مكاسب، .، چاپ جديد، نقل شده است298،
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و بطالن آن در جمع ميان سخ نان شـيخ، كـه صحت اين نسبت
و بعد قول ديگـري بـه او نـسبت داده مـي  شـود، اول قول به جواز

. اهميتي براي ما ندارد، بلكه مهم بيان اصل مطلب است

آن:نتيجه و بـراي  ممكن است ادعا شود كه غناء حرام نيـست،

:به وجوهي استدالل شود

 در ميان نصوص، روايت معتبري كه دال بـر حرمـت:وجه اول

و و متقـين آن غنا باشد جود ندارد، لذا وظيفـه، اخـذ متـيقن اسـت
حـرام[است كه غنا اگر به يكـي از محرمـات ديگـر مقتـرن شـود 

.، چنانكه در زمان خلفا متعارف بوده است]شود مي

بر:اشكال و] حرمت غنا[ رواياتي كه داللت دارند متواتر اسـت

و نيز گفته شد كه در اين خصوص روايـ  ات پيش از اين گفته شد،
.1به آنها مراجعه كنيد. معتبري وجود دارد

 توجه روايات حرمت غنا، معطوف به غنا به واسـطه:وجه دوم

و امثالـه اسـت؛ پـس مجـرد صداي خارج از آالت لهو مانند مزمار
.غناء حرام نيست

 وجهي براي چنين ادعـايي وجـود نـدارد، بلكـه ظـاهر:اشكال

.نصوص، نهي از خودِ غناء من حيث هو دارد

از:وجه سوم  روايات به قرينه داللت برخي از آنها بر ممنوعيت

شوند، چون معلوم جهت انگيزه لهو، بر مطلق مرجوحيت حمل مي
.كند است كه لهو به چيزي است كه آن چيز اقتضاي تحريم نمي

و برخي معاني آن كـه در مبحـث:اشكال  عالوه بر حرمت لهو

ص21ج فقه الصادق،:نك.1 ،108.
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ا1لهو به آن خواهيم پرداخت از، روايات ز حيث اينكه غناء عبارت
اما اين امر مستلزم. صداي لهوي است داللت بر حرمت غناء دارند

آن نيست كه هرچه لهو است حرام باشد تا به اين ترتيب از جـواز 
. لهو، جواز غناء به دست بيايد

 الكفايـه، بـه سـندي كـه در قرب اإلسـناد روايت:وجه چهارم

از علــي بــن جعفــر از الحــاق آن بــه صــحاح نفــي نــشده اســت؛

و«: كه فرمود7برادرش و قربـان و آواز در عيـد فطـر درباره غنا

مادامي كه به گنـاه منجـر نـشود،: فرمود7امام. ها پرسيدم شادي

.2»مانعي ندارد

سند اين روايت، به دليل حضور عبداهللا بن حسن ضعيف است

ـ كـه ايـن كفايهو صاحب   الحاق آن را به صحاح نفي نكرده است

تواند به دليل ظن به وثاقت او باشد چون از اماره مفيدي اطـالع مي

ـ با اين حال اين خبر از  روايـت» كتاب علي بن جعفر«يافته است

به«شده است؛ هرچند در قول او عبارت  كه» ما لم يزمر آمده است

داللت بر اين دارد كه غناء اگر به معاصي ديگر مقترن شـود حـرام 

.است 

به«باره عبارتدر:اشكال :سه احتمال وجود دارد» ما لم يزمر

.نيست باشد) مزمار(منظورش آنچه مقترن به نواختن: اول

.كند، باشد منظورش چيزي در مزمار غناء ايجاد نمي: دوم

ج فقه الصادق:نك.1 ص21، ،274.
عنِ«.2 ألتهقَالَس و الْفَرَحِ و الْأَضْحى يعـص بِـهِ):ع( الْغِنَاءِ فِي الْفِطْرِ ـا لَـمم أْسب ؛ وسـائل»لَا

ج ص17الشيعه، ح 122، ص 22148، .121، قرب االسناد،
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و لحـن رقـصنده: سوم منظورش چيـزي كـه صـداي آهنگـين
.نيست، باشد
مع:عقيده من نـاي اول استدالل به ايـن خبـر متوقـف بـر اراده
ترديد معناي اول خالف ظاهر است، چون اگر منظـور است، كه بي 

(گفت چنين چيزي بود، مي  و ظـاهر از ايـن)ما لم يقترن بالمزمار: ؛
لذا غناء بـر. طور كه معلوم است اراده معناي سوم است خبر، همان

اطالق به معناي اعـم ماننـد اطـالق(جامع ميان هر دو قسم اطالق 
.ودشمي) اهل لغت

از خريدن كنيـزي كـه داراي صـوت«: الفقيه مرسل:وجه پنجم

عيبي نـدارد: در پاسخ فرمود7امام سجاد. نيكو است سؤال كردم 
و بهـشت را نـزد تـو بـه يـاد  در صورتي كه او را خريـداري كنـي

و فضيلت»آورد و زهد هايي كه غنا نيـست،؛ يعني با خواندن قرآن

.1ولي از غنا بايد بر حذر بود
. به دليل ارسال، سندش ضعيف است:اوالً: اشكال
 اين حديث درباره كنيزي كه صداي نيكـو دارد اسـت، نـه:ثانياً

خوان، چون ظـاهر ايـن اسـت كـه تفـسيرش از شـيخ درباره آوازه

و بر فرض اينكه از امام  مي7صدوق است، كند كـه باشد، داللت
غنـاء: دوم. غنـاء اسـت: اول: شود بر دو قسم اسـت آنچه گفته مي 

مي. نيست و به خودي خـود در نتيجه داللت كند كه غناء في نفسه
.حرام است

اي كـه مراسـم مـزد زن خواننـده«: صحيح ابوبصير:وجه ششم

 
صوت، فَقَـالَ)ع(سأَلَ رجلُ علِي بنَ الحسينِ«.1 لَها تَرَيتَها مـا علَيـك لَـو اشـ:عن شَراءِ جارِيةٍ

ج وسائل الشيعه؛»فَذَكَرَتك الجنَّةَ  ص17، ح 122، ج اصول كـافي؛ 22146، ص5، ،
ح 120 ،3.
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مي زفاف عروسي كند اشكال ندارد، ولي نـه آن زنـي كـه ها را اجرا
.1»مردها به مجلس او وارد شوند

ــضرت ــري از آن ح ــت ديگ ــت رواي ــد آن اس از«:7و مانن

: هـا پرسـيدم، فرمودنـد هاي زن در عروسـي از خواننده7اباجعفر
و عروسي داخلنـد بـا زنـان، حـرام اسـت، اگر مردان در آن جلسه

لَهـو الْحـدِيثِ««: فرمايد خداوند متعال مي  يشْتَرِي منْ مِنَ النَّاسِ وو ؛
و باطـل را و سـخنان لغـو برخي از مردمان كسي است كـه گفتـار

و افسانه قصه مانند( و هاي شهوت هاي دروغ انگيـز مفـسد اخـالق
مي) سرود مطرب .3»2»كند به هر وسيله تهيه

 ايـن دو روايـت در فـرض اينكـه مـردي نـزد:تقريب استدالل

و بعـد از بيـان خواننده زن وارد شود، داللت بر حرمت غنا دارنـد،
 اين خصوصيت كه اگر خواننده زن باشد حـرام اسـت مـردان وارد 

شود؛ لذا مفاد ايـن دو روايـت جـواز غنـا شوند، مطلوب انجام مي
.است تا زماني كه حرامِ ديگري به آن مقترن نشده باشد

عالوه بر ظهور روايت، تعليل در خبر اول به اينكـه خواننـده از
. زناني نيست كه مردان بر او وارد شوند، اشاره به ايـن مطلـب دارد 

د ارد كه آوازخواندن زني كه مردان بر روايت دوم نيز داللت بر اين
آن او داخل مي  و باطل است، كـه منظـور از شوند جزء سخنان لغو

 
يدخُلُ علَيها الرِّجال«.1 لَيست بِالَّتي و أسبِهِ ب لَيس راِئسالع ةِ الَّتي تَزِفغَنِّي؛»أجر الم

ج ص17وسائل الشيعه، ح 121، ج؛ اصول كافي22146، ص5، ح 120، ،3.
6):31(لقمان.2
كَسبِ الْمغَنِّياتِ«.3 بِهِ.عنْ سرَاسِ لَيى إِلَى الْأَععالَّتِي تُد و رَامالُ حا الرِّجهلَيخُلُ عدفَقَالَ الَّتِي ي

لَه يشْتَرِي منْ مِنَ النَّاسِ و و جلَّ قَولُ اللَّهِ عزَّ وه و أْسبِيلِ اللَّهِبنْ سع ؛ وسائل»و الْحدِيثِ لِيضِلَّ
ج ص17الشيعه، ح 120، ج 22144، ص5؛ اصول كافي، ح 119، ،1.
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و خارج كردنشان از راه حق است .مردم را به گناه انداختن
 سند خبر دوم به دليل حضور علي بن ابوحمزه بطـائني:اشكال

و نهايت چيـزي كـه و متهم است، ضعيف است؛ واقفي، كه كذاب
خ  خـواني كـه بر اول به دست مي آيد اين است كه خواندنِ آوازه از

مي در عروسي  خواند تا وقتي به يكي از محرمـات ديگـر مقتـرن ها
و اين خبر متعرض حكم غنـاء در مـورد  نشده باشد، اشكال ندارد؛

مي كسي كه در غير عروسي .خواند نشده است ها
اسـتحباب از نصوصي كه بر تمجيد از صداي نيكو،:وجه هفتم

قرائت قرآن با صداي خـوش، اينكـه خداونـد پيـامبري را مبعـوث 

و اينكه علي بـن حـسين  7نكرده مگر اينكه صدايي نيكو داشته،
؛1صداترين مردم در تالوت قرآن بـوده اسـت داللـت دارنـد خوش

و اينكـه حرمـت و بلكه اسـتحباب آن در قرآئـت قـرآن جواز غنا
.آيدميمربوط به امور خارجي است، به دست

 اينها ارتباطي بـا غنـاء ندارنـد، چـون چنانكـه گذشـت:اشكال
عالوه بر اين، اگـر آنچـه گذشـت. صداي خوش غير از غناء است

و مشخص شود نمي  توان همه آنچه بر اين قول داللت داشته باشد
داللت بر حرمت غناء دارد را به اين حمل كرد كه حرمتش مربـوط 

و نمي  وان از ظهورش در حرمت خود غناءت به امور خارجي است،
و در ايـن رفع يد كرد؛ ناچار قطعا ميانشان تعارض برقرار مي  شود،

.صورت چنانكه معلوم است ترجيح با آن است
و محقـق2اضافه بر آن، قول به جواز تنهـا بـه محـدث مـذكور

ج.1 ص6وسائل الشيعه، ح 211، ج 7757، ص2؛ اصول كافي، ح 616، ،11.
ج.2 ص1از او در كتاب مكاسب، .، چاپ جديد، نقل شده است298،
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 منسوب است، حال آنكـه پـيش از ايـن گفتـه شـد كـه1سبزواري
به عده . انـد عدم جواز را جزء ضروريات دانـسته اي از بزرگان قول

.بنابراين ترديدي در حكم به حرمت وجود ندارد

 مستثنيات حرمت غناء: مقام سوم

اند مواردي از غناء حرام استثنا شده است، كه عبارت:عقيده من
:از

 مراثي: مورد اول

كه گفته است غناء:2 از ناقل نامعلوم جامع المقاصد نقل محكي

.يز است بدون آنكه وجه آن را ذكر كنددر مراثي جا
، ايـن قـول را مفهـوم3شرح االرشـاد محقق اردبيلي در محكي

و وجوهي را در سبب آن ذكر كرده است؛ مانند : ساخته
و اخبـار دربـاره) الف اجماع در غير اين مورد ثابت شده است،

و صريح نيستند .تحريم به طور مطلق صحيح
و گفته شد كه روايات:اشكال  صحيحي در اين باره وجود دارد

. آنها بر حرمت غناء به طور مطلق داللت دارند
روش سيره بر اين امر؛ اين مسأله از زمان مشايخ تـا كنـون)ب

.بدون هيچ قبحي هميشه در بالد مسلمانان متعارف بوده است

ج ميرزاي شيرازي.1 ص1 در حاشيه خود بر مكاسب، .، از او نقل كرده است96،
ج.2 ص1مكاسب، در جـامع المقاصـد«: گويـد، چاپ جديد، آنجا كه مـي 308،

ها طور كه در عروسي گويد غناء همان سخني را از يك ناشناس نقل كرده است كه مي
و دليل آن را ذكر نك .»رده استاستثنا شده است، در مراثي نيز استثاء است،

ج.3 ص8مجمع الفائدة، ،61.
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و اقامه عزاداري مسلّم است، اما مـا:اشكال  روش سيره بر رثاء
غ و مـسلّم ناخواندن در مراثي را تصديق نمـي روش سيره بر كنـيم،

و ادعاي اينكه نوحه  خواني تنها به اين شكل خالف اين قول است؛
.گيرد، ادعايي باطل است صورت مي

و اندوه در مراثي مطلوب است، بـه آن ترغيـب شـده)ج گريه
و غناء به اين مسأله كمك مي .كند است، ثوابي عظيم دارد،

نچـه گذشـت، از اينكـه غنـاء بـه گريـه كمـكآ:اوالً: اشـكال
و دليل آن مطالبي است كه در بخش بيان حقيقت تعريف نمي كند،

.آن گفته شد
كننده بودن آن را تصديق كنيم، وجهي براي قول اگر كمك: ثانياً

به جواز آن از جهت اينكه به عنوان مقدمـه مـستحب واقـع شـود، 
د  و وجود ندارد؛ زيرا در صورت تزاحم ميان و حكم، يكـي الزامـي

اي در مقدم بودن دليـل اول بنابراين، شبهه. ديگري غيرالزامي است
بر دوم وجود ندارد چون دليل اول صالحيت آن را دارد كه معجـز 

.از غير خود باشد نه برعكس
در)د و رثـاء؛ شـيخ عمومات ادله در زمينه بـه گريـه انـداختن

در:1گويـد پاسخ به آن مي  مقابـل ادلـه محرمـات ادلـه مـستحبات

.كنند مقاومت نمي
دليل استحباب به دليل: نتيجه مطالبي كه به عنوان وجه ذكر شد

و محقق نشدن آنچـه متقـضي الـزام بـه  وجود جهت مقتضي با آن
ترك مورد آن است، متضمن ثبوت حكم است، بنابراين فعل وقتـي 
در درون خود از آنچه اقتضاي حرمت دارد خالي شود، متصف بـه 

و با رخ دادن عنواني كه براي ترك آن الزام كند، استحباب مي  شود،

 
ج.1 ص1مكاسب، ).چاپ جديد(، 308،
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و دليل اسـتحباب در مقابـل آن مقاومـت نمـي حرام مي كنـد؛ شود
بنابراين به گريه انداختن تا زماني كه يكي از عنـاوين حـرام ماننـد 
و دليـل مطلوبيـت  غناء بر آن فرونيفتـاده اسـت، مـستحب اسـت،

ا . دله حرمت غناء را نداردصالحيت مقاومت در مقابل

 آنچه درباره مقاومت نكردن ادله احكام غيرالزامي در مقابـل:رد

:ادله احكام الزامي ذكر شد، در چند موضع است

 وقتي ميان دو دسته در مقام امتثـال تـزاحم برقـرار:موضع اول

شود، بدون آنكه آن دو بر مورد واحدي صـدق كننـد؛ مـثال ماننـد
و اسـتحباب قرائـت قـرآن زمـاني كـه مزاحمت ميان وجوب  روزه

اي در مقدم در چنين مواردي شبهه. تواند ميان آن دو جمع كند نمي
.وجوب روزه نيست، چون دليلش معجز از دومي است/بودن اولي

و حكم غيرالزامـي:موضع دوم  وقتي موضوع آن دو يكي باشد،
ا لزامـي مشروط به اين باشد كه از موافقت با آن، مخالفت با حكـم

الزم نيايد، مثال مانند بـرآوردن نيـاز يـك مـؤمن، از آن لحـاظ كـه 
در. استحبابش مقيد به الزم نيامدن فعل حـرام در امتثـال آن باشـد 

كه چنين موردي هيچ انجام: كسي در اين مطلب ترديد نكرده است
.چيزي از محرمات به عنوان برآوردن نياز مؤمن جايز نيست

غي:موضع سوم و حكـم وقتي حكم رالزامـي بـه عنـوان اولـي،
.الزامي به عنوان ثانوي بر چيزي مترتب باشد

 در غير ايـن سـه موضـع، يعنـي وقتـي در واقعيـت:عقيده من
و ادلـه در ثبـوت حكـم الزامـي يـا حكمي واحد ثابت شده است،

غيرالزامي به شكل تباين يا عموم مـن وجـه بـا يكـديگر تعـارض 
و حكم غيرالزامي مشروط   به عدم مخالفت با حكـم الزامـي دارند،
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نباشد؛ وجهي براي ادعاي مقدم بـودن دليـل حكـم الزامـي وجـود
:ندارد مگر ادعاي يكي از سه امر ذيل از باب منع خلو

اي عدم ثبوت اطالق براي دليل حكم غيرالزامي، بـه گونـه: اول
كه موردي را كه دليل بر حكم الزامي درباره آن اقامه شـده، شـامل

.شود مي
.انصرافش از اين مورد: دوم
ظهورش در تقييد حكمي كه متـضمن عـدم مخالفـت بـا: سوم

.حكم الزامي است
 اينكه مقتضيات احكام ترخيصي صالحيت مزاحمـت بـا ادعاي

مقتضيات احكام الزامي را ندارد؛ با اين بحث ارتباطي ندارد، چـون
د  و عـدم آن ر ادعا در موردي است كه هر دو مقتضي ثابت شـوند،

و دست كـم معلـوم اين فرض، به دليل لزوم تعارض ميان دو دليل،
لذا حتما بايد به مرجحات بـاب تعـارض. روشن است)آن(نبودن 

و چنانچه معلوم است مـسأله  آن رجوع كرد؛ اي كـه اكنـون دربـاره
سه بحث مي  گانـه اول، كنيم، نيز از اين قبيل است نه از قبيل موارد

م  قدم دانستن ادله غناء، بـه دليـل مخالفـت به همين دليل راهي جز
.آنها با عامه، وجود ندارد

و در مراثـي، نـه تنهـا طـرب) هـ تحريم متعلق به طرب است،
.نيست، بلكه چيزي جز حزن وجود ندارد

و لحـن رقـص:اشكال و گاهي صدا، صداي لهـوي آور اسـت،
و انبساط شنونده مي  شود، اما گاهي شنونده به دليـل موجب نشاط

مي فقدان آنچه قواي شهويه را به  به وجود خـاطر آورد، در خالل آن
مي غم و متوجه آنها نيست گريه كنـد، هايي كه در قلبش جمع شده

ميو خيال مي  كند؛ گاهي به جهت اينكـه ايـن كند براي مرثيه گريه
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خيـزي نيرومنـدتر اسـت گريـه ماده در ايجاد حزن از نحوه طـرب
خ مي و گاهي صدا به ميكند؛ و گريه .شود ودي خود موجب حزن

كند، هرچند كه چنانكه گفته شد حـق غناء بر دومي صدق نمي
و تـشخيص  است، اما بر اولي صادق است، بنـابراين توجـه بـه آن

.غناء از غير آن الزم است
 غناء در مراثي حرام است، با اين حال صدايي كه موجب:نتيجه

ـ به عبـارت ديگـر پديدآمدن سبكي حاصل از شدت سرور نيست
و در نتيجه حرام نيست ـ غنايي نبوده .باطل نيست

 تالوت قرآن: مورد دوم

و1انـد استثناي اين مـورد را بـه محقـق سـبزواري نـسبت داده ،

و بــه وجــوهي اســتدالل2برخــي از محققــان قــول او را پذيرفتــه ،

:اند كرده
از:4و محقـق ايروانـي3 صاحب كفايه:وجه اول تـالوت قـرآن

ضوع غناء خارج است، چون در صـدق غنـاء معتبـر اسـت كـه مو
و مضمونش باطل باشد .معناي كالم

و در مقام اول بحث اول گفته شد كه اين طريقه اشـتباه اسـت،
و آن صداي باطـل بـا  غناء عبارت از كيفيت خاصي در صدا است،

 
ص.1 مي86كفايه، و اخبار فراواني كه دالمي«: گويد، آنجا كه توان ميان اين اخبار

اول تخصص آن اخبار به چيزهـايي: بر تحريم غناء هستند را به دو شكل جمع كرد 
.»الخ... غير از قرآن

ج حاشيه.2 ص1 مكاسب، ،30.
ص.3 .86و85كفايه،
ج.4 ص1حاشيه مكاسب، ،30.
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. اينكه ماده آن حق باشد قابل جمع است

ر اسـتحباب نيكـو كـردن داللت بـ1 نصوص فراواني:وجه دوم

و چيزي از و ترجيع به آن دارند، و تحزين صدا هنگام قرائت قرآن
.اينها بدون غناء نخواهد بود

 گفته شد كه اين عناوين غير از غناء هستند، چون غنـاء:اشكال

و و مجرد صدا، ترجيع به آن و لحني پايكوبانه است، صداي لهوي
و ميـان لـذا منافـاتي. گونه نيست تحزين، اين   ميـان ايـن نـصوص

نصوصِ دالّ بر مذمت غناخواني قرآن، وجود ندارد؛ نصوصي مانند

: فرمـود)ص(رسول خدا«:7خبر عبداهللا بن سنان از امام صادق 
و و از الحان اهـل فـسق و اصوات عربي بخوانيد قرآن را با الحان

زودي پس از من كساني خواهند آمد كـه معاصي بپرهيزيد، همانا به 
و نوحـه آن را با ترجيع غنـا مـي قر و بـه گـري مـي خواننـد نماينـد

.2»هاي آوازي ديگر اديان، تالوت مي نمايند روش

 به جهت اينكه بنـا را بـر مالزمـت3 محقق سبزواري:عقيده من

و ترجيع صدا با غنا نهاده است، قائـل بـه تعـارض نيكوكردن صدا
و ميان آنها بـه دو صـورت  جمـع كـرده ميان دو دسته شده است،

:است

مي:شكل اول (گويد كه قول صحيح همين طريقه است؛ يكـي:

 
ج.1 ص6وسائل الشيعه، ح 210، ج 7754، ص2؛ اصول كافي، ح 614، ،3.
2.»جيءـيس و الكبائرِ فَإنّـه اَهلِ الفِسقِ و لُحونُ اكُمايو اَصواتِها و ِ العرَبِ بِالحان اِقرَأوا القُرآنَ

باَنّيةَبو الرَّه حالنّو و ج»عدي اقوام يرجِّعونَ الْقرآنَ تَرْجيع الْغِناءِ ص6؛ وسائل الشيعه، ،210 ،
ج 7754ح ص2؛ اصول كافي، ح 614، ،3.
ص.3 .86و85كفايه،
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و مانع را بـه چيـزي غيـر از از آن دو اين است كه اخبار واردشده
و آنچه داللـت بـر مـذمت غنـاخواني قـرآن  قرآن تخصيص دهيم،

ـ حمـل مي ـ يعني شيوه اهل فـسق در غنـاء كند را بر قرائت باطل
 ). كنيم

 كه دال بـر فـضيلت1ت غناء با روايات فرواني روايا:وجه سوم

و نسبت ميـان آنهـا عمـوم مـن قرائت قرآن هستند معارض است،

وجه اسـت، بنـابراين در صـورت اجتمـاع، اصـالت اباحـه جـاري 

.شود مي

كه:اشكال قول منتخب در تعارض ميان دو عام: آنچه گفته شد

مق)كه نسبت من وجه دارند( و تـضاي، رجوع به مرجحات اسـت،

. آن مقدم دانستن نصوص غناء به دليل مخالفتشان با عامه است

 كه گفته است ادله احكام غيرالزامي در مقابل2درباره پاسخ شيخ

كنند؛ نيز به تفصيل در مستثناي اول ادله احكام الزامي مقاومت نمي

.3به آن بحث مراجعه كنيد. سخن گفته شد

و خبـر اظهر حرمت غناء در قرائت:به طور كلي  قـرآن اسـت،

مي سابق اما سند ايـن خبـر. كند الذكر عبداهللا بن سنان بر آن داللت

بـا ايـن. به دليل حضور ابراهيم احمر در طريق آن، ضـعيف اسـت 

حال ما عقيده داريم غناء در قرائت قرآن مبغوض است زيرا هتـك 

.دين است

ج.1 ص6وسائل الشيعه، ح 186، ج 7688، ص2؛ اصول كافي، ح 605، ،7.
ج.2 ص1در مصباح الفقاهه، .، از آن حكايت كرده است316،

ج فقه الصادق:نك.3 ص21، ،117.
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 حداء براي راندن شتران: مورد سوم

و وجوهي»شهور، استثناي آن استم«:1گويد مي كفايهصاحب ،
:را در استدالل به آن ذكر كرده است

 المـسالك حديث نبوي مرسل كه در كتاب شـهادات:وجه اول

و متضمن تقرير پيامبر2ذكر شده است  نسبت به عبـداهللا بـن6،
و بــراي شــتران حــداء رواحــه اســت كــه صــدايي نيكــو داشــت

.3خواند مي

و سندش روشن استدال«:4 گفته استمكاسبشيخ در .»لت

بر فـرض اينكـه حـداء جـزء غنـاء:5ايراد محقق شيرازي بر آن
ضعف سند آن نيز با نقـل. باشد، داللت وجه ضعف آن را ندانستم 

و فتواي جمعي از بزرگان جبران مي .شود شهرت
رو:اشكال  اين مرسل متضمن يك واقعه شخصي است، از ايـن

آن را داده است غنايي نباشد؛ مجوز6تواند حدايي كه پيامبر مي
.كند بنابراين بر جواز غناء داللت نمي

 روايت صدوق بـه اسـناد از سـكوني، از جعفـر بـن:وجه دوم

و شعر است، مـادامي«:6 از پيامبر7محمد توشه مسافر حداء
و فحـش نباشـد  ، يعنـي طـرب، بـا اخـتالف6»كه در آن كالم قبيح

ص.1 .86كفايه،
ج.2 ص2مسالك األفهام، .، كتاب الشهادات323،
ج.3 ص10سنن البيهقي، و گفته شده كه او انجـشه اسـت نـه عبـداهللا بـن 227، ،

.به همان منبع مراجعه كنيد. رواحه
ج.4 ص1مكاسب، ،313.
ج.5 ص1حاشيه مكاسب، شيرازي، ،103.
والشِّعرُ ما كانَ مِنْه لَيس فيه خَناء، أو جفاء، أو حنان«.6 داءسافِرِ الْحالْم ؛ وسائل الشيعه،»زاد
ص11ج ح 418، ج 15149، ال يحضره الفقيه، ص2؛ من ح 280، ،2447.
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طـور كـه گردد همـان شعر بر ها، بنا بر اينكه قيد به خصوص نسخه
.دهند افراد ضمير به آن شهادت مي

 استدالل به روايت مبتنـي بـر ايـن اسـت كـه حـداء:عقيده من
منحصر به غناء باشد، اما چنين نيست، بنابراين بر جواز غناء داللت

. كند نمي
به اين ترتيب مطلب وجه سوم، يعني اسـتقرار سـيره بـر جـواز

.شود حداء ظاهر مي

حداء به تصديق عـرف بخـشي:1الجواهر گرايش:چهارموجه

.از غناء است، لذا موضوعا از غناء خارج است
 ميان دو عنوان منافاتي وجود ندارد تا صدق يكي مـانع:اشكال

از صدق ديگري باشد، بلكه اظهر آن اسـت كـه نـسبت ميـان آنهـا
.عموم من وجه است

مي:به طور كلي شود كه دليلي بـر با توجه به آنچه گفتيم ثابت
.استثناي غناء در حداء وجود ندارد

ها عروسي: مورد چهارم

ها، در صورتي كه حرام ديگـري خوان در عروسي غناء زن آوازه
.به آن اضافه نشود

در»مـشهور اسـتثناي آن اسـت«:2گويد مي مكاسبشيخ در و ،

:كند تأييد آن موارد ذيل را عنوان مي

اي كـه مـزد زن خواننـده«:7صـادق صحيح ابوبـصير از امـام.1

 
ج.1 ص22جواهر الكالم، ،51.
ج.2 ص1مكاسب، .314و 313،
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مي مراسم زفاف عروسي آن ها را اجرا كند اشـكال نـدارد، ولـي نـه

.1»زني كه مردها به مجلس او وارد شوند

.2خبر ديگري كه مانند آن است.2

.3»عن كسب المغنيات«:7خبر سوم از امام صادق.3
و ادعـاي ضـعيف بـودن و سومي ضعيف اسـت دومي مجهول

مياولي چنان  .بينيد است كه
 داللت روايت بر اينكه مزد مباح است نه فعل، به تالزم:اشكال
و فعل(ميان آن دو مي) مزد  شود؛ رد

.و ادعاي اينكه مزد تنها براي اجرا اسـت، خـالف ظـاهر اسـت
.بنابراين اظهر، جواز آن است

و يـاددادن آن حـرف بـاقي:عقيده من  هنـوز دربـاره يـادگيري
و خالصه :ش به شرح ذيل استا است،

و استماع آن حرام است بالكـالم؛ و يادگيري غناخواني ياددادن
و حرمت الوسائلحرمت ياددادن از دو روايت:و درباره غير غناء  ،

با اين. آيد به دست مي مستدرك الوسائل يادگيري از روايت مرسلِ
، الوسـائل حال سند هر دو ضعيف اسـت، چـون يكـي از دو خبـر 

و شـود كـه در طريق ديگري محمد الطاطري ديده مي مرسل است
 نيز مرسـل اسـت، بنـابراين مقتـضاي المستدركخبر. مهمل است 

.اصل، جواز است

بِالَّتي يدخُلُ علَيها الرِّجـال«.1 و لَيست أسب بِهِ لَيس رائِسالع ةِ الَّتي تَزِفغَنِّي؛ وسـائل»أجر الم
ج ص17الشيعه، ح 121، ج 22146، ص5؛ اصول كافي، ح 120، ،3.

ج.2 ص17وسائل الشيعه، ح 121، ج 22145، ص5؛ اصول كافي، ح 120، ،2.
و التي تدعي الي األعراس ليس: عن كسب المغنيات؟ فقال«.3 التي يدخل عليها الرجال حرام،

ج»به بأس  ص17؛ وسائل الشيعه، ح 120، ج 22144، ص5؛ اصـول كـافي، ،119 ،
.1ح
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و نوحه  سرايي سوگواري

اند كـه ايشان گفتهازو متأخران4، محقق3، حلي2، سالر1ها شيخ

به نوحه و افراد مكاسب محرمه استسرايي . باطل از مصاديق
:حق سخن در اين مقام نيازمند بحث در دو مورد است

 حكم تكليفي: مورد اول

 حكم وضعي: مورد دوم

 حكم تكليفي: مورد اول

:سخنان قوم در اين زمينه مختلف است
و اين نظر جمعـي از اصـحاب: قول اول قول به حرمت مطلقاً،

.5است

كر: دوم  پذيرفتـه مفتاح الكرامة اهت، اين نظر در محكي قول به

.6شده است

ص.1 ص 588المقنعه، .365؛ النهاية،
ص.2 .172المراسم العلوية،
ج.3 ص1السرائر، ج 173، و ص2، ،215.
ص.4 .117المختصر النافع،
ج.5 ص1المبسوط، ج 189، .69؛ الوسيله، ابن حمزه،
ج.6 ص12مفتاح الكرامه، ،181.
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سرايي به باطـل كـه حـرام قول به تفصيل ميان نوحه: قول سوم

و نوحه  سرايي به حق يعني آنچه مـستلزم حـرام نيـست كـه است،

در. جايز است . به مشهور نسبت داده است1الحدائقاين نظر

ا خـتالف دارنـد، قائالن به قول سوم در چند مورد بـا يكـديگر

:مانند

و مكروه است جواز به نوحه:1 .سرايي به حق،

و مكروه نيست:2 .جواز آن،

در:3 و و اگر شرط اجرت شده باشد مكـروه اسـت، جواز آن،

.غير اين صورت كراهت ندارد

 روايات

:اند چند دسته هستند رواياتي كه در اين باب وارد شده

:، مطلقاً، مانند داللت بر جواز آن دارند:دسته اول

يكي از دختران حضرت امـام«: روايت حسنِ حسين بن زيد:1

 يـك سـال بـر او نوحـه7 فوت كرد، پـس حـضرت7صادق

 يك سال7سپس فرزند ديگري از ايشان مرحوم شد، امام. كردند

از)7فرزند ديگـر امـام(سپس اسماعيل. نيز بر او نوحه نمودند

او7دنيا رفت، پس امام و بـي در مصيبت قـراري شـديدي جـزع

و نوحه قطع شد  آيـا در منـزل: كسي به ايشان عرض كـرد. كردند

وقتي حمزه از دنيا رفت،: پاسخ دادند7 شود؟ امام شما نوحه مي 

 
ج.1 ص4الحدائق الناظرة، ،165.
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.1»كند اما كسي بر حمزه گريه نمي: فرمودند6رسول اهللا

: پدرم به من فرمود«: صحيح يونس بن يعقوب از امام صادق:2

كنندگان ام را برايم وقف كن تا گريه مقدار از دارايى فالن! اى جعفر

و در ايام مِنا ده سال بر من بگريند .2»در مِنا

 اختـصاص7سرايي بر امام اين به نوحه: مگر اينكه گفته شود

در7اختصاص آن به ائمه. دارد  محتمل است، به دليل اثـري كـه

و بغض ظالمان به ايشان در قلـب و هـا تحكيم محبت ايشان  دارد؛

.اين دو، ستون ايمان است

بـر)س(سـرايي حـضرت فاطمـه به اين ترتيب وضعيت نوحه

و غيـر آن روشـن6پدرش و بلكه وضعيت فاطميات در كربال ،

.شود مي

ام:3 6سـلمه همـسر پيـامبر صحيح ثمالي كه متضمن نوحه
و روايـات،3 اسـت6براي پسرعمويش وليد در حـضور پيـامبر

.ن روايات استديگري كه مشابه اي

اهللا«.1  فناح عليها سنة، ثم مات له ولد آخر فناح عليه سنة،)ع(ماتت ابنةٌ ألبي عبد
اهللا. داً، فقطع النوح ثم مات إسماعيل فجزع عليه جزعاً شدي ):ع(فقيل ألبـي عبـد

اهللا: أيناح في دارك؟ فقال ( قال لما مات حمزة قال6إنّ رسول ال: لكن حمزة
ج»بواكي عليه ص3؛ وسائل الشيعه، ح 125، ج 3516، ص47؛ بحاراالنوار، ،248 ،

.13ح
كَذا، النَّـ: قالَ لي أبي«.2 و كَذا مِن مالي جعفَرُ أوقِف لِي تَنـدبني عـشرَ يا وادِب

مِنى  امبِمِنى أي ج»سِنينَ ص17؛ وسائل الشيعه، ح 125، ج 22156، ؛ اصـول كـافي،
ص5 ح 117، ،1.
ج.3 ص17وسائل الشيعه، ح 125، ج 22157، ص5؛ اصول كافي، ح 117، ،2.
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:خواني دارند مطلقاً، مانند داللت بر منع از نوحه:دسته دوم

.1»كردن نهي شده است از نوحه«: حديث مناهي:1

او«:7خبر زعفراني از امام صـادق:2 كـسي كـه مـصيبتي بـه

و ناله كند كفران نعمت نموده است و آه .2»برسد

در:3 ــروي ــوي م ــرده«: الخــصالحــديث نب ــر م ــه ب ــي ك  زن

مي نوحه در خواني كند، اگر از عمل خود توبـه نكنـد، روز قيامـت

و روايـات3»شود كه پيراهني از قير بـر تـن دارد حالي محشور مي  ،

.ديگر مانند آن

: داللت بر كراهت دارند، مانند:دسته سوم

خـواني درباره نوحـه«):ع( صحيح علي بن جعفر از برادرش:1

: فرمـود7است؟ آن حـضرت بر ميت سؤال كردم كه آيا درست 

.4»مكروه است

خـواني باطـل نباشـد، داللت دارند كه اگر نوحـه:دسته چهارم

در: اشكال ندارد، مانند  زنِ تأمين معاش«: الفقيهمرسل شيخ صدوق

در صورتى كه همـراه بـا سـخنان] از راه نوحه سرايي[ خوان نوحه

 
عن النّياحةِ«.1 نَهى ج»و ص17؛ وسائل الشيعه، ح 128، ال22166،  يحضره؛ من

ج ص4الفقيه، ح3، ،4968.
كَفَّرَها«.2 فَقَد بِنائِحةٍ تِلك المصيبة عِند بِمصيبةٍ فَجاء ن أصيبم ؛ وسائل الشيعه،»و
ص17ج ح 127، ج 22160، ص6؛ اصول كافي، ح 432، ،11.
3.»الْقِي موي تُقَام موتِها قَبلَ تَتُب لَم إِذَا قَطِرَانٍالنَّائِحةُ مِنْ ؛ وسائل»امةِ وعلَيها سِرْبالٌ

ج ص17الشيعه، ح 128، ج 22167، ص79؛ بحاراالنوار، ح74، ،7.
ج»يكره:)ع(سألته عن النّوح علَي الميت أيصلح؟ قال«.4 ص17؛ وسائل الـشيعه، ،

ح 129 ج 22168، ص79؛ بحاراالنوار، ح88، ،39.
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و راست باشد مانعى ندارد .1»حق

م كسب داللت مطـابقي دارد، ظهـور در اين خبر اگر چه بر حك
در. حكم وضعي دارد اما با داللت التزامـي دالّ بـر جـواز تكليفـي

طور كـه معلـوم همان. جايي است كه با سخنان حق صورت بگيرد 
. است

 در مقام جمع ميان سخنان، سخن درست اين اسـت:عقيده من

:كه بگوييم
اخباري كـه از با قطع نظر از ضعف سند برخي از اين روايات،

مي نوحه خـواني همـراه بـا سـخنان كنند، بـر نوحـه خواني ممانعت
و روايـاتي كـه جـواز آن را صـادر  و باطـل حمـل شـوند؛ غيرحق

خواني با سخنان حق حمـل شـوند؛ چـون دسـته اند، به نوحه كرده
و به مفهوم خود اخبار چهارم، به منطوق خود اخبار ممانعت  كننده،

در. اندهجوازدهنده را قيد زد  دسـته سـوم نيـز، از آنجـا كـه ظهـور
كراهت اصطالحي ندارند، يا حمل بر ممانعت ميشوند، كه در ايـن 

شـوند صورت همان سبيل دسته دوم را دارند؛ يا مجمل دانسته مي 
.شودو بيش از مرجوحيت از آنها استفاده نمي

به هر حال، در غير موردي كه ممنـوع شـده اسـت، دليلـي بـر
:وجه موردي كه ممنوع شده است.د نداردكراهت وجو

.روشن است: مطابق دسته اول
از: مطابق با دسته دوم و احتمـال اراده منـع به دليل اجمال خبر

.آن

بِكَس«.1 ج»ب النائحةِ إذا قالت صِـدقاَال بأس ص17؛ وسـائل الـشيعه، ح 128، ،
ج 22164 ال يحضره الفقيه، ص1؛ من ح 183، ،552.
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همه اينها با قطع نظر از قصور سند است؛ وگرنه دو دسـته دوم
و بر اين مبنا :و چهارم سندشان ضعيف است،

دارند، به دليل عدم امكانـ اگر بگوييم دسته سوم ظهور در منع

به جهت داللت خبر حسين بن زيـد كـه( با حمل بر كراهت جمع

و ميان دسته اول تعارض واقع) دالّ بر عدم كراهت است  ميان آنها

اي جز رجـوع بـه بنابراين چاره. طور كه معلوم است همان. شود مي

و مرجحات اقتضا مي  كند اولي به دليل مـشهورتر مرجحات نيست،

و مخالفتش با عامه مقدم باشدبو .دن

ـ اگر بگوييم مجمل هـستند، بـيش از كراهـت از آنهـا اسـتفاده

بنابراين اولي تنها بـه دليـل مـشهورتر بـودن مقـدم شـده. شود نمي

.تأمل كنيد. است

اين روايات، بعد از جمـع بـين آنهـا، مطلقـاً بـر: شود گفته نمي

و نسبت ميا جواز نوحه  و ميان نـصوص خواني داللت دارند، ن آنها

و حرمت غناء عموم من وجه اسـت، بنـابراين دالّ بر حرمت دروغ

و مرجع اصالت حِلّ است، كه الزمـه در مجمع ساقط مي  اش شوند

.خواني است حتي اگر باطل باشد جواز نوحه

ايــن نــصوص داللــت دارنــد بــر جــواز: شــود بلكــه گفتــه مــي

د نوحه و با قطع نظر از و عنوان ثانويه منطبق بر خواني از حيث هو،

.آن در برخي موارد

و:نتيجه بـر ... تـا وقتـي يكـي از عنـاوين محرمـه ماننـد دروغ

.خواني منطبق نشده است، اظهر جواز آن است نوحه
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 حكم وضعي: مورد دوم

:درباره اين مورد نيز چند دسته روايت وجود دارد

: داللت بر جواز دارند، مطلقاً، مانند:دسته اول

ــادقخ:1 ــام ص ــصير از ام ــر ابوب ــه«:7ب ــاداش دادن ب زنِ پ

كنـد اشـكالى كه مجالس نوحه بـراى ميـت بـر پـا مـى خوان نوحه

.1»ندارد

: داللت بر منع دارند، مانند:دسته دوم

زنِ دربـاره كــسب7از امــام جعفـر صــادق«: خبـر عـذافر:1
گر مـزد خـود زن نوحه: حضرت فرمودند. سؤال كردند خوان نوحه

مي مي را حالل  پس[زند، كند به آنكه دست خود را بر دست ديگر

.2»]كند مزدش حالل است چون كاري مي

گيرد، بلكه براي كارهـايي مـزد خواني مزد نمي يعني براي نوحه
مي مي .شود گيرد كه به آن افزوده

مرسـل: داللت بر جواز دارند اگر حق باشد، ماننـد: دسته سوم

. كه گذشتالفقيه

] مـزد[ داللت بر جواز دارند در صورتي كه شرط:دسته چهارم

و نوحه : ماننـد. شـود بپـذيرد خوان آنچه بـه او داده مـي نشده باشد

ج»ال بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت«.1 ص17؛ وسائل الشيعه، ح 127، ،
ج 22163 ص6؛ تهذيب االحكام، ح 359، ،149.

عن)ع(سمعت ابا عبداهللا«.2 سئِل تَستَحِلُّه بضربِ احدي:)ع(فقال. كَسبِ النائحةو
ج»يديها علي االُخري  ص17؛ وسائل الشيعه، ح 126، ج 22159، ،5؛ اصول كافي،

ح 118ص ،4.
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او«:7موثق حنان از امام صادق و هـر چـه بـه بگو شـرط نكنـد

.1»دادند قبول كند

خبـر: ظاهرشان داللـت بـر كراهـت دارنـد، ماننـد: دسته پنجم
و نوحه خوا درباره درآمد آوازه«: سماعه خوان سـؤال كـردم، پـسن

.2»آن را مكروه دانست

: در صورت جمع سخن حق اين است كه بگوييم:عقيده من
و بعد از كنارگذاشتن خبر عذافر به دليل مجهول بـودن عـذافر،

و بعد از حمل الفقيهمرسل  بر اراده منـع،) كرهه( به دليل ارسالش،
و  اسطه موثق حنان كه چنانكه گفته شد؛ اطالق دسته جوازدهنده به

و نگذاشتن تفصيل قائل مي  كه هرچه بـه(شود ميان شرط گذاشتن
مي)او دادند قبول كند  بنـابراين نتيجـه ايـن اسـت كـه. خورد، قيد

او نوحه زنِ درآمد و هرچـه بـه خوان تا وقتي كه شرط نكرده باشد
.و اهللا العالم. دادند قبول كند جايز است

لَها«.1 وتَقبـل مـا أُعطيـت:قُل ج»ال تـشارط ص17؛ وسـائل الـشيعه، ح 126، ،
ج 22158 ص5؛ اصول كافي، ح 117، ،3.

2.»ألتُهسهفَكَره و النّائِحةِ ج»عن كَسبِ المغنّيةِ ص17؛ وسائل الـشيعه، ح 128، ،
ج 22163 ص6؛ تهذيب االحكام، ح 359، ،150.
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روحـاني صادق محمد سيد العظمي اهللا آيت حضرت عاليقدر مرجع
العالي( ظله ريشه)مد و كهن خانداني از در، كه ـ سـابقهدار از قـم شهر

برخاسته ـ است برخوردار اجتماعي و علمي ووديرين ايـشان خدمات
دنيـاي در كـه اسـت قـرن نيم از بيش نظرياتشان، و مواضع تأليفاتشان،

است همگان توجه مورد و مطرح .اسالم
الحـراممعظم محـرم پـنجم در پايگـاه،)ش1305(ق1345لـه، در

اجتهاد و قم:جهاد مقدس شدشهر زاده فضيلت و علم بيت در پـدر.و
روحـاني محمـود ميـرزا حاج اهللا آيت و)ق1381-1307(بزرگوارشان

ايشاننياي قمـيپدري صـادق سـيد حاج اهللا و)ق1338-1255(آيت
مادري قمـينياي طباطبـايي احمـد آقا حاج اهللا )ق1334-1271(آيت
است .بوده

دين علوم تحصيل به كودكي در نوجـوانيايشان، در و آورده روي ي
ـ بـود شـده نجف علميه حوزه زبانزد استعدادشان و نبوغ كه حالي در ـ
خـارج دروس بـه و نهادنـد سـر پـشت اندكي مدت در را عاليه سطوح

عظاماساطين آيات همانند اصـفهاني،:حوزه غـروي حسين محمد شيخ
محمـدعل شـيخ شـيرازي، كـاظم محمد شيخ اصفهاني، ابوالحسن يسيد

همــه از ــيش ب و ــين ياس آل محمدرضــا ــيخ ش ــاني، خراس ــاظمي ك
خوئي العظمي اهللا آيت الطائفه فـراوان)ره(سيد سـاليان و شدند حاضر

بحث)سال15( مـورداز اجتهادشـان و بردند بهره آنان هاي درس و ها
خوئي العظمي اهللا آيت گرفت)ره(تأييد .قرار

آيت حضرت است خـوئگفتني العظمي اهللا(ياهللا طـول)رحمـه در
از بيش سال معظم105سي به دليـلنامه بـه مهـم ايـن كه اند نوشته له
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پراسـتعداد شـاگرد ايـن از استاد دقيق و عميق وشناخت بـوده نابغـه و
تاريخي و علمي سوابق در داردريشه كه.ايشان تعابيري اين شك بدون

العظم اهللا آيت براي خوئي العظمي اهللا آيت بردهمرحوم بكار روحاني ي
(اند هستيد: من خودِ هستيد(،)شما من عين شـما(،)شما بـودن با من

ندارم موت از غمي شـما(،)هيچ نباشـم روزي اگـر كـه خوشـحالم من
بود خواهيد من هستيد(،)جايگزين احقر چشم نور عـزّ(،)شما شما عزّ

است ندارد)من سابقه جا هيچ در ،.١

روح العظمي اهللا سالآيت در بازگشتند1369اني زادگاهشان به ق،
العظمــي اهللا آيــت حــضرت دروس در حــضور بــر عــالوه آنجــا در و

پرداختند)ره(بروجردي اصول و فقه خارج تدريس به زود، خيلي درو
تـأليف زمـان همـان در و درآمدند قم علميه حوزه برجسته علماي زمرة

عنو تحت كه نمودند آغاز را فقه كامل الصادق«اندوره تـدريج»فقه بـه
بروجـردي العظمـي اهللا آيـت حضرت توجه مورد و رسيد چاپ )ره(به

گرفت كتاب٢.قرار كه بود پس آن بحـثاز و درها قـمهايـشان حـوزة
بروجـرديسزابهشهرتي العظمي اهللا آيت وفات از پس و شـوال(يافت
بـزرگ)ش1340فروردين/1380 علماي از يكي عنوان قـمحـوزهبه
بيانيهشدندمطرح و مواضع اعالميهو و روشـنگرها و راهگـشا هايـشان

بود ايران مسلمان .مردم
كـشورهامعظم رؤسـاي بـا مكاتبـه ضـمن گذشـته سال پنجاه در له،

همچون ـ اسالم جهان مسائل به مـسلمين:نسبت اتحـاد لـزوم فلسطين،

نا.1 صكتاب تاريخي، هاي 227-13مه
بروجردي.2 العظمي اهللا آيت منبـر)ره(حضرت در الـصادق فقـه كتـاب از دوبـار

خوئي العظمي اهللا آيت حضرت و فرمودند نقل مطالبي خود وصف)ره(تدريس در
نامه طي كتاب كهاين فرمودند مرقوم آيـت:اي براي شخصاً را الصادق فقه كتاب من
الغطاء كاشف گفتماهللا و فقاهـت:بردم و اسالم عالم به بزرگي خدمت چه من ببينيد

كرده تربيت را محققي عالم چنين و .امنمودم
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اسـالم ضـد قـوانين وضـع و عـراق مـسائل اسرائيل، برابر آن،در در ي
اهللا رسول زندگي فيلم نامـه)ص(ساخت و دادنـد نـشان حساسيت -ـ

به جمهـور:هايي رئـيس اسـد حـافظ مصر، جمهور رئيس سادات انور
نگاشتند عربستان پادشاه فيصل ملك انقالبـي.سوريه، مواضـع همچنين

سالمعظم از گـردآوري1357تا1342له كامل بطور اگر كه شـودش،
بزرگ شدمجلّدي رنجخواهد زنـدانو و ازها ايـشان تبعيـدهاي و هـا

شد نخواهد فراموش هرگز ايران مسلمان مردم .اذهان
سالمعظم در اعتـراض1345له، و افـشاگرانه سخنراني دنبال به ش

دستگير دولت، ملي و ديني ضد اعمال و كاپيتوالسيون اليحه به آميزشان
شهرهاي به روست:و سپس و يزد و ميگونزابل شدند)تهران(اي .تبعيد

سال در آزادي، از اعالميه1356پس واردشـانتوفندههايبا مجـدداً
اطالعيه و شدند رژيم با صريح مبارزه اللحنشانهايعرصه باعثشديد

از شــد باعــث و شــد ايــشان بــا رژيــم بيــشتر تنــدي و 26ســختگيري
شهريور تا خانگي1357ارديبهشت حصر در را دايشان كـههقـرار نـد،

به زمان اين در قم قهرمان وايشانخانهمردم شكستند را حصر و رفتند
آوردند، جاي به ايشان امامت به تر تمام هرچه شكوه با را فطر عيد نماز

رويدادها اين دنبال وبه كـرده دسـتگير مجـدداً را له معظم پهلوي رژيم
داشت ادامه ماه دي تا ايشان پيروبازداشت با بـاو اسـالمي، انقالب زي

شدند اقامتشان محل و شهر وارد باشكوه .استقبال
و ارشـادات هـم، انقالب پيروزي از پس روحاني، العظمي اهللا آيت

وراهنمائي گـذاري قـانون مراكـز وقت، جمهور رؤساي به را خود هاي
اند نموده دنبال حكومتي هاي ارگان ...ساير
هـاي سـال همه در كه است ذكر بـهقابل ايـشان زنـدان، و مبـارزه

و علمي هاي دادهفعاليت ادامه اصولي و فقهي كتب همـارهتأليف كه اند
خواهد ميجاودانه تأليفات اين جمله از اشـارهماند زيـر مـوارد به توان

:نمود



دروغبررسي و غيبت فقهي
234

الصادق-1 )جلد41(فقه
)جلد6(االصولةزبد-2
الفقاهه-3 )جلد6(منهاج
ال-4 )جلد3(صالحينمنهاج
بر-5 الصالحين«تعليق جلد3در»منهاج
بر-6 جلد2در»الوثقىةعرو«تعليق
بر-7 النجاة«تعليق )عربي(»وسيلة
مشكوك-8 لباس در )عربى(رساله
الضرر-9 قاعده در )عربى(رساله

االختيار-10 و )عربى(الجبر
قرعه-11 در )عربى(رساله
المنتخ-12 و(بـــهالمـــسائل العبـــادات

)المعامالت
در-13 االجمالى«رساله العلم »فروع
التقليد-14 و االجتهاد )عربى(فقه
الثالثه-15 )عربى(القواعد
الخاص-16 )عربى(اللقاء
والعمر«-17 الحج مناسك )عربى(»ةشرح
االعتقادبةاجو«-18 )عربى(»يةالمسائل
الفـضا)س(الزهراةالسيد«-19 ئلبـين

»والظالمات
المسائل«رساله-20 اردو(»توضيح و )فارسى
اختيار-21 و )فارسى(جبر
اسالم«-22 در حكومت فارسى(»نظام

اردو و تركى )و
حج-23 )فارسى(مناسك
احكام-24 )فارسى(منتخب
مؤسـسهقـضائيهقـوهاستفتائات«-25 و

)فارسى(»المللبينوكالىحقوقى
پرسش(قضايياستفتائات-26 مجموعه

جزايي و حقوقي هاي پاسخ )و
روز-28 مسائل فقهى )فارسى(احكام
پاســخ(اســتفتائات-29 و هــاىپرســش

شرعى (مسائل تاكنون):فارسى) كه
است7در رسيده چاپ به .جلد

اســـتفتائات«-30 و فتـــاوى »سلـــسله
در):عربى( و18كه شـده تهيه جلد

شامل جلد جو1000هر و ابسؤال
والعقائد(جلد2تاكنون.است التقليد

است)ةالطهار- رسيده چاپ به .آن
زهرا-31 حضرت مصائب و )س(فضائل

انگليسي( و )فارسي
والعقيـد(المسائلبةاجو-32 الفكر ةفى

واالخالق جلد2در)والتاريخ
المستحدثه-33 مسائل فقه
الشهاد-34 ةقربان
امـام-35 قيـام و از)ع(حـسينعاشورا

ــانى روح ــى العظم اهللا ــت آي ــاه نگ
انگليسي( و )فارسي

سعادت-36 راه
زمان-37 ظهور)عج(امام تا والدت از
پيـــامبران-38 ــاتم اميـــر)ص(خـ و

معـصومين)ع(مؤمنان مقام در)ع(و
روحاني العظمي اهللا آيت مـد(كالم

العالي )ظله
منكر-39 از نهي و معروف به امر

***
وبر تفـصيلي نامه زندگي مشاهده سـايرتأليفـاتاي و هـا بيانيـه و

اهللا آيـت حـضرت دفتـر سـايت بـه توانيـد مـي ايشان به مربوط موارد
روحاني العالي(العظمي ظله آدرس)مد نماييدwww.rohani.irبه .مراجعه




