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ْح  بِْسِم اهللِ  ِحيمِ الرَّ  نِ الرَّ

 

 پیشگفتار

َن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض ﴿ َا الَِّذيَن آَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثرًِيا مِّ َيا َأُّيه

به 
ْعُضُكم َبْعًضا َأُُيِ ُسوا َوََل َيْغَتب بَّ سَّ الظَّنِّ إِْثٌم َوََل ََتَ

ُقوا  َم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ اهلل إِنَّ اهلل َأَحُدُكْم َأن َيْأُكَل ََلْ

اٌب  ِحيمٌ َتوَّ ؛﴾رَّ
1
 

 از بسهاارى  از !ايه   آورده ايمها   كه   كسانى اى»

 است؛ گناه ها گما  از بعضى ك  چرا بپرهازي ، ها گما 

 يه   هاچ و نكنا ؛ تجسّس( ديگرا  كار در) هرگز و

 شهما  از كسهى  آيها  نكنه ،  غابهت  را ديگرى شما از

! بخهورد   را خهود  مرده برادر گوشت ك  دارد دوست

 تقهواى  داريه ؛  كراهت امر اين از شما هم   (يقان ب )

 .« است مهربا  و پذير  توب  خ اون  ك  كنا  پاش  الهى

فق  از آ   غابت از مع ود گناهانی است ك  در علم

آ  را در مكاسب محرمه    بحث ش ه است. فقها باشتر

                                                           
 .12. سوره حجرات، آي  1
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ب  ه   و ب  عنوا  يكی از كارهايی ك  كسب درآم  با آ 

 .ان  كردهحرام است، مطرح  ه خاطر حرمت خودش

امری  غابتكسب درآم  با  ،هر چن  در نگاه اول

نماي  ولی چو  برخی گناهها    مت اول و متعارف نمی

... در آنجها  كذب، سهبّ، هجهام مه من و    ديگر مانن 

مهورد   ه ك  شائب  ع م درآم  بها آنهها بهی     طرح ش ه

ناز مطرح ش ه است و اين نشها    مسأل اين  ناست ه 

اهتمام فقها ب  آ  اسهت. به    ت اين موضوع و از اهماّ

توا  يافهت   تر كتاب فقهی كاملی را میجهت كم نهما

ك  ب  اين موضوع نپرداخت  باش  و ب  سادگی و ب و  

 بررسی جوانب مختلف آ  از كنار آ  گذشت  باش .

عالوه بر آ ، كسب درآم  با اين گناها  و امثهال  

آ  خصوصههاغ غابههت، امههروزه امههری دور از  هههن   

هايی بهرای    . در اين روزگار افراد و يا گروهنماي نمی

تخريب و سهپس تصهاحب مقهام و منزلهت افهراد و      

يازن  و يا  های ديگر، خود ب  اين امور دست می گروه

ای ديگر را برای رسا   ب  اهه اف خهود اجاهر     ع ه

 نماين . می
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 غابهت های اخالقی به  طهور ويهبه به       در كتاب

 شهاي  دلال آ  را  توا  میو  ،شود نگريست  ش ه و می

دانسهت.  اهتمام ويبه شارع مق س به  آ   و ناز  بود 

هم  اقشار جامع ، مرد و ز ، پاهر و جهوا ، عهالم و    

تهر زمها  و   درد مبتال هسهتن  و كم  ... ب  اينعامی و

توا  يافت ك  از اين موضهوع عهاری و    مكانی را می

ب  همان جههت اسهت كه  علمهای     شاي   ،خالی باش 

 شهه ّيكههی از اع ههم مهلكههات و اَ اخههال ، غابههت را

ان  ك  بر ايهن معنها آيهات قهرآ       معاصی معرفی كرده

الم اهلل علهاهم  ايات حضرات معصومان)سه كريم و رو

د. و از ن ههر روانشناسههی و  ( داللههت دارجمعههانأ

شناسی باعث برهم خورد  آرامش جامعه  به     جامع 

ظن افراد جامع  نسبت ب  يكه يگر    مايجاد سو  جهت

و از سوی ديگر بهرهم خهورد  آرامهش     از ي  سو

شه     غابهت شهخ  غابهت كننه ه از تهرس      خودِ

 الغيبة » :از وجوه تفسار یيك توا  گفت میگردد و  می

 باش . تفسار  همان ،«من الزنا شد  أ

يكهی از امهور    ،چرا ك  آرامش فردی و اجتماعی



 16/ فقه و زندگی                                       10

 

بساار مهم در راه رسا   ب  كمهال و سهعادت فهرد و    

آرامهش   بهرهم زد   طباعتاغآي  و  اجتماع ب  شمار می

يكی از موان  بزرگ سهعادت و كمهال    فرد و اجتماع

 انسا  در دناا و آخرت خواه  بود.

كتاب حاضر كتابی است فقهی و دي گاه حضهرت  

ارائه    در ايهن بهاره در آ     نعیآيت اهلل الع می صا

ادلّه  فقههی در   د ك  برخاست  از نگاهی نو به   شومی

چارچوب فق  جواهری اما پويها و منطبهب بها همه      

نگاه نو و  طباعی استدخال در اجتهاد است.  شرايطِ

ت از آنچه  تها به     من ری ج ي  و متفهاو  ،گون  ديگر

 ،، خواه  گشود. اين تفاوت و تغايرش ه حال دي ه می

گذاشهتن بعضهی از   كنار  و حاصل نگاه عماب و ژرف

يعنهی كتهاب و    ؛فقه    ب  ادلّبلی تعصبات و  هناات ق

به و   ت و عقل و رعايت اصهول اجتههاد پويها و    سنّ

 ج از چارچوب فق  و اجتهاد جواهری است.خرو

 :ب  عنوا  نمون  شما در اين كتاب خواها  خوان 

در ايهن مسهأل  حهاكی از      هها افقتی نگاه سهنّ 

اختصاص حرمت غابت ب  شاعاا  اثنی عشری است. 
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ساير مذاهب از مسلمانا  پاروا   غابتِب  اين معنا ك  

 تقريبهاغ همه    ،ب  جز انه كی  و ساير اديا  جايز است.

از جمله : مرحهوم    ؛انه   ايهن رأی را پذيرفته    فقاها 

محقب بحرانی، صاحب جواهر، محقهب خهويی، امهام    

 . و... خمانی

 هايی دلالاجماع  ت وسنّ ،و بر اين م عا از كتاب

 ان . هنموداقام  

در مجمه    در اين ماا  مرحوم محقب اردبالهی 

البرها  بع  از فراغت از جواز غابهت كفهار،   و ةالفائ 

گوي :  غابت مسلمانا  ب  طور مطلب را نپذيرفت  و می

و مال آنها محترم اسهت، همچنهان    جا طور ك   هما 

 1ض و آبروی آنها ناز محترم است.عر

باره و دقاب و موشكافان  به  منهاب     اما نگاه ديگر

سهلف صهالد در    ت( و تكا  بر آرایفق  )كتاب و سنّ

ما را ب  اين مطلهب رهنمهو     ،جای جای كتب فقهی

خارج از هر گونه    ه  ها سازد ك  غابت هم  انسا  می

خالی از حرمت نبهوده و   ه  عقا ه و مذهبی حتی كفّار

                                                           
 .78:  8 البرها ة ومجم  الفائ بنگري  ب : . 1
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ها مهادامی كه  از روی عنهاد، لجاجهت و      هم  انسا 

سهات و  و تهوهان به  مق ّ   هتقصار ب  مخالفهت عقاه   

نپردازن ، آبهروی آنهها     ا باورهای مسلمانا  و موحّ

 ناز مورد احترام است.

هاسهت كه     اين معنا مطابب با كرامت  اتی انسها  

 انايت قهرآ  كهريم و روايهات معصهوم    مورد عن

َو َلَقةْد ﴿فرمايه :   است. خ اون  تبارک و تعهالی مهی  

ْمنا َبني ةِر َو َرَقْننةاُهْم ِمةَن   َكرَّ ْْ ْلناُهْم ِِف اْلةَرِّ َو اْلَب آَدَم َو َحَ

ْلناُهْم َعلیالطَّ  َّ  يِّباِت َو َفضَّ ؛﴾ْن َخَلْقنا َتْفضيلً َكثرٍي ِم
1  

 و داشهتام  گرامهی  بسهاار  را آدم فرزن ا  ما محققاغ و»

 غذای هر از و كرديم سوار بحر و برّ در( مركب بر) را آنها

 از بسهااری  بهر  را آنها و داديم روزی را آنها پاكازه و لذيذ

 .«بخشا يم كامل فضالت و برتری خود مخلوقات

ُُ »فرموده است:  و حضرت رسول اكرم َالنَّةا

  2؛«ْشِط َسَواءٌ ةَُكَأْسنَاِن َالْ 

 .«هاى شان  برابرن  مردم مانن  دان »

از  ما در اين كتاب درص د آ  هستام ك  بگهويام 
                                                           

 .70ي  آسرام، سوره إ. 1

 .379: 4الفقا   ه. من اليحضر2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=70
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=70
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=70
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=70
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و  ،داللتهی بهر برتهری    نمهی تهوا   آيات و روايهات  

برخورداری از حقهو   بر  فضالتی در عقا ه و مذهب

طور كه  نهباد،    و هما  هو احكام خاصی استفاده كرد

و ثروت مايه  برتهری و    ق رتقومات، ملات، رنگ، 

 ،پايبن ی ب  عقا ه ؛شود امتااز در حقو  و احكام نمی

فكهری و سااسهی ناهز موجهب      های گرايش ،مذهب

تفاوت احكام و امتااز در حقو  نخواه  شه ؛ بلكه    

محترم است و مشهمول  ها  نفس انسانات و  ات انسا 

 .اش ب آي  شريف  می

ك  سهبّ، هجهام و غابهت مسهلمانا  و      كما اين و

ر شهاعاا  حههرام اسههت، سهبّ، هجههام و غابههت سههاي  

فكری ديگر ناز حرام  ها با هر عقا ه و گرايش انسا 

و لجاجهت   تهوهان  ،دشمنی ،است و تنها تقصار، عناد

  است ك  موجب جواز آ  خواه  ش .

 

 

  ربّ العالمین والحمدهلل                                 
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 اسالم و ایمان شرط است؟ ،آیا در حرمت غیبت

يعنهی   ؛به  مه منان   ،ب  اين معنا ك  حرمت غابت

شاعاا  دوازده امامی اختصاص داشت  باشه  و سهاير   

مسلمانا  و هم  كفار مشمول ايهن حرمهت نشه ه و    

 ك  حرمت غابت مخت ّ يا اين .غابت آنا  جايز باش 

 عموم مسلمانا  بوده و غابت كفار جايز است.

 س  احتمال بلك  س  قول وجود دارد:   مسأل در اين 

 له:اقوال در مسأ

جها  و مهال و    حرمت غابت هر انسهانی كه    (1

 چ  م من، چ  مسهلما  غاهر   آبروی او محترم است؛

 مسلما  نباشن .ك  بشر  یم من و چ  ساير ابنا

  اختصهاص  حرمت غابت فقهط به  مسهلمانا    (2

دارد. بنههابراين غابههت غارمسههلما  جههايز و غابههت  
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يعنهی مسهلمانا  غاهر شهاع       ؛مخالفان از مسهلمانا  

اين قهول مرحهوم    ازده امامی ناز حرام است. قائلدو

 1مق س اردبالی است.

مه منان   حرمت غابت فقهط و فقهط مخهت ّ    (3

پس غابت مخالفان از مسهلمانا  و همه  كفهار     بوده؛

جايز است. قول مشهور و معروف بان فقها همان قول 

، صهاحب   مرحوم بحرانی )صاحب حه ائب( است. 

و امهام   یي، محقب خهو ، شاخ انصاریجواهر

از بزرگهانی هسهتن  كه  ايهن قهول را        خمانی

 ان . پذيرفت  و بر آ  است الل كرده

ث بحرانی دلاهل جهواز   ح ّ  مرحوم مدر اين ماا

دان  و جواز غابت  غابت كفار را شرک و كفر آنها می

مخالفان را ناهز از همهان بهاب دانسهت  و روايهات و      

 2آورد. اخباری را ب  عنوا  دلال بر اين مطلب می

گوي : در جهواز   هم می جواهر مرحوم صاحب

ب به  مشهركان ملحه   ب  دلال كفرشا  مخالفان  ،غابت

                                                           
 .76: 8والبرها   ة. مجم  الفائ 1
 .148: 18 ة. الح ائب الناضر2
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فرماي : الاقل از باب  چن  سطر بع  می درو  .شون  می

زيهرا آنچه     ؛غابت آنها جهايز اسهت   ،تجاهر ب  فسب

ترين انهواع فسهب بلكه      ايشا  بر آ  هستن  از بزرگ

 1كفر است.

ناز ظاهر اخبار و روايات  مرحوم شاخ انصاری

دانه  و ضهرورت    را اختصاص حرمت ب  م منان مهی 

مذهب را ناز ع م احترام و ع م جريا  احكام اسالم 

 2دان . بر مخالفان می

جواز غابت مخهالفان را از   اما امام خمانی

  بهاب را  باب كفر و شرک ن انست ، بلك  مجموع ادلّه 

  و دانهه مهه منان مههی قاصههر از حرمههت غابههت غاههر

فرماي : كسی ك  ب  روايهات ن هر افكنه  سهزاوار      می

ناست ش  كن  ك  ايهن روايهات از اثبهات حرمهت     

بلك  سزاوار ناست ش  كنه  در   ،غابت آنها قاصرن 

                                                           
 .62ه  63: 22جواهرالكالم ن : . 1

ثمّ إ ّ ظاهر األخبار اختصاص حرمة الغابهة بهالم من، فاجهوز    . »2
اغتااب المخالف، كما يجوز لعن . و تهوهّم عمهوم اةيهة كهبع      

علم بضهرورة المهذهب مهن    الروايات لمطلب المسلم، م فوعٌ بما 
)كتهاب   .«علهاهم  ع م احترامهم و ع م جريا  أحكهام اسسهالم  

 (.319: 1المكاسب 



 16/ فقه و زندگی                                       18

 

ك  ظاهر از مجموع آنها، اختصاص حرمت غابهت   اين

است. عالوه بهر   معصومب  م منان ب  واليت ائم  

را بپهذيريم و از   اگر اطال  بعضی از اين روايات ،اين

را  استحكام و اتقا  بعضی رواياتی ك  حرمت غابهت 

پوشهی كنهام، ههاچ     كن ، چشهم  م منان مح ود می ب 

ای در ع م احترام آنها ناست، بلك  ايهن   ش  و شبه 

ك  محققهان   كما اين ،از ضروريات مذهب است مسأل 

 1قائل ب  اين مطلب هستن .

فان را دلال جواز غابت مخهال ناز  خويی محقب

كفر و متجاهر ب  فسب بود  ايشها    ،اهل ب عت بود 

 2دان . می

در هم  موارد فو  الذكر  ،عالوه بر آنچ  گفت  ش 

اين نكت  ناز آم ه است ك  آنچ  از آيهات و روايهات   
                                                           

واالنصاف أ ّ النهاظر فهی الروايهات الينبغهی أ  يرتهاب فهی       . »1
قصورها عن إثبات حرمة غابتهم، بل الينبغی أ  يرتهاب فهی أ ّ   

ة الحبّ ال اهر من مجموعها اختصاصها بغابة الم من الموالی ألئمّ
. مضافاغ إلى أنّ  لو سلّم إطهال  بعضهها و غه ّ الن هر عهن      
تحكام الروايات الّتی فی مقام التح ي  علاها، فال شبهة فی عه م  

. «ضهروریّ المهذهب كمها قهال المحقّقهو      احترامهم، بل هو من 
 (.379: 1 )المكاسب المحرّمة

 .504ه  505: 1 . ن : مصباح الفقاهة2
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حرمت برادر م من است و هاچ  ،شود باب استفاده می

و اگر  ،اخوت و برادری بان شاعاا  و مخالفان ناست

 مواردی ب  صورت مطلب آمه ه؛  1در اخبار و روايات

حمهل بهر   « مسهلم »و چ  ب  لفظ « ناس»لفظ چ  ب  

 شود. می« م من»

ناصهبی بهود  و    ،ب  ادلّه  فهو    همان بزرگوارا 

ع  بر سبّ و لعن آنها بان عوام و علمها و  ساره متشرّ

ناز داللت ص ر و  يل آي  شريف  غابت ك  خطاب در 

است و تشبا  ب  برادر م من در آ  آمه ه  آ  م منان 

 .ان  كردهرا اضاف  

دلّ  در مباحث آتهی به  دقهت    البت  ت  ت  اين ا

 مورد نق  و بررسی و كنكاش قرار خواه  گرفت.

يعنی ع م جواز  ؛اكنو  ما ادلّ  خود بر رأی مختار

غابت هر انسانی را اقامه  كهرده و سهپس به  نقه  و      

از ايهن   هها   و قصهور آن بررسی ادلّ  ديگرا  پرداخته 

 م عا را اثبات خواهام كرد.

  
                                                           

، ةحكام العشهر أ أبواب، ، كتاب الحج279ّ: 12 ةوسائل الشاعر.ک: . 1
 .5و  4و  3و  2و  1، ح يث 152باب 
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 هاعدم جواز غیبت همه انسان دالیل

   «غیبت» عموم آیه شریفه :اوّل

َأَحُدُكْم َأن َيْأُكَل  ُُيِبه َلَ َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعضًا أَ وَ ﴿

؛﴾َأِخيِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموهُ  مَ ََل 
1
 

 آيا نكن ، غابت را ديگری شما از ي  هاچ و

 بهرادر  گوشهت  كه   دارد دوست شما از كسی

 از شهما  هم ( يقان ب ! )بخورد  را خود مرده

 .ري دا كراهت امر اين

به  مه منان    متوجّ اگر گفت  شود خطاب در آي  

در جهواب   ،شهود  پس شهامل غاهر آنهها نمهی     ،است

 خواهام گفت:

 در بسااری از آيات قرآ  ك  احكام مختلف اوالً:

َا الَّذيَن آَمنُوا﴾آنها خطاب ،باا  ش ه در آنها به    ﴿يا َأُّيه

حقهو    تكالاف و ك  شامل بسااری از ،است م منان

 ؛ اعهمّ م نی و اجتماعی است و قطعاغ بان همه  افهراد  

 ار و مسلمان مشترک است.كف

گونه  خطابهات به  من هور تحهري  و       اين ثانیاً:

                                                           
 .12 ، آي حجراتسوره . 1
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قهوانان و  ترغاب م منان و ب  جهت ضمانت اجرايهی  

ايهن احكهام و    :حكام است. ب  عبارتی ديگر و سادها

از مسهلما  و   ؛قوانان اگر چ  برای عموم افراد جامع 

  انجام ولی از م منان توقّ ،غارمسلما  و م من است

به  طهوری كه      ؛آ  باش از ديگرا  اسهت  یو اجرا

 زمان نمان . تعطال و بر آنها یو اجراانجام 

ُُيِةبه َأَحةُدُكْم َأْن ﴿أَ عموم علت در  يل آيه    :ثالثاً

حرمهت به     موجب تعمام حكمِ ،َم َأِخيِه َمْيتًا﴾ََل  َيْأُكَل 

زيرا من ور از  ؛شود غارم منان از مخالفان و كفار می

بی است ك  در سَبرادر در اين آي  شريف  هما  برادر نَ

ای  :يعنهی  ف و كهافر نه ارد،  آ  برادر م من و مخهال 

ات كراهت  رادر مردهتو ك  از خورد  گوشت ب !انسا 

 داری، پس غابت نكن.

بر فرض قبول اختصاص آيه  به  مه منان،     :رابعاً

خصوصات و مناسبت حكم و موضهوع اقتضها    ایغال

م منان ناز بشهود؛   حرمت شامل غار حكمِ ك  كن  می

 ؛صوصاتیزيرا برد  آبروی هر كسی با هر عقا ه و خ

توان  از خهود  پشت سرش و در غااب او ك  ن آ  هم
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ب  حكم عقل قباد و ظلم است و عقهل در   ،دفاع كن 

 گذارد. اين مورد فرقی بان م من و غار او نمی

 «غیبت» عموم روایات وّم:د

حرمهت غابهت وارد    در بسااری از رواياتی ك  بر

ای ب  خصوصاات غابت شون ه نش ه  هاچ اشاره ،ش ه

حكم حرمت آ  باا  ش ه است  ،بلك  ب  صورت عام

حكهم  « ناس»و « مَن»ا الفاظ عامی مثل ك  ب و يا اين

 غابهت  نشانگر عمومات حرمتحرمت آم ه است ك  

 هاست. ن بعضی ويبگیهدر ن ر گرفت هر انسانی ب و 

بررسهی بعضهی از آنهها خهواهام      ادام  ب   كهر و در 

 پرداخت:

 :سماع  از امام صاد  موثّق  ه1

ثهم فلم حدّم وـهمن عامل الناس فلم یظل 

م کان ممّن ـدهم فلم یخلفهـو وع مـیکذبه

ه، ـعدل ، و ظهرهـتمروّ تحرمت غیبته و کمل

  1؛هـتو وجبت أخوّ

                                                           
، بهاب  ةحكام العشهر أبواب أ، ، كتاب الحج279ّ: 12 ةشاعوسائل ال. 1

 .2 ، ح يث152
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هر كس در معامل  بها مهردم ظلهم نكنه  و در     

ای  وگوی با آنها دروغ نگوي  و اگر وعه ه  گفت

تش كامل ف نكن ، غابتش حرام و مروّداد تخلّ

 اش واجب است. و ع التش پ ي ار و برادری

 :سكونی از امام صاد  موثّق  ه2

الرجل المسلم من اآلکلة  سرع فی دینأ غیبةال 

1ه؛ـفی جوف
 

از بامهاری   ،مسلما  مردِ غابت در )نابودی( دينِ

 كن . تر عمل می خوره در درو  او سري 

 ديگری از سكونی با همان سن :  موثّق  ه3

الجلوس فی المسجد  :اهلل  ال رسولـق

یا  :لـقی ما لم یحدث،ادة ـة عبانتظاراً للصال

2ال: االغتیاب؛ـو ما یحدث؟ ق !اهلل رسول
  

به  انت هار نمهاز در    فرمودن :  پاامبراكرم

مهادامی كه     ،مسج  نشسهتن عبهادت اسهت   

شه : چه  حه ثی     سه ال   . ثی پاش نااي َحَ

                                                           
، بهاب  أبواب أحكام العشهرة ، الحجّ، كتاب 280: 12 الشاعة. وسائل 1

 .7، ح يث 152

، بهاب  أبواب أحكام العشهرة ، الحجّ، كتاب 280: 12 الشاعة. وسائل 2
 .8، ح يث 152
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 .فرمودن : غابت كرد 

الی ك  از حضرت امارالم منان روايت نوف بكّ ه4

 ن :حضرت فرموداست موع   كرده و درخو

  ها ادام کالب النار؛نّإف ،غیبةاجتنب ال

 نهانخورش  آ  كه   زيهرا  غابت، از كن دورى

  .است آتش هاى سگ

 ن :  و در ادام  فرمود

لد من حالل و ه وکذب من زعم أنّ !یا نوف

  1؛هو یأکل لحوم الناس

 كنه   گمها   كه   كسى دروغگوست نوف! اى

 مردم هاى گوشت آنك  حال و است زاده حالل

 .خورد مى كرد  غابت ب  سبب را

 :  خبار از پاامبر اكرمروايت جام  األ ه 5

من حالل و هو یأکل ه ولد نّأکذب من زعم 

2لحوم الناس؛
 

در تمامی روايهات   ،شود طور ك  مالح   می هما 

                                                           
، بهاب  أبواب أحكام العشهرة ، الحجّ، كتاب 283: 12 الشاعة. وسائل 1

 .16، ح يث152

، باب أبواب أحكام العشرة، الحجّ، كتاب 121: 9. مست رک الوسائل 2
 .31، ح يث 132
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حرام شمرده ش ه است  ،غابت ب  طور مطلب  كر ش ه

شهاع   د  و يها  وهاچ تصريحی در آنها ب  مسلما  ب و

بها   اوّل بلك  در روايهت  ،عشری بود  نش ه است اثنا

و در دو روايهت اخاهر    «هر كس»يعنی  ؛«نمَ»كلم  

ت آ  باا  ش ه حرم ،«مردم»يعنی  ؛«الناس»با كلم  

 شود. مسلما  و غار آنها می است ك  شامل م من،

روایاتی کـه غیبـت را یـدیدتر از زنـا معرفـی      

ناههز بهه  طههور مطلههب باهها  شهه ه و هههاچ  کنــد مــی

از قبال اسهالم و ايمها  در آ  ناامه ه     ؛خصوصاتی

 :ب  عنوا  نمون است. 

 :  است ی ك  در كتاب اختصاص  كر ش هروايت ه1

  من الزنا، قیل: و لم ذاک یا رسول یدّأ غیبةال

اهلل؟ قال: صاحب الزنا یتوب فیتوب اهلل علیه 

اهلل علیه یتوب فال یتوب  غیبةو صاحب ال

 1؛یحلّله يی یکون صاحبه الذحتّ

چرا اين  غابت از زنا ش ي تر است. گفت  ش :

حضرت فرمهود:    گون  است يا رسول اهلل
                                                           

، باب أبواب أحكام العشرة، الحجّ، كتاب 114: 9. مست رک الوسائل 1
 .8، ح يث 132
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كن  و خه ا توبه  او را      میبچو  زناكنن ه تو

كنه  ولهی    امّا غابت كنن ه توب  مهی  ؛پذيرد می

خ ا مادامی ك  غابت شون ه او را حالل نكن ، 

 پذيرد. توب  او را نمی

 2 و علل الشرائ 1های خصال اين روايت در كتاب

 ناز آم ه است. شاخ ص و 

 :  روايت جابر و ابوسعا  از پاامبر اكرم ه2

 إنّ من الزنا، أیدّ غیبةال نّإ، فغیبةاکم والیّإ

 نّإو  ،یتوب فیتوب اهلل علیه الرجل یزنی و

 3ی یغفر له صاحبه؛ال یغفر له حتّ غیبةصاحب ال

بپرهازيه  از غابهت   فرمودن :  پاامبراكرم

چهو  زناكننه ه توبه      .ك  از زنا ب تر اسهت 

پذيرد؛ امّا غابت  كن  و خ ا توب  او را می می

 غابهت  كه   مگر ايهن  شود نمی آمرزي ه كنن ه

 .دباامرز را او ش ه

                                                           
 .63: 1خصال ال. 1

 .557: 2 الشرائ . علل 2

، باب أبواب أحكام العشرة، الحجّ، كتاب 118: 9. مست رک الوسائل 3
 .21، ح يث 132
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 : روايت نبوی ه3

من  یدّأ غیبةال نّ، فإغیبةالاک ویّإ !یا اباذر

 نّاهلل؟ قال: إل  لم ذاک یا رسولالزنا، قلت: و

، فیتوب اهلل علیه، لی اهللالرجل یزنی فیتوب إ

 1ی یغفرها صاحبها...؛ال تغفر حتّ غیبةالو

از غابت دوری كن. چو  غابهت از  ای ابا ر! 

چهرا  يها رسهول اهلل!    گفهتم: تهر اسهت.    ب زنا 

شهخ  زناكهار    چو  :فرمود گون  است  اين

توبه  او را قبهول   توان  توب  كن  و خ اون   می

تها زمهانی كه  غابهت      ،امها در غابهت   ؛نماي 

از شخ  غابت كنن ه راضی نشهود و    ه،ونش

 .  شود آمرزي ه نمیوی را نبخش ، 

در تمامی روايهات   ،شود طور ك  مالح   می هما 

غابت ب  طور مطلب از زنها شه ي تر باها      ،ش ه كر 

از اسالم، ايما ، اخهوت   عمّا ؛ش ه است و هاچ قا ی

 از اين روايات ناامه ه اسهت؛   و غار آ  در هاچ ي 

 شود. می ها تمام انسا شامل  حكم اين روايات، پس

                                                           
، بهاب  أبواب أحكام العشهرة ، الحجّ، كتاب 280: 12 الشاعة. وسائل 1

 .9، ح يث 152
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ك  بر همهان   1وجود داردالبت  روايات ديگری ناز 

طهوالنی   رهاهز از جهت پب  ما  و  نكن معنا داللت می

 يم.ا هكرد اشارهچن  نمون  از آ   فقط ب  ،بحث ش  

و  ايهن روايهات و آيهات عهامّ     کـه:  گفته نشود

ب  رواياتی كه  در آ ، قاه  اسهالم، ايمها  و     مطلب، 

؛ خهورد  ، تخصا  و يا تقااه  مهی  اخوت آم ه است

ههر   غابهت  كن  بهر حرمهت   بنابراين آنچ  داللت می

ای كه    ادلّه  به  همه     ،و مطلب انسانی ب  عنوا  عامّ

 ،كن  بر حرمهت مه من به  طهور خهاص      داللت می

 .شود   میمخصّ  و مقاّ

تخصها  و تقااه     زیرا در جواب خواهیم گفت:

و خاص و مطلهب   در صورتی خواه  بود ك  بان عامّ

در  و   تعارض و تنهافی وجهود داشهت  باشه ،    و مقاّ

ههر   غابهت  اينجا هاچ تنافی و تعارضی بان حرمهت 

انسانی و حرمت غابت م من و مسلما  وجود ن ارد؛ 

                                                           
، الحهجّ ، كتهاب  288: 12 الشاعةوسائل : ب  . ب  عنوا  نمون  بنگري 1

، 152، بهاب  7و  6، 3، حه يث  154، بهاب  أبواب أحكام العشهرة 
أبهواب  ، الحهجّ ، كتهاب  113: 9و مسهت رک الوسهائل    ؛16ح يث 

 .33و  32، 31، 30، 22، 15، 13، 9، 3، ح يث أحكام العشرة
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در صه د اثبهات حكهم     داليلاين  از زيرا هر دو نوع

« مثبتها  »ب خود بوده و از اين رو در اصهطالح  متعلّ

 و در اين صورت ن  عام آ  بر خاصش شود گفت  می

شود؛ چو  تقاا    ش حمل نمیهو ن  مطلب آ  بر مقاّ

رض اسهت و در اينجها   و تخصا  از قواع  باب تعا

 تعارض و تنافی وجود ن ارد.

بسهااری از   آيه  شهريف  و   اگر گفته یـود:  نیزو 

فقهط  « خأ»شها  بهر كلمه     روايات ب  جههت اشتمال 

گونه    كنه ؛ زيهرا ههاچ    می« م من»داللت بر حرمت 

يعنهی شهاع  دوازده    ؛«مه من »ت و برادری بان خوّاُ

 امامی و غار آنها وجود ن ارد.

ت در اصهطالح  خهوّ اُ خواهد یـد:  در جواب گفته

در برابهر   ،آيات و روايات ك  ب  اين شكل آم ه است

در حالی كه  در ايهن بحهث سهخنی از     ع اوت است 

و ما با آنها ع اوتی نه اريم. خصوصهاغ   ع اوت ناست 

واج ات  باح  آنها، ع م من  ازددستورهايی چو  حلّ

 ،در مسهاج  مه منان    ادخهول آنه   با آنها، ع م من 

گر ع م دشهمنی مها بها آنهاسهت، بلكه  اظههار       نشان
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ع اوت و دشمنی با اهل ب عت و منكرين و جاح ين 

را  حهب  عم  ب  و ك  از روی علم است آنها و كسانی

 ن .شو می منكر

، يعنی دشمنی با يك يگر ن اريم ؛ما با هم برادريم

عقاي  مها دشهمنی نكنه  از    و  هر انسانی ك  با دين و

هر كسهی   ؛ اماع اوتی نخواهام داشتن ر دينی با او 

ا عناد و دشهمنی به  خهرج    ك  با ما و دين و عقاي  م

 ناستام. برادر ،ده 

اين حرف شما اجتهاد در مقابل  و نیز گفته نشود:

است، چرا ك  خ اون  تبهارک و تعهالی فرمهوده     ن ّ

ِمنُةوَن إِْخةَو ٌ ﴿است:  ْْ ةَا الُْ ؛ همانها م منها  بهرادر    ﴾ إِنَّ

 يك يگرن .

ك  اثبهات شهیم    :زیرا در جواب گفته خواهد ید

فرماي   يعنی گرچ  آي  شريف  می ؛كن   نفی ما ع ا نمی

ولهی نفهی بهرادری از     ،م منا  بها يكه يگر برادرنه    

ص د باا  اين مطلب ناسهت   فرماي  و در ديگرا  نمی

 ك  با ديگرا  برادر ناستن .

در اين آي  ب  دو گروه از مسلمانا  ك  با ههم در  
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برادر گفت  ش ه و امهر   ،  هستن محال جنگ و مخاص

ب  اصالح و صلد بان آنها ش ه است. همان تعباهر در  

بع  از  درباره امارالم منان فرمايش امام صاد 

مل يكةن  ن  عليةاً إ»پاروزی بر خوارج آمه ه اسهت:   

 ،نفةا لو َل إلةی ا لی إينسب أحدًا من أهل حربه 

 1؛«وا عليناغولكن ه كان يقول: هم إخواننا ب

او  ااز آنها  كه  به    يه   هاچب   امارالم منان»

فرمود:  داد، ولی می جنگا ن  نسبت شرک و نفا  نمی

 .«آنها برادرا  ما هستن  ك  بر ما شوري ن 

رچ  بها ههم اختالفهاتی داشهت      يعنی مسلمانا  گ

تی دارن    اشتراكايدر اصول عقا ك  دامیما باشن ؛ اما

در صهورت بهروز اختالفهات و     با يك يگر برادرن  و

مهأمور به  اصهالح و     ،جامعه   افهراد  همه   ،مخاصم 

 باشن . برقراری صلد می

ص د باا  اتحاد و  رو چ  بسا آي  شريف  در از اين

پارچگی جامع  مسلمان با وجود هه ف مشهترک   يك

                                                           
 ،26، بهاب  جهاد الع وّ أبواب، كتاب الجهاد، 82: 15 الشاعة. وسائل 1

 .10ح يث 
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برادر است و چ   «م من»ك  چ  كسی با  ن  اين ،باش 

  كسی برادر او ناست.

 در حرمت غیبتروایات خاص بر روایات عام  نسبت

بحث تخصا  عمومهات و  در  امام خمانی

 فرمايشی دارن  ك  قابل تأمل است:   ،تقاا  مطلقات

و فيها  ،ته لهوصي   ِف ذر عن النبی  و رواي  أيب

سباب السلم فسو ، و نتاله كفر، و  يا اباذر!»نال: 

كل َلمه من معاصی اهلل و حرم  ماله كْرم  دمه. أ

؟ نال: ذكرک أخاک غيب ال و ما !اهللنلت: يا رسول

كرواي    هذه الرواي يمكن أن يقال: إن   و«. با يكره

 غيب ال: »عبداهلل عبداهلل بن سنان، نال: نال أبو

و غريمها  .«خيک ما ند سرته اهلل عليهأن تقول فی أ

ا ن  ، فإ، حاكم  علی سائر الرواياتغيب ت الا فس  م  

  فيها، فغرينا خو  فی مقام تفسريها اعترت األ

ن كانوا مسلمنی، فتكون تلک نا و إنخواإليسوا ب

   للمسلم الأخوذ فی سائرها بأن  الروايات مفس  

و   ةسلمي  إ  بمسلم له أخو   ص حرم  الغيب  خمصو

.مع اآلخر  ةياني  إ
1
 

                                                           
 .378: 1 مةمحرّالمكاسب ال. 1
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ايهن اسهت كه :     خالص  كالم امام خمانی

روايت ابو ر و روايت عب اهلل بن سنا  و غار اين دو 

انه ، بهر     هاز رواياتی ك  در مقام تفسار غابت برآمه 

زيهرا ايهن دسهت  از     ؛ن سهت هساير روايهات حهاكم   

بهرادری را  ت و اخهوّ  ،روايات در مقام تفسار غابت

م منان اگر چ  مسهلما    و غار  در آ  معتبر دانست 

پهس ايهن    مها بهرادر نخواهنه  بهود؛     تن  ولی باهس

ت كه  در سهاير روايهات    می اسسلِر مُمفسّ ،روايات

اين تفسار ك  حرمت غابت مخصوص  آم ه است. با

ت و بهرادری  مسلمانی اسهت كه  بها ديگهری اخهوّ     

 اسالمی و ايمانی داشت  باش .

روايهاتی   ،خمانهی  امام سخنپس طبب اين 

شه ه بهر سهاير    ت و ايما  آورده ك  در آنها قا  اخوّ

رواياتی ك  ب  صورت عام و مطلهب آمه ه حكومهت    

دلاهل حهاكم بهر دلاهل     در حكومهت   ،بنابراين رن .دا

 ؛سهتن  مثبتهان نا  ههم،  دو دلالمق م است و  ،محكوم

تهرين ظههور بهر دلاهل      زيرا دلال حاكم حتی بها كهم  

 شود. محكوم مق م می
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مالح هاتی وارد   خمانهی  امام سخنبر اين 

 است:

عم ه اين رواياتی ك  ايشها  به  آ  اشهاره     :اوالً 

تع اد آنها ناهز   ،ضعف سن  دارد و عالوه بر آ  ،دارن 

قابلات بهرای حاكماهت    ،ين قلّتبساار كم بوده و با ا

از عموم و  ،اين چن  روايت وجود با توا  و نمی ن ارد

 .نمودن ر  صرف ،اطال  آي  و آ  هم  روايات

گون  روايات به  كهار    اينك  در « خأ»كلم   ثانیاً:

ي  شريف  و آهايی است ك  در اين  مانن  خطاب ،رفت 

ساير آيات نسبت ب  مه منان به  كهار رفته  و بهرای      

تحري  و ترغاب و ب  من ور ضهمانت اجرايهی ايهن    

در  بهود   جنب  قا  ساساغو ا ،احكام ب  كار رفت  است

بنابراين موجب تقااه  اطالقهات و    ،موضوع را ن ارد

   عمومات نخواه  ش .تخصا

قا  ايما  در آنها  ،رواياتی ك  در باب غابت ثالثاً:

و امثال آ  ب  كار  «م من»واژه در آنها ش ه و يا   كر

 بزرگهی گنهاه  ت و رفت  است احتماالغ برای باا  شه ّ 

يعنهی از   ؛غابتی است ك  در حب م من بما هو م من
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يعنی ايمها  ايهن فهرد     ؛جهت ايما  او روا ش ه است

صه د غابهت و هته      موجب شه ه تها ديگهرا  در   

مثهل آيه     ؛آبهروی او باشهن    از بان بهرد   حرمت و

ِحَشُ  ِِف الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ الَِّذيَن ُُيِبهوَن َأْن َتِشيَع اْلَفا﴿: شريف 

  1؛ ﴾ْم َعَذاٌب َألِيمٌ لَ 

هها در   ب  يقان كسانی ك  دوسهت دارنه  زشهتی   »

برای آنها  در دناها و    ،ايما  شاي  شود با ردمِماا  م

 .«آخرت عذاب دردناكی است

ها در جامع   دارن  فحشا و زشتی يعنی دوست می

رواج پاه ا كنه  تها سهبب     شا  ب  خاطر ايمانم منان 

 پايمال گردد. اهل ايما  ع مت و شوكت زت،ع شود

برای پايمال شه   ارزش ايمها  در جامعه      واق در 

ی و عه وات شخصهی   يجو مقصود كان  ك  اين است ن 

 های الهی است. بلك  دشمنی با ارزش ؛باش 

ًدا َفَجَزاُؤُه ﴿ يا مثل آي  شريف  ِمنًا ُمَتَعمِّ ْْ َوَمْن َيْقُتْل ُم

  2؛﴾َجَهنَُّم َخالًِدا فِيَها

ايمانی را از روی عم  ب  قتهل   و هر كس فرد با»

                                                           
 .19 ، آي نورسوره . 1

 .93 سوره نسام، آي  .2
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  جاودان  در حالی ك ،برسان ، مجازات او دوزخ است

 .«در آ  خواه  بود

جزای قاتل عم ی فهرد مه من، خلهود در     ك  اين

ب  دلال اين است كه  مقتهول به  جههت      ،جهنم است

 1روايهات  در معنها ايمانش ب  قتل رسا ه است و اين 

اين عقوبت مخصوص قهاتلانی   ك  استمورد عنايت 

 به  قتهل  به  خهاطر ايمها  او     م منی را داست ك  فر

 .رسانن  می

در اين  «م من»شاي  بتوا  گفت من ور از  رابعـاً: 

به    امهامی اسهت؛    از شاع  دوازدهروايات چازی غار 

مه من كسهی    ه  طبب بعضی از روايهات ه اين معنا ك   

است ك  ديگر م منا  او را بر جا  و مال خود امهان  

كسی است كه  ديگهر مسهلمانا  از     ب انن  و مسلما 

ماننه    ش باشهن ؛ زبا  او در سالمت و آساي دست و

و ايشها  از   روايت سلاما  بن خال  از امام بهاقر 

 :  پاامبر اكرم
                                                           

القصهاص فهی    أبواب، كتاب القصاص، 30: 29الشاعة وسائل ن : . 1
 .3و  2، 1، ح يث 9النفس، باب 
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نفسهم و أموالم، أعلی  الْمن من ائتمنه الْمنون

، السلم من سلم السلمون من يده و لسانهو

م اهللالهاجر من هجر السي  و ، ئات و ترک ما حر 

أن يظلمه أو خیذله أو الْمن حرام علی الْمن و

؛ع دفعه دفيغتابه أو ي
1
 

ديگر م منان او را  ك  انسا  م من كسی است

و انسها    ،بر جا  و مهال خهود امهان ب اننه     

مسلم كسی است ك  ديگر مسلمانا  از دسهت  

و مههاجر كسهی    ،و زبا  او در سالمت باشن 

است ك  از گناهها  دوری گزينه  و آنچه  را    

و بر انسا  مه من   ،خ ا حرام كرده ترک نماي 

م من ديگری ظلم كن  يا او  رام است ك  ب ح

و يا  كن يا او را غابت  را خوار و پست نماي 

 او را ناگهانی طرد نماي .

د لسها   شهو  اين روايهاتی كه  ادّعها مهی     خامساً:

د، در مقهام تفسهار و   حكومت بر سهاير روايهات دار  

تباان غابت ب  طور مطلب و هم  جههات ناسهت كه     

                                                           
، بهاب  أبواب أحكام العشهرة ، الحجّ، كتاب 278: 12 الشاعة. وسائل 1

 .1، ح يث 152
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ايمها    ،در تفسار غابت بگويام يكی از جهات مطرح

بلك  در مقام تفسهار و تباهان غابهت در برابهر      است؛

از اين جهت ك  در مقهام تباهان    ،بهتا  است. بنابراين

توان  بهر سهاير    نبوده نمیهم  جهات مطرح در غابت 

  روايات حكومت داشت  باش .

مستفاد از قهرآ    ك  از آنچ  گذشت روشن گردي 

بشهر بها ههر     یهم  ابنات اين است ك  غابت او رواي

و حرمت آ  اختصهاص به    و فكر حرام است   عقا ه

 مسلمانا  و يا شاعاا  دوازده امامی ن ارد.

   حُسن معاشرت و اخالق سوّم: عموم روایات

تهوا  اضهاف  كههرد    مهی  داليهل گذشهت ،  در كنهار  

ك  درباره م ارا كهرد  بها مهردم، خهوش     را رواياتی 

داشتن با مردم و حسا  و برخورد مناسب اخالقی و ا

آمه ه   ،منصفان  داشتن با مهردم  تألاف قلوب و رفتار

به    كننه     ما را امهر مهی  رواياتی كهمچنان و  .است

ك  دوست داريم گون  رفتار كنام  ك  با مردم هما   اين

و همچنان رواياتی كه  در آ    با خودما  رفتار شود.
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انه  كه  موجهب     از پاروانشا  خواسهت   معصومان

و  سرزنش آ  بزرگهورا .  باعثزينت آنها باشن ، ن  

رفتهار  با مردم را  ك  كنن  ما امر می ب  ناز رواياتی ك 

 ب  مكتب و مذهب حب )اهل بات(خود  نا  و كردار

 م.مايان دعوت

باشتر اين روايات با لفهظ   ك  جالب است ب انام

و هههاچ  شهه ه اسههتوارد « مههردم»يعنههی  ؛«نههاس»

از جمل  ديهن،   ؛خاص زاتب  امتاا آنهاای در  اشاره

نش ه است. به  ايهن ترتاهب جهواز       مذهب و عقا ه

مذهبما  قطعاغ با ايهن   هم غار كاشا  و هم غابت غار

گونه    ايهن  چهو  ؛ روايات عام سازگار نخواه  بهود 

و بازی بها  مردم  سخن گفتن در غاابيعنی  اعمال؛

علهاهم   اهلل )سالم رات معصومانآبروی آنها با دستو

خلقهی، انصهاف،    ك  درباره مه ارا، خهوش   أجمعان(

احسا  و دعوت ديگرا  با رفتهار مناسهب و مايه     

ائمه  بهود ، كهامالغ منافهات      بهرای  عزت و زيبهايی 

ترک غابت از مصهاديب   ،خواه  داشت. و در عوض

اعههم از مهه ارا،   ؛بههارز تمههامی ايههن دسههتورات   
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 احسا  و... خواه  بود.، انصاف، خلقی خوش

 هها  حرمت غابت هم  انسا  :توا  گفت و ناز می

هها   تساوی حقو  و برابری انسها  با كرامت  اتی و 

آيهات و روايهات اسهت،    صهريد  كه  مهورد اشهاره    

 سازگارتر است.

شاعاا  و كفار بها تسهاوی    غابت غار گفته نشود:

 ،ها منافات ن ارد؛ چرا ك  تساوی حقو  حقو  انسا 

عمهال و امهور   ور غاهر اختاهاری اسهت ولهی اَ    در ام

اختااری ك  هر كس ب  مال و اراده خهود چاهزی را   

اختاار كن ، چ  بسا ك  موجبات اختالف در حقو  را 

و از آنجا ك  مخالفان ما و كفار ب  ماهل   ،فراهم سازد

و اختاار خود عقا ه فاس  و مذهب باطلی را انتخاب 

جمله    اختالف حقهو  از هاچ منعی در اين ، ان  كرده

خود كرده را ت بار »چرا ك   جواز غابت نخواه  بود،

 :استپاسخ این سخن بسیار روین زيرا  ،«ناست

در صهورتی درسهت اسهت كه       اشكالچو  اين 

كه    ر باشن  و يا ايهن جاهلان مقصّ ،مخالفان ما و كفار

ده و كهر ب  انكار و دشمنی  اق امبع  از شناخت حب، 
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 كه  اكثهر  ؛ و حهال آن خهرج دهنه    لجاجت و عناد ب 

معان  بها   ی قاصر و غاران و كفار، واقعاغ جاهلانمخالف

و برد  آبروی  غابتك  جواز  ما هستن . مضافاغ ب  اين

اوّلا  آي  و از اصول  افراد ي  نوع كافر ب  حساب می

جرمهی را مرتكهب    ،ك  شهخ   آ  است اثبات جزا

 ضرریع  اعم از فرد و جام ؛ش ه باش  ك  ب  ديگرا 

 ،داشههتن مخههالفوارد كههرده باشهه  و صههرف عقاهه ه 

 باش .  كافریبات حكم ثتوان  موجب ا نمی

 مجموع  ايهن مناقشهات اسهت كه  فقاه       و شاي  

چو  محقب اردبالی را بهر عه م جهواز غابهت      یبزرگ

 نماي . اعم از شاع  و غار آنها قان  می ؛تمامی مسلمانا 

در مجم  الفائه ه قائهل    مرحوم محقب اردبالی

و آ  را مخهت   ب  حرمت غابت هم  مسلمانا  ش ه 

و البت  غابت كفهار را   .دان  ب  شاع  دوازده امامی نمی

 دان .  جايز می

 حرمت غیبت مسلم در اردبیلي قدسکالم م

والظ اهر أن  عموم أدل   حتريم الغيب  من الكتاب و 

ن   يشمل الْمننی  :نوله تعاىل و غريهم، فإن  الس 
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ا للمكل فنی كل هم،  ؛﴾َبْعضاً  َبْعُضُكمْ  َيْغَتْب َل﴿وَ  إم 

 یو لقوله تعال ،جلواق غيب  الكافر ؛لسلمنی فقطا أو

فإن  أكثرها  ،ذا األخبارو ك ،﴾َم َأِخيِه َمْيتاً ََل ﴿بعده 

ِف الفقيه:  مثل ما روي؛ ...اُ أو السلمبلفظ الن

من اغتاب امرءًا مسلًا بطل صومه ونقض »

وضوؤه وجاء يوم القيام  يفوح من فيه رائْ  أنتن 

، وإن مات نبل أن من اجليف  يتأذ ی به أهل الونف

م اهلل تعالی...يتوب مات مستْلً   «. لا حر 

كل  : نال النبی»فی رسال  الغيب :  ونال

له وعرضه، السلم علی السلم حرام، دمه وما

ع بينها وبنی الدم مج و ندوالغيب  تناول العرض، 

َليغتب تباغضوا وَلحتارسوا و: َلوالال، ونال

  .«كونوا عباد اهلل إخواناً بعضكم بعضًا، و

وعن أنس نال: نال الراء : خطبنا رسول 

قال: يا فبيوهتا،  حت ی أسمع العواتق ِف اهلل

تغتابو من آمن بلسانه ومل يْمن بقلبه َل !معرش

فإن ه من تت بع عور   ،عوراهتم السلمنی وَلتت بعوا

ه، ومن يت بع اهلل عورته أخيه تت بع اهلل عورت

 .كو غري ذل .«جوف بيته يفضْه ِف
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و خصوص ذكر السلم  وباجلمل : عموم أدل   الغيب 

 ، و أن  عرض السلم كدمهْريم مطلقاً يدل  عىل الت

َل  ،لف و نتلهو ماله، فكا َل جيوق أخذ مال الخا

ذلك َل يدل  ذي هو الغيب ، وجيوق تناول عرضه ال

، كعدم جواق أخذ ماله عند اهلل عىل كونه مقبوَلً 

 نتله كا ِف الكافر.و

، عىل جواق الغيب  مع تلك  وَل يدل  جواق لعنه بنص 

و  األدل   بأن يقول: إن ه طويل، أو نصري، و أعمى،

 أجذم، و أبرص، و غري ذلك، و هو ظاهر.

أن ه جيوق غيب  » :أظن  أين رأيت ِف نواعد الشهيدو

كونه فاسقا الخالف من حيث مذهبه و دينه الباطل و

 .«نْوهمن تلك اجله  َل غري، مثل أن يقال: أعمى، و

؛«أن  اَلجتناب أحوط َل شك  يعلم، واهلل 
1
 

  تحريم غابهت  و ظاهر اين است ك  عموم ادلّ

قههرآ  و روايههات شههامل شههاعاا  دوازده  در

امامی )مه منان( و غاهر آنهها )از مسهلمانا (     

َلَيْغَتةْب ﴿وَ زيرا فرموده خ ای تعالی  ،شود می

يا بهرای همه  اههل تكلاهف      ،﴾َبْعُضُكْم َبْعضاً 

چرا ك   ؛است و يا صرفاغ برای مسلمانا  است

                                                           
 .78 ه 76: 8والبرها   . مجم  الفائ ة1
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كه  خه ای    غابت كافر جايز است و برای اين

و  ﴾ََلةَم َأِخيةِه َمْيتةاً ﴿تعالی بع  از اين فرموده 

يها  « نهاس »ك  اكثر روايات ب  لفهظ   برای اين

 وارد ش ه است.« مسلم»

مثل آنچ  در كتاب فقا  روايهت شه ه اسهت:    

هههر كهه  مسههلمانی را غابههت كنهه  روزه و  »

شهود و در روز قاامهت در    ش باطل میيووض

حالی خواه  آم  ك  دههانش بهويی به تر از    

ت بوی مردار داشت  و اهل موقف به  آ  ا يّه  

شون ، و اگر قبل از توب  بماهرد در حهالی    می

  آنچ  خ ای تعالی حرام مرده ك  حالل دانست

 . ...كرده است

در رسال  غابت )كشف الريب ( از  و شها  ثانی

خو  و مهال و  »نقل كرده است:  پاامبر اكرم

و « آبروی هر مسلمانی بر مسلما  حهرام اسهت  

 غابت دست درازی ب  آبروست و حضهرت 

بان آبرو و خو  و مال )ب  جهت اهمات( جمه   

فرمهود:   فرموده است و حضرت پاامبر اكرم

ب  يك يگر حسادت نكنا  و خشهم نگاريه  و   »
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بعضی بع  ديگر را غابت نكناه  و ای بنه گا    

 .«خ ا با يك يگر برادر باشا 

 خه ا  كن  ك  پاامبر و أنس از برام نقل می

به  طهوری كه  زنها       برای ما خطب  خوانه  

شا  بشهنون ،   های )دخترا  در خان ( در خان 

ايمها    به  زبها    پس فرمود: ای كسهانی كه   

ايمهها  اسههت،  تهها  بههی هههای ايهه  و دل آورده

ا ا  رشه  های زشتی  و ناغابت نك را مسلمانا 

پی نگاري ؛ چرا ك  ههر كهس در پهی زشهتی     

اش را پاگار خواهه    برادرش افت ، خ ا زشتی

اش افته ، او   ش  و هر ك  خ ای در پی زشتی

 اش رسوا كن . را در دل خان 

 كه   مخصوصهاغ   غابهت و  و خالص  عموم ادلّ

كنه    داللت می ،در آنها  كر ش ه« مسلم»لفظ 

كه    غابت )مسلما ( مطلقاغ حرام اسهت و ايهن  

آبروی مسلما  مثهل خهو  و مهال اوسهت و     

طور ك  گهرفتن مهال و كشهتن مخهالف      هما 

ان ازی ب  آبهروی   جايز ناست، همچنان دست

 . جايز ناست و... ،او ك  غابت است
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و جواز لعن آنها به  نه ّ )بعضهی روايهات(     

ای كه    ادلّه  داللت بر جواز غابت آنها با ايهن  

بگويه : )آ  فهرد(    ك  اين كن . ب   كر ش ، نمی

يا جذام  اه ق  يا ناباناستق  بلن  است يا كوت

 و اين روشن است. .غار اينها دارد و پاسی و

 كهنم در كتهاب قواعه  شهها      و گما  مهی 

غابت مخالف از جهت مذهب و دين » :ام دي ه

شود  می از اين جهت فاسبك   اين و ه  شباطل

مثهل   ؛سهت ناجايز  و از ساير جهات ،جايز ه

خ ا بهتهر   .«د: كور و مثل اينهاوك  گفت  ش اين

ترديهه  اجتنههاب بهها احتاهها   دانهه  و بههی مههی

 تر است. مناسب

 غیر مؤمنینجواز غیبت  ادلّهبررسي 

و محقهب   ك  مرحوم محقهب بحرانهی   ن ر ب  اين

تری در ايهن مهورد   ب  تفصال و شهرح باشه   یيخو

جهواز غابهت    داليهل نقه  و بررسهی    در ان  پرداخت 

 پردازيم:   كالم ايشا  میمخالفان ب  

محقهب اردبالهی    ن ريه  در ردّ  محقب بحرانهی 
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حكم  آورده است: مبنای حرف ايشا  قول مشهور بر

كه  اخبهار و روايهات    اسالم مخالفان است و حال آن

و  ظهاهر و روشهن،   آنهها در ردّ اسهالم   اهل بات

و  بساار و مستفا  بوده و جای هاچ ش  تع اد آ 

هاچ معارضی در برابهر   و ،گذارد ای را باقی نمی شبه 

سهلم بهر اينهها از    اين روايات ناست و اطال  اسهم مُ 

ه خوارج و امثهال آنهاسهت   وقبال اطال  اسالم بر گر

 1ان . ك  ادعای اسالم كرده

بحرانی از چن  جهت اسالم مخالفان را مردود  ثمح ّ

 خواهام پرداخت:  ك  ما ب  بررسی ي  ي  آنها هندا می

 مخالفینبر کفر  کننده الف( روایات داللت

 :  باقرت از امام رواي ه1

                                                           
أقول: و أنت خبار بما فاه  مهن الهوهن    »؛ 148: 18الح ائب الناضرة . 1

والقصور، و إ  كا  مبناّاغ على ما هو المعروف المشههور مهن الحكهم    
ظهاهرة فهی ردّه،    بإسالم المخالفان، إلّها أ ّ أخبهار أههل الباهت    
نا الكالم فهی  و ق  بسط متكاثرة مستفاضة على وج  ال يعتريها الفتور.

الشهاب الثاقب فی باا  معنى الناصب، و ق  ق ّمنا نبذة فی  له  فهی   
كتاب الطهارة فی باب نجاسة الكافر، و أوضحنا كفهر المخهالفان غاهر    
المستضعفان، و نصبهم و شركهم باألخبار المتكاثرة، التی ال معهارض  

إطالقه    لها فی البان، و أنّه  لاس إطال  المسلم علاهم، إلّا من قباهل 
على الخوارج و أمثالهم، من منتحلی اسسالم، و توجّ  الطعن إلى كالم 

 «.هذا المحقّب أكثر من أ  يأتی علا  قلم الباا 
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علماً بینه و بین  نصب علیاً وجلّاهلل عزّ نّإ

و من أنکره کان  ،خلقه، فمن عرفه کان مؤمناً

1اً؛و من جهله کان ضالّ ،کافراً
  

را به  عنهوا     وجل علهی همانا خ ای عزّ

ای بان خود و بن گانش قهرار داد، پهس    نشان 

هر ك  او را شناخت م من است و ههر كه  او   

و هههر كهه  او را  كههافر اسههت ،را منكههر شهه 

 .نشناخت گمراه است

 :  روايت ديگری از امام باقر ه2

، فمن دخله کان باب فتحه اهلل نّ علیاًإ

لم و من  ،و من خرج منه کان کافراً مؤمناً

الطبقة  یدخل فیه و لم یخرج منه کان فی

  2ة؛ئالذین قال اهلل تبارک و تعالی فیهم المشی

وجهل  دری است ك  خ اون  عزّ همانا علی

 ،باز كرده است، پس ههر كه  داخهل آ  شه     

كهافر   ،و هر ك  از او خهارج شه   م من است 

اگر كسی ب  آ  داخهل نشه  و از آ     است و
                                                           

، كتاب الح ود، أبواب حه ّ المرته ، بهاب    353: 28وسائل الشاعة . 1
 .48، ح يث 10

 .49هما ، ح يث . 2



حرمت غیبت انسان                                                       49

 غیبت               

سهت كه    خارج هم نش ، او در آ  گروههی ا 

تعالی درباره آنها فرمهوده: در   و خ ای تبارک

 ص ی( است.قباب ايشا  مشات )

 :  روايت از امام صاد  ه3

من عرفنا کان مؤمناً، و من أنکرنا کان کافراً، 

ی اً حتّو من لم یعرفنا و لم ینکرنا کان ضالّ

لی الهدي الذي افترض اهلل علیه من یرجع إ

ضاللته یفعل ن یمت علی إطاعتنا الواجبه. ف

1اهلل به ما یشاء؛
  

و هر ك  ما  هر كس ما را شناخت م من است

كهه  مهها را  كههافر اسههت و هههر ،را منكههر شهه 

تها   ،نشناخت و انكار هم نكهرد گمهراه اسهت   

ك  ب  ه ايتی ك  خ اون  بهر آنهها واجهب     اين

كرده برگردد ك  عبارت است از اطاعهت مها.   

او پس اگر بر گمراهی خود بمارد خ اون  بها  

 رفتار كن . ،هر چ  خواه 

 ،به  ايهن مضهمو     گويه :  مهی  مرحوم بحرانی

 .وجود داردروايات زيادی 

                                                           
 . 12، ح يث 188: 1الكافی . 1
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 کفر مخالفیننقد روایات 

اما است الل ب  كفر مخالفان ب  اين سه  روايهت و   

 گون  روايات ب  جهات زير ناتمام است: كالغ ب  اين

ستر و پوشش اسهت و   ،«كفر»معنای لغوی  اوالً:

دی ب  همان معنا ب  كار رفت  در آيات و روايات متع ّ

معنهايش   ،ب و موضهوع آ  است و با اخهتالف متعلّه  

ب در بعضی آيات متعلّ :طور مثال  شود. ب  متفاوت می

فلذا ب  معنای كفر عملی آم ه  ،هاست آ  اعمال انسا 

ُكْم َوَلةئِنْ َلئِْن َشَكْرُتْم ألَ ﴿ :است َكَفةْرُتْم إِنَّ َعةَذابِی  ِقيةَدنَّ

  1؛﴾َلَشِديٌد 

شهما   (نعمت)ب  جای آري  بر  (نعمت)اگر شكر »

افزايام و اگر كفرا  كنا  ب  عذاب شه ي  گرفتهار    می

  «.كنام می

ََ إَِلْيةِه َسةبِيًل  َو هللِ﴿ ُِ ِحجه اْلَبْيِت َمِن اْسةَتَطا َعىَل النَّا

  2؛﴾َعِن اْلَعالنَِیَ َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ اهللََّ َغنِيٌّ 

ارت آ  خان  واجهب اسهت   و زي و مردم را حجّ»

                                                           
 .7 ي ابراهام، آ سوره. 1

 .97 سوره آل عمرا ، آي . 2
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بر هر كسی ك  توانايی برای رسا   ب  آنجا يافهت و  

كه  البته     ،هر ك  كافر شود تنها ب  خود زيا  رسانا ه

 .«نااز است خ ا از طاعت خلب بی

ب  معنای تقابل اسالم و  «كفر» ،قطعاغ در اين آيات

فهان  اش ب  عمل مكلّ ايما  نبوده بلك  ب  معنای لغوی

 فهمان . ب گرفت  و كفر عملی را میتعلّ

ی خهود در  ب  معنای لغهو  «كفر»گاهی اوقات ناز 

اسالم قرار گرفت  و ب  معنای خروج از اسهالم و  برابر 

ُروا ﴿إِنَّ الَّذيَن َكفَ ب  عنوا  نمون :  ؛مسلما  نبود  است

ِمنُوَن﴾ ْْ ْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهْم َلُي   1؛َسواٌء َعَلْيِهْم َأ َأْنَذْرهَتُ

يا  كافرا  را يكسا  است بترسانی از عذاب خ ا»

  «.نترسانی، ايما  نخواهن  آورد

  2؛ِمننَِی َسبِيًل﴾الْلِْلَكافِِريَن َعىَل  جَيَْعَل اهللُ ﴿َلنْ 

اههل ايمها     گاه برای كافرا  نسبت به   خ ا هاچ»

 .«راه تسلط باز نخواه  كرد

در معنای لغوی خود در تقابل  «كفر»و گاهی ناز 

                                                           
 .6 بقره، آي  سوره. 1

 .141 نسام، آي  سوره. 2
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گارد و در اين روايات كه    و برابری با ايما  قرار می

ت  در قرار گرف مورد است الل مرحوم محقب بحرانی

به  معنهای    «كفر»يعنی  همان معنا ب  كار رفت  است؛

خارج از ايما  و ن  ب  معنای خارج از اسالم. ب  اين 

 معنا ك  ع م شهناخت و معرفهت حضهرت علهی    

موجب خهروج از اسهالم نبهوده و چنهان فهردی را      

 .كرد مسلما  نبودنشتوا  حكم ب   نمی

اين روايات در مواردی اسهت كه  انكهار از     ثانیاً:

كه    روی علم و دانايی كامل باش  و شهامل مهواردی  

شود  است، نمی مسأل انكار از روی جهل و نادانی ب  

و در حقاقت منكری را ك  عم اغ و با علم به  حهب و   

دانه ؛ در صهورتی كه      كن ، كافر می حقاقت انكار می

اكثر مخالفان، اگر هم انكار امامت و حهب و حقاقهت   

ر. و  يهل    واقعاغ جاهل قاصرن ، ن  جاهل مقصّنكن می

و گواه بر اين مطلب است؛ زيرا  روايت اول هم شاه 

سام كرده اسهت: مه من،   مخالفان را ب  س  قسمت تق

و فرد جاهل را ب  عنوا  راه گم كرده  منكر و جاهل،

 معرفی كرده است. ،و غار از منكر
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 بهر كفهر  ب  آنها  رواياتی ك  محقب بحرانی ادام 

 مخالفان است الل كرده است:

 :  امام صاد  روايت -4

یرّ  لمدینةهل اأهل الروم، و أمن  یرّهل الشام أ

1یکفرون باهلل جهرة؛ ةمکّهل أو  ،ةمکّهل أمن 
  

اهل شام ب تر از اهل روم و اهل م ين  به تر  

ل مك  آشكارا ب  خه ا كفهر   از اهل مك  و اه

 ورزي ن .

 بصار:   وبأروايت  ه5

هل أ نّإو  ،کفرون باهلل جهرةلی ةمکّهل أ نّإ

، أخبث منهم ةأخبث من أهل مکّ المدینة

2عفاً؛سبعین ضِ
  

ورزنه    همانا اهل مك  آشكارا ب  خ ا كفر می

و اهل م ين  پلا تر از اهل مك  هستن ، هفتاد 

 ها پلا ترن .مرتب  از آن

روايت بهر   دو كافات و نحوه است الل ب  اين :اوالً
                                                           

ههل البله ا ،   أهل الخهالف... و  أ، باب فی صنوف 409: 2كافی ال. 1
 .3ح يث 

ههل البله ا ،   أهل الخهالف... و  أ، باب فی صنوف 410: 2كافی ال. 2
 .4ح يث
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 م ّعای مورد ن ر ايشا  روشن ناست.

گون  روايات بايستی طرد و ترک شهون    اين ثانیاً:

ك  بگويام برای ما قابل درک نبوده و علم آ   و يا اين

تهوا  گفهت اههل     نزد اهلش است؛ زيرا چگونه  مهی  

استقبال كهرده و شههر    ای ك  از پاامبر اكرم م ين 

خود را پايگهاهی بهرای اسهالم قهرار دادنه  از اههل       

و... در آ  بهوده   ای ك  امثال ابوسفاا  و ابوجهل  مكّ

انه ،   از آنجا ش ه و باعث هجرت حضرت محم 

ب ترن . و آيا اين نحوه سخن گفتن خود از مصهاديب  

 غابت ناست !

 گونه  روايهات مربهو  به  مقطه       ظاهر اين ثالثاً:

مثالغ جريا  سقاف  و ماجرای  ه  خاصی است تاريخی

خهواهی   كه  اههل م ينه  به  حهب      حضرت زههرا 

بود  آنها تا ابه    توا  حكم ب  شرّ و نمی ه  برنخاستن 

 كرد و ي  حكم كلی از آ  استخراج كرد.

اين روايات داللت بر كفر اهل م ين  و شام  رابعاً:

 بود  غار از كافر بود  است. كن ؛ چرا ك  شرّ نمی

از جواب اين روايات پاسخ ساير روايات مورد 
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شود؛ چرا ك  ايشها    است الل ايشا  ناز روشن می

و « ايمها  »رواياتی ك  مشهتمل بهر كلمهات    يا ب  

ان  و يا ب  روايهاتی كه     است الل كرده ،است« كفر»

ب  كار رفت  « جح »و « انكار»در آ  كلماتی چو  

گون  روايات دقّت  پاسخ ما ب  اين .ان  استفاده كرده

به  آ    تفصهال است ك  ب   «كفر»در معنای لغوی 

 خواهام پرداخت.

 ناصبی بودن مخالفین  ب( روایات

در ردّ اين كالم مرحهوم   مرحوم محقب بحرانی

ك  خو  و مال مخالفان را محتهرم   مق س اردبالی

قت نتلةه و األ ن  إ»آورده است:  1ن ،دا می خبةار نةد جةو 

ًا عليةه و علةی أمثالةه أخذ ماله مع األمن و عدم التقي  ، رد 

  2؛«سلمهإن حكم بم  

مال مخهالف را در حهال   روايات، كشتن و گرفتن »

برخالف مقه س   ؛  تجويز كرده استهامنات و ع م تقاّ

 .«ان  اردبالی و امثال او ك  حكم ب  اسالم مخالف داده

                                                           
 .78: 8 . مجم  الفائ ة والبرها 1

 .155: 18 الناضرة. الح ائب 2
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آورد ك  در آ  جا  و مهال   سپس رواياتی را می 

محترم و مه ور شمرده ش ه اسهت و در   ناصبی، غار

 افزاي :   ادام  می

باره ناصبی اكثر اين روايات در :اگر گفت  شود

از  خه ّ أاست و بنابر قهول مشههور ناصهبی    

مخالف است، پس ايهن روايهات حجتهی بهر     

ايههن  :م گفههتاادعههای شههما ناسههت، خههواه

ای خاص ك  تعريفی  تخصا  )ناصبی ب  ع ه

خههاص در لغههت و عههرف و اصههطالح دارد(  

وگرن  در لسا   ؛توسط متأخرين مصطلد ش ه

ر اصحاب مراد و من و یروايات و كالم ق ما

 1.مستضعف است ناصبی هما  مخالف غار از

وی بر اين ادعا كه  مخهالف و ناصهبی     ،در ادام 

ر زيهر  كن  ك  د ب  چن  روايت تمس  می ،يكی است

 ب  بررسی آ  خواهام پرداخت:

                                                           
ن الناصهب،  ا تضمّمّإ   قال: إ ّ أكثر هذه األخبار،فإ»؛ 157. هما : 1

و هو ه على المشهوره : أخهّ  مهن مطلهب المخهالف، فهال تقهوم        
األخبار حجّة على ما  كرتم! قلنها: إ ّ ههذا التخصها  قه  وقه       
اصطالحاغ من ه الم المتأخّرين، فراراغ من الوقوع فی مضاب اسلزام، 

ما فی هذا الموض  و أمثال ، و إلّها فالناصهب حاثمها أطلهب فهی      ك
 األخبار و كالم الق مام، فإنّما يراد ب  المخالف، ع ّ المستضعف.
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روايت مستطرفات سرائر ك  در آ  از حضهرت   ه1

ا در امتحا  )شهناخت(  شود: آي س ال می هادیامام 

بهت و طهاغوت و   مقه م دانسهتن جِ  تر از ناصب ب  باش

اعتقاد ب  امامت آ  دو ناهازی هسهت  و حضهرت در    

   1؛«من كان علی هذا فهو ناصب»ان :  جواب فرموده

 .«هر كس بر اين )اعتقاد( باش ، ناصب است»

محقب بحرانی گفت  است: ايهن روايهت صهراحت    

ك  م هر نصب و ع اوت قول به  امامهت    دارد در اين

 ست.خلاف  اول و دوم ا

 :روايت عب اهلل بن سنا  از امام صاد  ه2

 ـبیت ال هلأ ـلیس الناصب من نصب لنا  

داً و بغض محمّأی نّإ :حداً یقولأک ال تجد نّأل

الناصب من نصب لکم  و لکنّ ،دآل محمّ

2کم من ییعتنا؛ونا و أنّکم تتولّو هو یعلم أنّ
  

ت ك  با ما اهل بات دشهمنی  ناصب كسی ناس

و  كن ك  با شما دشمنی  بلك  كسی است ،كن 

                                                           
، كتههاب القصههاص، 133: 29 الشههاعةو وسههائل  ؛583: 3سههرائر ال. 1

 .4، ح يث68قصاص النفس، باب  أبواب

الهنفس،  قصهاص   أبواب، كتاب القصاص، 133: 29 الشاعة. وسائل 2
 .3، ح يث 68باب 
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كنا  و شما از  دان  ك  شما از ما پاروی می می

 شاعاا  ما هستا .

ی بن خناس ك  شبا  همان روايت روايت معلّ ه3

 :  است از امام صاد 

الناصب من نصب لکم و هو یعلم  لکنّ... و

1عدائنا؛أو تبرؤون من  وناکم تتولّأنّ
  

ك  با شهما دشهمنی   ولی ناصب كسی است  ...

كناه    دان  ك  شما از ما پاروی می كن  و او می

 جوئا . و از دشمنا  ما برائت می

ب بحرانی پس از نقهل ايهن روايهات افهزوده     محقّ

گون  تفسار ش ه اسهت و   است: ناصب در روايات اين

 امی چو  نجاست، ع م جهواز ازدواج بها آنهها،   احك

استفاده  اياتاز اين رو ات مال و خو  و امثال آ حلّ

به  جهز    ،و ناصب عبارت اسهت از مخهالف   .شود می

كه  به  گهروه خاصهی از      مستضعفان از آنهها. و ايهن  

مخالفان ناصب گفت  شود، صرف ي  اصطالح اسهت  

تهوا  يافهت بلكه      بهر آ  نمهی  از روايهات  ك  دلالی 
                                                           

قصهاص الهنفس،    أبواب، كتاب القصاص، 132: 29 الشاعة. وسائل 1
 .2، ح يث 68باب 
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 1روايات در ردّ اين ادعا بساار روشن است.

 ناصبي بودن مخالفین دالیلنقد 

اشهكاالتی   ن فرمايشات صهاحب حه ائب  بر اي

 چن  وارد است:

گرچ  روايت اول دارای سهن  معتبهری اسهت     (1

  و يعنی روايت علل الشهرائ  ؛دوم و سوم ولی روايت

 برای چنان حكمی بار ضعف سن  دارن  وخمعانی األ

ناكهافی اسهت. همچنهان     استناد ب  اين يه  روايهت  

ربع  ك  اين روايت در هاچ ي  از كتب أ مخفی نمان 

 كر نش ه و اصحاب ناز ب  آ  عمل نكرده و بر طبهب  

 ان . آ  فتوا ن اده

پوشی از ضعف سن ی آنها، اين  بر فرض چشم (2

از م عا بوده و شهامل همه  مخهالفان     روايات أخ ّ

چهرا كه  روايهت دوم و سهوم صهريد در       ؛شهود  نمی

و   وستا  اهل باتای از مخالفان است ك  با د ع ه
                                                           

فهذا تفسار الناصب فی أخبارهم، »؛ 157ه 158: 18. الح ائب الناضرة 1
الذی تعلّقت ب  األحكام؛ من النجاسة، و ع م جواز المناكحهة، و حهلّ   

المخالف مطلقاغ ع ا المستضهعف،  المال وال م و نحوه، و هو عبارة عن 
كما دلّ علا  استثناؤه فی األخبار. و ما  كهروا مهن التخصها  بفهرد     
خاصّ من المخالفان مجرّد اصطالح منهم، لم يه لّ علاه  دلاهل مهن     

 «.األخبار، بل األخبار فی ردّه واضحة السبال
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 شا  ب  اههل باهت     و محبتشاعاا  ب  جهت تشاّ

كنن ؛ بنابراين شهامل مخهالفانی    دشمنی و ع اوت می

شا  ب  جهتی  ك  با شاعاا  دشمنی ن اشت  و يا دشمنی

 شود.   آنهاست، نمیغار از تشاّ

در روايهت اول ههم، ناصهب بهود  و دشههمنی را     

كنه  و   آيا كسی ك  دشمنی مهی  :يعنی ؛مفروض گرفت 

بهت و طهاغوت را مقه م    ناصبی است، باي  ببانهام جِ 

دارد يا ب  اين كار ناهازی ناسهت  بنهابراين، ايهن      می

اختصاص داشت  و  روايت هم ب  دشمنا  اهل بات

 شود. شامل هم  مخالفان نمی

س ال از ناصب بر فهرض ناصهب    :که گفته نشود

ناصهب بعه  از    چهرا كه  فهردِ    ؛بودنش معنايی ن ارد

دشمنی، ناصب بودنش ثابهت اسهت و احتاهاجی به      

 س ال ن ارد.

سرّش اين است كه    زیرا در جواب خواهیم گفت:

اش از روی  كنه ، دشهمنی   شاي  كسی ك  دشمنی مهی 

. ب  همان باش   هعقا ه و دين نباش  بلك  از روی تقاّ

 ،پرس ، آيا ناصب ب  محه  دشهمنی   جهت سائل می

بت اعتقاد ب  تق يم جِ ،است يا در ناصبی بود  ناصب
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  !و طاغوت الزم است

چگون   ،الذكر قط  ن ر از مطالب و اشكاالت فو 

 توا  حكومت اين چن  روايت بهر سهاير روايهات    می

كه    اصب را پذيرفت و قائل ش مخالف و ن ب  مربو 

و در نتاجه    سهت ر و مبهاّن آنها اين چن  روايت مفسّ

ناصبی بوده و تمام احكام  ،مخالفان ك  هم  گفت  شود

  !شود ناصبی بر آنها ناز جاری می

 يهل   1در كتاب الطههاره  مرحوم شاخ انصاری

نجاست كافر با نقل كالم برخی از بزرگا  فقه    مسأل 

ب معنههای نصههب، شههر  دشههمنی و و لغههت در تحقّهه

 دان . را الزم می ع اوت با اهل بات

فی باب النكاح مةن نال الصدو  »فرماي :  ايشا  می

خمةالف ناصةب، و لةيس  كةل   ون أن  ال يتومه  اجله  و :الفقيه

؛«كذالک
2  

شاخ صه و  در بهاب النكهاح از كتهاب فقاه       »

ان  ك  هر مخالفی ناصهبی   نادانا  خاال كرده گوي : می

 .«گون  ناست است و حال آنك  اين
                                                           

 .146ه 147: 5. كتاب الطهاره 1

 .1225ث ،  يل ح ي258: 3الفقا   من اليحضره .2
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ههايی   و سپس در اين باره ب  نقل قهول از كتهاب  

نوار النعماناه ، التنقهاد   األمعتبر، منتهی، تذكره،  :چو 

، قاموس و صحاح پرداخته  و پهس از شهرح و     الرائ

خبار هو الظاهر من األ َل خیفی أن  »گوي :  توضاد آ  می

... فةل خیفةی ضةعف تعمةيم هةل البيةتمن يبغض أ

 ؛  «الناصب للمخالف

ظاهر روايات اين است ك  ناصهب   ك  مخفی ناست»

 ،كن ... بنهابراين  دشمنی می با اهل باتكسی است ك  

 .«قول ب  ناصبی بود  هم  مخالفان ضعاف است

 «غیبت»خطاب در صدر آیه شریفه  ج(

مه منان   دلال ديگری ك  برای جواز غابهت غاهر  

َا الَّذيَن آَمنُوا﴾آورده ش ه خطاب  در ص ر آيه    ﴿يا َأُّيه

يعنههی فقههط مهه منان مخاطههب نهههی  ؛شههريف  اسههت

 ب  همان جهت شامل غاهر  .ان  قرار گرفت  ﴾بغتَ َليَ ﴿

 شود. و كفّار نمی  از مسلمانا ؛م منان

جواب از اين است الل از آنچ  در صفحات قبهل   اوالً:

 در خالل مباحث مربو  ب  آي  شريف  گذشت روشن ش .

آيات بساار زيادی در قرآ  كريم با همهان   ثانیـاً: 
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َةةا الَّةةذيَن آَمنُةةوا﴾خطههاب  باهها  احكههام  بههرای ﴿يةةا َأُّيه

  آم ه است ك  هاچ اختصاصی به   ه  و وضعاّهتكلافاّ

بلك  برای عموم افهرد جامعه  نهازل     ،م منان ن اشت 

 ب  عنوال مثال بنگري : .ش ه است

َا الَّذيَن آَمنُوا إِذا َتداَينُْتْم بَِدْينٍ   إىِل َأَجلٍ  ﴿يا َأُّيه

ًى َفاْكُتُبوهُ  ؛﴾...ُمَسم 
1
  

اي  هنگامی ك  به هی   آوردهای كسانی ك  ايما  

 داری ب  يك يگر پا ا كنا  آ  را بنويسا . م ت

َبا َأْضَعاًفا ﴿ َا الَِّذيَن آَمنُوا ََل َتْأُكُلوا الرِّ َيا َأُّيه

؛﴾...ُمَضاَعَف ً 
2
  

 ي  ربا را چن  برابر نخوري .ا های كسانی ك  ايما  آورد

َا الَِّذيَن آَمنُوا ُكُلوا ِمْن َطيِّ ﴿ َباِت َما َيا َأُّيه

؛﴾...َرَقْننَاُكمْ 
3
  

ههای   يه  از روزی ا های كسانی ك  ايما  آورد

 ايم بخوري . پاكی ك  ب  شما داده

ْلِم َكافَّ ً ﴿ َا الَِّذيَن آَمنُوا اْدُخُلوا ِِف السِّ ؛﴾...َيا َأُّيه
4
  

                                                           
 .282 بقره، آي  سوره. 1

 .130 آل عمرا ، آي  سوره. 2

 .172 بقره، آي  سوره. 3

 .208 بقره، آي  سوره. 4
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همگی در صلد  !اي  ای كسانی ك  ايما  آورده

 و آرامش درآيا .

كه    بساار زيادی كه  بها ايهن   و غار اينها از آيات 

م منان صهادر شه ه ولهی حكمهی كه  در       ب  خطاب

 ب  م منان ناست. آنهاست قطعاغ مخت ّ

   «غیبت» ذیل آیه شریفه د(

 فرماي :   می مرحوم محقب بحرانی

ن كان إ، و غيب دل ت علی حتريم ال التي  اآلي ن  إ

ن أَ م كُ ُد َح أَ  به ُُيِ أَ ﴿نوله فيها  ن  أَل  إصدرها جممًل، 

﴾يتاً مَ  يهِ ِخ أَ  مَ ََل  َل أكُ يَ 
1
 اَلمل علی ا يعنی  م   

ثبات األخو  بنی الْمن والخالف له إ ن  إالْمننی. ف

عيه من شم  رائْ  اإل دينه ِف يان، و َل َل يكاد يد 

عيان َلستفاضتها أخبار الساد  األحاط خرًا بأمن 

؛الراء  منهمهتم وابوجوب معاد
2
 

مجمهل اسهت    ،غابتچ  ص ر آي  تحريم اگر

آيا كسی از شما دوست »ولی فرموده  يل آ  

                                                           
 .12سوره حجرات، آي  . 1

 .150: 18الح ائب الناضرة . 2
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« گوشت برادر مرده خود را بخورد ! دارد ك 

چازی است ك  موجب حمل آ  بهر مه منان   

شههود؛ زيههرا كسههی كهه  رايحهه  ايمهها  را  مههی

استشمام كرده باش  و همچنان كسهی كه  به     

احاطه  داشهت     روايت حضرات معصومان

مخالف دينهی او را   برادری بان م من و، باش 

 ادعا نخواه  كرد؛ چرا كه  اخبهار و روايهات   

آ  بزرگها  بهر وجهوب دشهمنی و      مستفا 

 نها است.آی از تبرّ

مطلهب آورده و به    يا  ايهن  أتسپس رواياتی در 

 .كرده استآياتی ب  عنوا  م ي  ناز اشاره 

جواب از اين دلال از آنچ  ما قبالغ  يل آي  شريف  

شود و ما از ارائ  دوباره آنها  روشن می ،مطرح كرديم

 كنام. صرف ن ر می

ای كه  توسهط مرحهوم     ادلّ پس از بررسی و نق  

، اكنو  به  نقه  و كنكهاش    اقام  ش  محقب بحرانی

  به  آ  تمسّه   یيای ك  مرحهوم محقهب خهو    ادلّ 

 پردازيم: می ،است نموده
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ـ (  اهل بدعت بودن مخالفین ه

 در مصباح الفقاه  آورده است:   خويی محقب

مراد از م من در اينجا كسی است ك  ب  خه ا  

و معاد و دوازده امام ك  اول آنها  و پاامبر

و آخهر آنهها    حضرت علهی بهن اباطالهب   

ايما  داشت  باش  و  ،است حضرت حجت

شا  را انكار كنه  غابهتش   هر كس يكی از اي

زيههرا در روايههات و ادعاهه  و   جههايز اسههت؛

لعن مخالفان جايز شمرده ش ه است  ،اتزيار

و وجوب برائت از آنها و زياد ناسزا گفهتن و  

 ؛شا  ثابت ش ه اسهت  متهم كرد  آنها و غابت

 آنها اهل ب عت و ش  و شهبه  هسهتن ،  زيرا 

 ای در كفر آنها ناست؛ چ ش  و شبه بلك  ها

حتی يكهی از   چرا ك  انكار واليت و ائم 

و جانشهانی غاهر   و اعتقاد ب  خالفهت   ايشا 

  جبهر و  ماننه  ؛آنها و اعتقاد ب  عقاي  خرافا 

شهود كه       مهی امثال آ  موجب كفر و زن قه 

اخبار و روايات متواتر و روشنی بر كفر منكر 

معتق  ب  اين اعتقادات و مهوارد   واليت و كفر
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 كن . مراهی از قبال آ  داللت میگ

ايهن فقهرات زيهارت جامعه       ،بر اين مطلهب 

ههر كهس    من جْدكم كةافر؛: »كن  داللت می

ة»، «كافر است ،منكر شما گردي  ده و مةن وح 

گههانگی هههر كههس خهه ا را بهه  ي نبةةل عةةنكم؛

ك  ايهن فقهره   « شناخت ب  تعلام شما پذيرفت

 ؛دهه   ب  عكس نقا  نتاج  مطلوب ما را می

يعنی هر كس ب  تعلام شما نپهذيرفت خه ا را   

بلكه  به  خه ای     ،ب  يگانگی نشناخت  اسهت 

 بزرگ مشرک ش ه است.

ی روايات ك  دربهاره عه م وجهوب    و در بعض

كسهی كه  از سهنی    ه   نماز فرد مستبصر قضای

گونه    وارد شه ه ايهن  ه     گرويه ه بود  ب  تشاّ

ع هم  أالحال التی كنت علاهها    ّإ»آم ه است: 

ك  تهو بهر    من ترک ما تركت من الصالة؛ حالی

تر غار ائم ( بزرگ)اعتقاد ب  خالفت  ای آ  بوده

 .«ای ترک نمازهايی است ك  ترک كردهاز 

و در برخی روايات آم ه است: ناصب ما اهل 

تهر از سهگ    و كهم  رابات ب تر از يهود و نصا
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تر از سهگ   است در حالی خ ای متعال نجس

خلب نكهرده اسهت و ناصهب مها اههل باهت       

ب يهی است ك  جهواز   تر از آ  است. و نجس

الذكر است؛ بلك   تر از امور فو غابت آنها كم

جههواز وقاعهه  در اهههل بهه عت و گمراهههی را 

 آری،دانستی و وقاعه  همها  غابهت اسهت.     

حكم اسالم در بعضی احكام بر بعضی از آنها 

ب  خاطر آسها  شه   امهور و جلهوگاری از     

 1خونريزی ثابت ش ه است.

                                                           
الم من هنا من آمن باللّ   المراد من       »؛ 324ه   323. مصباح الفقاهة: 1

: أوّلهم علی بهن أبهی   و برسول  و بالمعاد و باألئمة اسثنى عشر
، و آخرهم القائم الحجّة المنت هر )عجّهل اللّه  فرجه (، و     طالب

جعلنا من أعوان  و أنصاره و من أنكر واح اغ مهنهم جهازت غابته     
والزيهارات   الوج  األوّل: أنّه  ثبت فی الروايات و األدعاهة   لوجوه: 

جواز لعن المخالفان، و وجوب البرامة منهم، و إكثار السبّ علهاهم،  
   و اتّهامهم، والوقاعة فاهم: أی غابتهم؛ ألنّهم من أهل الب ع و الريهب.  

بل ال شبهة فی كفرهم؛ أل ّ إنكهار الواليهة واألئمّهة حتّهى الواحه       
كالجبر و نحوه  منهم، واالعتقاد بخالفة غارهم، و بالعقائ  الخرافاّهة،

يوجب الكفر والزن قة. و ت لّ علا  األخبار المتهواترة ال هاهرة فهی    
كفر منكر الوالية، و كفر المعتق  بالعقائ  المذكورة، و ما يشبهها مهن  

و مهن  »فی الزيارة الجامعهة:   الضالالت. و ي لّ علا  أيضاغ قول 
. «و من وحه ه قبهل عهنكم   »فاها أيضاغ:  و قول «. جح كم كافر

فإنّه  ينتج بعكس النقا  أ ّ من لم يقبل عنكم لم يوح ه، بل ههو  
مشرک باللّ  الع ام. و فی بع  األحاديث الواردة فی ع م وجهوب  

التی كنت علاها أع هم مهن     إ ّ الحال»قضام الصالة على المستبصر 



حرمت غیبت انسان                                                       69

 غیبت               

 اهل بدعت بودن مخالفین دلیل نقد

انه ،   آنچ  ك  ايشها  در تعريهف مه من آورده    (1

مثهل زي يه  و    ؛مستلزم جواز غابهت سهاير شهاعاا    

ك   شود و حال آ  اسماعالا  و فطحا  و واقفا  و... می

ك  ب  هر دلالهی حه يث    هبسااری از بزرگا  ح يث  

 ان . در ماا  اين ع ه قرار گرفت  ه آنها پذيرفت  است

ی از ما هاچ دلالی مبنی بر جهواز لعهن و تبهرّ    (2

صرفاغ برای مخهالف بهود  ناهافتام و كهاش      ،مخالفان

آنچه    آری،فرمودنه .   ايشا  ب  م رک آ  تصريد می

ستن از دشمنا  اهل در روايات آم ه وجوب برائت جُ

و در زيارات هم لعن بهر ظهالمان اههل     است بات

اللهم » يشا  وارد ش ه است:و غاصبان حب ا بات

و آخر تابع له  دآل حمم  د وحمم   ل ظامل ظلم حق  و  العن أ

 .«هم العنهم مجيعاً الل   ،علی ذلک

پس اين دست  از روايات و زيارات شامل ظالمان  
                                                                                

و فی جملة من الروايهات الناصهب لنها    «. ترک ما ترک من الصالة
هود والنصهارى، و أههو  مهن الكلهب، و أنّه       أهل البات شرّ من الا

تعالى لم يخلب خلقاغ أنجس من الكلب، و أ ّ الناصب لنا أهل البات 
ألنجس من . و من البه يهی أ ّ جهواز غابهتهم أههو  مهن األمهور       
المذكورة. بل ق  عرفت جواز الوقاعة فی أههل البه ع والضهالل، و    

على بعضهم فی بع  الوقاعة هی الغابة. نعم، ق  ثبت حكم اسسالم 
 «.األحكام فقط تسهاالغ لألمر، و حقناغ لل مام
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و غاصهبان حهب آنهها و دشهمنا  و      ب  اههل باهت  

  كه شود و حال آن گا  و بزرگوارا  میمبغضا  آ  بزر

ايهن مخهالفان    تراگر ب  چشم انصاف دي ه شهود باشه  

چرا ك  اينهها   ؛ نشو مشمول اين روايات و زيارات نمی

   اطههار ائمّ ن  دشمن و ن  مبغ  و ن  غاصب حبّ

 اهل باهت  بلك  در بسااری از موارد محبّ ،هستن 

جاههل قاصهر به  شهمار      ،ناز هستن  و در باب عقا ه

 ك  قبالغ بحث آ  گذشت. كما اين ،آين  می

است الل ب  ناصبی بود   ع م تمامات درآنچ   (3

 مخالفان روشن ش .

عوام از مخالفان و بعضی از عالما  آنها واقعهاغ   (4

 ه  اهل ب عت ناستن  تا مشمول احكهام اههل به عت   

تصريد شه ه در روايهت داود بهن سهرحا  از امهام      

 شون . ه صاد 

 فرموده است ك  رسول خه ا  امام صاد  

 فرماي :   می

ظهروا أف والبدَ من بعديهل الريب أذا رأيتم إ

كثروا من سب هم والقول فيهم أالرائ  منهم و

وا ِف الفساد ِف معباهتوهم كيل يطو الونيع و
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مون من بدعهم، سلم وُيذرهم الناُ وَليتعل  اإل

اَلسنات ويرفع لكم به  يكتب اهلل لكم بذلک

اآلخر ؛ الدرجات ِف
1
 

هر گاه پس از من اهل ريب و ب عت را دي يه ،  

نا ، و بسهاار به    اری خود را از آنها آشكار كباز

باره آنها ب  بگويا  و آنهها   و در آنها دشنام دها 

نتوانن  ب  فساد در اسالم طم   كنا  ك  مبهوترا 

كننه  و در نتاجهه  مهردم از آنههها دوری كننهه  و   

های آنها را ياد نگارن  و خ اون  در برابهر   ب عت

اين كار برای شما حسنات بنويسه  و درجهات   

 شما را در آخرت باال برد.

لفان و بعضی از عالما  آنها را از مخا چرا ما عوامِ

 دانام    ل ب عت نمیاه

ين فی دخال ما ليس فی الدإ»بارت است از ب عت ع

چازی در دين كه  در ديهن    يعنی داخل كرد  ؛«الدين

 .«نبهوده و يهها جزئاههت آ  در ديههن مشههكوک اسههت 

بنابراين اگرچ  پ ي آورنه گا  و غاصهبا  اصهلی و    

                                                           
أبهواب جههاد   مهر بهالمعروف،   ، كتهاب األ 267: 16الشاعة . وسائل 1

 .1، ح يث39باب النفس، 



 16/ فقه و زندگی                                       72

 

حاماا  آنها در زما  خهود كه  دانسهت  و عالمانه  و     

انه ، اههل به عت     در دين شه ه  عام ان  موجب تغاار

پس از آنها ك  با جههل   اما آيا ساير مخالفانِ هستن ؛

قصوری از آنا  پاروی كهرده اههل به عت هسهتن       

كن  ك  اين  شا  هم خطور نمی  هنكسانی ك  حتی ب  

اعتقاد و عمل آنها داخل كرد  چازی در ديهن اسهت   

 ك  آ  چاز در دين ناست!

 ،روايهت فهو  آمه ه    طبب آنچه  در  ،عالوه بر اين

مبارزه  ،اهل ب عت كرد  نسبت ب  دلال اصلی ب گويی

ناشی  یها و فسادها با آنها و ع م ترويج افكار و شبه 

از آ  است و در اين صورت ههاچ ربطهی به  غابهت     

 را ك  غابت برخاست  از حس ، حقه ، چ ؛نخواه  داشت

كان  و ساير ر ايل اخالقی است و در دو جهت كهامالغ  

« بهاهتوم »و فعل امهر   با آ  قرار گرفت  است. متفاوت

از ريشه    از پاامبر اكرم در روايت امام صاد 

يعنی بايه  بها    است؛ب  معنای مبهوت ساختن « بهت»

گذار هستن  به  قه ری بها قهوّت و      كسانی ك  ب عت

و  بحهث نمهود كه  متحاّهر    است الل و محكم و قاط  
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 مهبوت شون  و از پاسخ داد  ناتوا  گردن .

والظةاهر أن  »چنانچ  مرحوم مجلسی فرموده اسهت:  

ين الدار بالباهت : إ لزامهم باَلجج القاطعة  وجعلهةم متْةري 

ون جواباً  َكَفَر﴾ ﴿ َفبُِهَت الَِّذي كا نال تعالی: ،َلُيري 
1
.

2
 

منطب است اللی اسالم  بااين روش هما  طور ك   

غابهت و   ی،يبه گو  ب  همها  ماهزا    ،سازگارتر است

با روح اسالم ه گرچ  در مقام تقابل و رويهايی    بهتا 

 با مخالفا  ه ناسازگارتر است.

زيهرا عه م    ؛غار از عه م قبهول اسهت    ،انكار (5

پذيرش مطلب حقی با علم به  حقاناهت آ  را انكهار    

شخ  عالم در زما  امام آ   ،گوين . ب  طور مثال می

ت بع  از حضرت موسی بهن  مدانست اما می كاظم

ولی طم  در  ؛شود منتقل می ب  امام رضا جعفر

جهاه و مقهام    ان وزی و حبّ مالو مال دناا و حرص 

مان  از پذيرش آ  ش  و با علم ب  حقانات و امامهت  

ايهن   صهورت،   ك  در ايهن  منكر آ  ش  امام رضا

شود. ولی بحث مها   انكار و اين جح  موجب كفر می

                                                           
 .258سوره بقره، آي   .1

 .81: 11مرآة العقول  .2
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جههل و  م منانی است ك  از روی  در مخالفان و غار

ن  آنهايی ك  با علهم و   ،پايبن ن شا  ور ب  اعتقاداتقص

 كنن .  عام اغ مخالفت می

كفهر در اينجها در    ،طور ك  قبالغ گذشهت  هما  (6

به    ،بلك  كفر در برابر ايما  ،مقابل اسالم قرار نگرفت 

 معنای ع م وصول ب  مراتب كامل آ  است.

 ه مهن وحّه  »همچنان استشهاد ايشا  ب  عبهارت  

گاری شرک ب  عكس نقا  ايهن   و نتاج « قبل عنكم

 م ك  شرک غار از عه  ب  دلال اين ؛ناتمام است ،قضا 

می بزرگ معرفی شركی ك  در قرآ  ظل ؛توحا  است

، شهود  هر گناهی جز آ  بخشوده میك   و شركی ش ه

در اينجا ب  اين معناست ك  اگهر   بلك ؛ مقصود ناست

 رفت ب  م ارج تام وكسی تعلام توحا  را از ائم  نپذي

تمام و كامل توحا  نخواه  رسا  و اين معنايی غاهر  

 از قائل ش   شري  برای خ است.

است الل ايشا  ب  كفر مخالفان ب  آ  روايتهی   (7

ك  بر ع م وجوب قضای نماز فهرد مستبصهر داللهت    

 ؛تهر باشه    شاي  از ديگر داليل ايشا  سست ،كرد می

ای ب  كفر  ك  اشاره چرا ك  در اين روايت هاچ چازی
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د و ع م وجوب قضهای  وش آنها كرده باش ، يافت نمی

نماز مبنی بر جاهل قاصر بود  مخالفان است نه  به    

 دلال كفرشا .

 متجاهر به فسق بودن مخالفین و(

بر جهواز   خويی محقبدلال ديگری ك  توسط 

 آنها  غابت مخالفان اقام  ش ه متجاهر ب  فسب بود  

فرمايه : چاهزی كه      ايشها  مهی   ،و بلك  باالتراست 

تر از فسهب اسهت    ان  بزرگ مخالفان ب  آ  ملتزم ش ه

 1ك  عبارت است از انكار واليت.

« انكار»و « كفر»پاسخ اين م عا از آنچ  در  يل 

شود؛ چرا ك  تمامی اين  روشن می ،گذشت« جح »و 

علم به  حقاناهت به      يابن  ك  واژگا  وقتی تحقب می

ان حال از روی عناد و لجاجهت  در ع مطلبی باش  و

  علم و تعمّه  ،شود و در تجاهر ب  فسب و... انكار می

طور ك  قهبالغ   و هما  .ا  باطل شر  ش ه استتادر ا

در واق  غالب مخالفان از روی علهم و   ،گفت  ش  ناز

 كنن . را نمی عم  انكار حقانات واليت ائم 

                                                           
 .324: 1 . مصباح الفقاهة1
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 عه بر غیبت مخالفینسیره متشرّ ز(

ع  بهان  ورده است: ساره متشهرّ آ خويیمحقب 

شاع  بر غابهت مخهالفان اقامه  شه ه      یعوام و علما

هها و   ناسزا گفتن و لعن آنهها در همه  زمها     و است

بلكه    ،ع  ت اوم داشهت  اسهت  ها در ساره متشرّ مكا 

از  ،جواز غابت مخهالفان » :صاحب جواهر گفت  است

 1.«ضروريات است

قاام چنان  اوالً: زيرا ؛اين است الل ناز ناتمام است

ای بر جواز و ت اوم ناسزا گفتن و لعن مخهالفان   ساره

ك  سهاره بايه     ؛ چرا ك  در زما  ائم ثابت ناست

ب  آ  زما  متصل باش ، هاچ شاه ی بر ناسزا گفهتن  

و  ی و بهتهها  و لعههن مخههالفان از ائمهه يو بهه گو

ياه  آ   أاطرافاا  آ  حضرات ه ب  طوری ك  مورد ت 

بر فرض  :ثانیاً ؛ش  ه ثبت نگردي ه است بزرگوارا  با

جواز لعن آنها دلالی بهر جهواز غابهت آنهها      ،پذيرش

دوری  و طلب آنها چرا ك  لعن، دعا بر علا  شود؛ نمی

به  آبهرو بهرد  و     از رحمت خ است و هاچ ارتباطی

                                                           
 .324. هما : 1
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تجويز دعها بهر علاه      ض و هت  حرمت ن ارد وتعرّ

كمها   ،شود ب  آبروی آنها نمی ضز تعرّآنها سبب تجوي

چنان اشاره  ب  اين مطلب اين ك  مق س اردبالی اين

 غيب علی جواق ال جواق لعنه بنص   يدل  وَل»: استفرموده 

ن ه طويل، أو نصري، و أعمی، و إبأن يقول:   دل  مع تلک األ

؛«أجذم، و أبرص، و غريذلک، و هو ظاهر
1  

بهر  داللهت   ،اين روشن است جواز لعهن مخهالف  

ك  پشت سرش بگوي : بلن  ق   ب  اينه  جواز غابت او

يا كوتاه ق  است يا نابانا و جذامی و يا دچار پاسهی  

كه  بهر    ه  كن ؛ با آ  هم  دلالهی  نمی ه  ار آنهاستغو 

 شت.گذ ه حرمت آ 

  مسألهاصل عملي در 

  حرمهت غابهت از شهمول    دلّه ا اگر گفتـه یـود:  

قاصهر بهوده و   ه اعم از مسلمانا  و كفار   ه  غارم من

ا اصهل  نه پس نسبت ب  آ ،شود شامل م منان میفقط 

 برائت جاری ش ه و غابت آنها جايز است.

 ادلّه  مجرای اصل عملی فقه ا    گفته خواهد ید:

                                                           
 .78: 8 . مجم  الفائ ة والبرها 1
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نقلهی   ادلّ است و با توج  ب  آنچ  گذشت معلوم ش  

اعهم   ؛های محترم و عقلی بر حرمت غابت هم  انسا 

توا   از م منان و غارم منان وجود دارد، بنابراين نمی

 كرد.جاری در اينجا اصل عملی برائت را 

قبهاد  ظلهم بهود  و    اصل عقلهیِ  ،و عالوه بر آ 

 غابت هم  مسلمانا  بلك  حرمتشامل غابت، بود  

ناهز م يه     ی عقهال و بنا ی محترم استها انسا  هم 

ز ايهن اصهل   برای خروج ا لذا .ن حكم عقل استماه

و براهانی قاط  از طرف شهارع  ای استوار  ادلّ نااز ب  

 .ك  آ  هم ب  دست ناام ه است مق س است

 مسلمین غیبت غیر

 مشههور فقهها غابهت غاهر     نگهاه ك  از  ن ر ب  اين

 آ  ابعهاد  پارامهو   ؛ امها جايز شمرده شه ه  ا مسلمان

هها بهر    و اكثر بحث است بحثی صورت نگرفت  چن ا 

 تها  است، الزم است و مخالف انجام ش همحور م من 

به  ويهبه    تر دنبهال گهردد.   اين بحث ب  صورت دقاب

محسوب يقانی در لسا  فقها  جواز غابت كافر ك  اين

جهواز غابهت مخهالفان را     ادلّه  يكی از  حتیو  ش ه
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طهور كه  در    )هما  .ان  كافر بود  آنها دانست  موضوع

 .صفحات قبل مالح   ش (

 «کافر»و « کفر»معنای 

و مباحث پارامو  آ  در چن  جهای فقه     «كفر»

مطرح ش ه است. از جمل  طهارت و نجاست، دخول 

 . در مساج ، نكاح، جهاد، ارث )مانعاّت( و...

بها   مسهأل  با توج  ب  اهمات آ  و ارتبها  ايهن   

الذكر اكنو  ب   موضوعات مختلف از جمل  موارد فو 

آ  پرداخت  و ب  تباهان و توضهاد معنها و     ب  تفصال

 ب احكام ب  آ  خواهام پرداخت.نحوه تعلّ

به    «كهافر »و  «كفهر »در فق  هر جا ك  سخن از 

ر دانسهت  و ههر   آ  را اعم از قاصر و مقصّ ،ماا  آم ه

ش ه بر مطلب كافر ب و  در  حكمی ك  بر آ  حمل می

 ان . ن ر گرفتن قصور و تقصار آنها حمل كرده

ا دقههت باشههتر بهه و  در ن ههر داشههتن پههاش امهه

های قبلی و كنار گذاشهتن تعصهبات دينهی و      هنات

ما را ب  اين نكت   ،تر مذهبی همراه با امعا  ن ر ظريف

رهنمو  خواه  ساخت ك  در اكثر موارد خصوصاغ در 
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ناشی از تقصهار   «كفرِ» ،يعنی غابت ؛موضوع بحث ما

كهام، از  رين از كفهار موضهوع بسهااری از اح   و مقصّ

 جمل  جواز غابت قرار گرفت  است.

مراجع  ب  قرآ  و دقت در آيات آ  و مراجع  ب  

اهل لغهت بهرای دريافهت صهحاد معنهای       های باكت

را پهاش روی مها    نكهات ج يه ی   ،«كافر»و  «كفر»

 .گشودخواه  

 لغتدر  «کافر»و  «کفر»واژه 

پوشها ه  »و  «سهتر »را در لغهت به     «كفر»واژه 

 ان . معنا كرده «پوشان   چازی»و  «ش  

 در مفردات راغب آم ه است:  

ء، و وصف الليل ليشا سرت :اللغ  الكفر ِف

 اَ لسرته البذر ِفر  الزو ،شخاصبالكافر لسرته األ

النعم  و كفرانا: سرتها برتک  كفر ،...رضاأل

أداء شكرها؛
1
  

كفر در لغت پوشا ه ش   چازی است، شهب  

ك  اشهخاص و اجسهام را    را هم ب  خاطر اين
                                                           

 «.كفر»، 714لفاظ القرآ : . مفردات أ1
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 هكهافر   ه   پوشهان  بها واژه   اش مهی  با سهااهی 

ان  و زارع را هم ك  پاوست  بذر و  وصف كرده

افشان  و در خهاک پنهها     دان  را در زمان می

... كفهر النعمهة و    گوينه ،  ه  كهافر  ه  كنه   مهی 

هها بها تهرک     نعمهت  كفرانها: پوشها ه داشهتن  

 .اری استزشكرگ

 ابن اثار در نهاي  آورده است:  

ء تغطي  تستهلكه؛صل الكفر: تغطي  اليشأ
1
  

اصل كفر، پوشان   چازی است ب  نحوی كه   

 .محو كن  كامالغ آ  را

 و فاّومی در مصباح نوشت  است:  

صل الباب و يقال أو هو  ،ذا غط اهإ ءَ ر اليشفَ كَ 

ح كافر ی يسرته؛أه يكفر البذر ةألن   ؛للفل 
2
  

برای وقتی است ك  چاهزی را   ه ر الشیمَفَكَ ه

بپوشانن  ك  اين اصل بهاب اسهت به  همهان     

زيرا كه    ،شود جهت ب  كشاورز كافر گفت  می

 .پوشان  يعنی دان  را می هيكفر البذر ه  او

 گوي :   ابن فارس در مقاياس می
                                                           

 .187: 4 النهاية. 1

 .535 :1ه2. المصباح المنار 2
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يدل  علی معنی واحد، وهو أصل صْيح كفر... 

ه ةألن   فر؛لزارَ كاا :ويقال ،سرت والتغطي ...ال

رض؛يغط ی اَلبَّ برتاب األ
1
  

يعنی ماده كهاف و فهام و رام بهر معنهای      هكفر   ه

كن  ك  عبارت است از پوشان    واح ی داللت می

شود؛ چو   و پوشش... و ب  كشاورز كافر گفت  می

 .پوشان  میاو دان  را ب  خاک زمان 

 : آم ه استدر صحاح 

 ،...يشء بظلمته ه سرت كل  ةن  الكافر: الليل الظلم؛ أل

ه يسرت نعم ةن  ی الكافر؛ أليت: ومنه سم  سك  لنال ابن ا

ی البذر ه يغط  ةن  الكافر: الزارَ؛ ألو ...اهلل عليه

بالرتاب؛
2
  

  چاهز را  كافر است چرا ك  همه  ،شب تاري 

... ابن سهكات گفته    پوشان  اش می ب  تاريكی

زيرا  ،كافر را كافر گوين  است: ب  همان جهت

ههای خه ا بهر خهودش را      ك  او ههم نعمهت  

چو  او دان   ،كشاورز كافر استو پوشان .  می

 پوشان . را با خاک می
                                                           

 .«كفر»، 191: 5معجم مقاياس اللغة . 1

 «.كفر»، 808: 2الصحاح . 2
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از آنچ  از اهل لغت باا  كرديم معنای كفر و وج  

تسما  كافر روشن ش  ك  ستر و پوشان   است و اين 

نهايی به    كن  مگر بع  از علم و دا معنا تحقب پا ا نمی

شود و در حقاقت كافر،  آنچ  ك  مستور و پوشان ه می

ساتر و پوشانن ه اسهت؛ چهو  كه  آنچه  از حهب و      

حقاقت دانست  مخفی كرده و با اظههار اباطاهل آ  را   

و  قاصر اصهالغ توجه    اما فرد جاهلِ ده ؛ وشش میپ

آ  را  تها التفاتی نسبت به  آنچه  حهب اسهت نه ارد      

قاي  باطله  خهويش در   بپوشان  و چازی جز هما  ع

نزد خود ن ارد ك  اين عقاي ، آ  را پوشهش دهه . و   

اگر منصفان  و با دقت و ب و  تعصبات مذهبی ب  اين 

 بنگريم حب مطلب همان است. مسأل 

 در قرآن« کافر»و  «کفر»واژه 

 «رمقصّ»و كافر ب   «تقصار»در قرآ  كريم كفر ب  

از كفهار  در آ  بحثهی  ك  پاون  خورده است و آياتی 

چهرا   ؛ر از آنها را باا  فرموده اسهت مطرح ش ه مقصّ

ك  عذاب فرد قاصر از من ر عقل قباد و از ن ر شرع 

برائهت در همهان    ادلّه  ب  اين جهت ك   ممنوع است؛
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 قرآ  كريم آم ه است:  

بنَِی َحتَّٰى َنْبَعَث َرُسوًَل﴾ ؛﴿َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
1
  

 ،هام كهرد و ما هرگز )قومی را( مجازات نخوا

را  حقهايب مگر آنك  پاامبری مبعوث كنام )تا 

 باا  كن (.

؛﴾َءاهَتاَنْفًسا إَِلَّ َما  ﴿ََل ُيَكلُِّف اهللُ
2
  

خ اون  هاچ كس را جز ب  مق ار توانايی كه   

 كن . ب  او داده تكلاف نمی

؛َنْفسًا إَِلَّ ُوْسَعَها﴾ ُيَكلُِّف اهللُ ﴿ََل 
3
  

اش  انه ازه توانهايی  كس را جز ب   خ اون  هاچ

 كن . تكلاف نمی

﴿لَِيْهلَِک َمْن َهَلَک َعْن َبيِّنٍَ  َو َُيْيَى َمْن َحيَّ َعْن 

؛َبيِّنٍَ ﴾
4
  

شون  از روی اتمام حجت  تا آنها ك  گمراه می

يابن  از روی دلاهل   باش  و آنها ك  ه ايت می

 روشن باش .

                                                           
 .15 ، آي سرامإ سوره. 1

 .7 ، آي طال  سوره. 2

 .286 بقره، آي  سوره. 3

 .42 انفال، آي  سوره. 4
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 «سـعه  حـدیث » و «حدیث رفع» و رواياتی مانن 

كنن  ناز بر ايهن مطلهب    ائت شرعی داللت میك  بر بر

ت ان ؛ بنابراين ادلّ  برائت شرعی از كتهاب و سهنّ   گواه

هم  حاكی از آ  است ك  مراد از كفار در آيات قرآ  

 رين آنهاست.  مقصّ

« قبد عقاب بالباا »ب  حكم قاع ه  همچنان عقل

يعنهی به    دان ؛  عقاب كفار قاصر را قباد می عذاب و

فهمهام   مهی  بالباا مالزم  عقلا  و از باب قبد عقاب 

هر جايی ك  در قرآ  عذاب و كفهر كنهار ههم آمه ه     

بع  از علهم و   جح است، من ور كفر از روی انكار و 

شناخت است؛ چرا ك  قرآ  خهالف عقهل چاهزی را    

 كن . باا  نمی

بنابراين اگر عذاب و يا چازی شبا  آ  در قهرآ   

 ه اسهت، شهامل غاهر مسهلم قاصهر      برای كهافر آمه  

شهود كه  بتهوا  او را     شامل كسی می بلك  شود، نمی

به    پهی دان  و  عذاب كرد و آ  هم كسی است ك  می

 كن . حقانات اسالم برده و در عان حال انكار می

در آ  كه   اكنو  بنگري  ب  بعضی از آيهات قهرآ    
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ات آ  به  كهار   و برخی مشهتقّ  «كافر»، «كفر»واژگا  

كفهری  ك  پا است  در اين آيات ب  خوبی و سترفت  ا

مراد و من ور بوده و احكهامی   ،ك  از روی تقصار باش 

اعم از عذاب و لعنهت و... فقهط    ب ش ه؛ك  بر آ  مترتّ

شود و اصهالغ بسهااری از    بر اين دست  از كفار حمل می

كارهايی ك  از كفار در اين آيات  كر ش ه مربهو  به    

انايی و بها علهم و شهناخت    كسانی است ك  از روی د

ان  و جای ههاچ   ش هآ  كارها حب و حقانات مرتكب 

از  كفهرِ  ،گذارد ك  اين كفهر  ای را باقی نمی ش  و شبه 

روی تقصار است. كارهايی چو  قتل انباا، انكهار بعه    

به  عنهوا    .  از شناخت حب، ص ّ عهن سهبال اهلل و...  

 نمون  ب  اين آيات بنگري :

ْم َأْم مَلْ َكَفُروْا َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأنَذرْ إِنَّ الَِّذيَن ﴿ هَتُ

ِمنُونَ  ُتنِذْرُهْم ََل  ْْ ؛﴾ُي
1 

 

 تفهاوت  آنها   بهراى  شه ن ،  كهافر  ك  كسانى

 يا بترسانى( الهى عذاب از) را آنا  ك  كن  نمى

 .آورد نخواهن  ايما  نترسانى؛

                                                           
 .6 بقره، آي  سوره. 1
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ُبوا بِآياتِنا ُأولئَِك ﴿ َأْصْاُب َو الَّذيَن َكَفُروا َو َكذَّ

؛﴾النَّاِر ُهْم فيها خالُِدونَ 
1

 

و كسانى ك  كافر ش ن ، و آيات مها را دروغ  

پن اشههتن  اهههل دوزخنهه  و هماشهه  در آ    

 خواهن  بود.  

اٌر ُأولئَِك ﴿ إِنَّ الَّذيَن َكَفُروا َو ماُتوا َو ُهْم ُكفَّ

ُِ َأمْجَعنیَ َو الَ  اهللَِعَلْيِهْم َلْعنَُ   ؛﴾لئَِكِ  َو النَّا
2
 

كسانى ك  كافر ش ن ، و در حالِ كفهر از دناها   

رفتن ، لعنت خ اون  و فرشتگا  و هم  مهردم  

 بر آنها خواه  بود!

وا َعْن َسبيِل ﴿ َنْد َضلهوا  اهللِإِنَّ الَّذيَن َكَفُروا َو َصده

؛﴾َضلَلً َبعيداً 
3

 

)مردم را( از راه خ ا  كسانى ك  كافر ش ن ، و

 .ان  ورى گرفتار ش هدر گمراهى دبازداشتن ، 

سهوره   3سوره بقره،  90و  89بنگري  ب  آيات   و ناز

 سوره يونس. 4سوره نسام،  140و  102و  37 ، بتو

هر جايی كه  خ اونه     :توا  گفت می یو ب  طور كل

                                                           
 .39 ، آي بقره سوره. 1

 .161 ، آي بقره سوره. 2

 .167 ، آي نسام سوره. 3
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تبارک و تعالی در قرآ  وعه ه عهذاب و امثهال آ  داده    

نوعی تقصار، جح  و انكار و معان ت و خصومت  ،است

طور كه  در   هما  گرن در آ  از طرف كفار نهفت  است. و

ابت ای همان بحث گذشت ب  حكم ديگر آيات قهرآ  و  

كهرد   ك  داللت بر برائت شرعی می روايت معصومان

عهذاب  « قبد عقاب بالباا »و ب  حكم عقل يعنی قاع ه 

ور چنهان فعلهی از   و صه   ،جاهلان قاصر قبهاد اسهت  

 عال محال است. حضرت حب جلّ و

 در روایات« کافر»و  «کفر»واژه 

ده  كه    روايات آم ه نشا  می آنچ  ك  در بعضی

حقاناّهت معنها    ب با علم  جح  و انكارفقط با  «كفر»

 قصار:  روايت عب الرحام كن ؛ مانن   پا ا می

ِرُجُه إىَِل  َو ََل  وُد وَ ةُجْل ا إَِلَّ  ْلُكْفرِ اخُیْ َلُل اُْ ْْ
؛َِلْستِ

1
 

مگهر انكهار و    ،برد انسا  را ب  سوی كفر نمی

 .استحالل

 :  صحاح  محم  بن مسلم از امام باقرو 

                                                           
 .50، ح يث 354: 28 الشاعة؛ وسائل 1، ح يث 27: 2. الكافی 1
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ْنَراُر وَ ُكله يَشْ  ُه اإْلِ يَاُن َو ُكله اٍء جَيُره لتَّْسلِيُم َفُهَو َاإْلِ

ْنَكاُر  ُه َاإْلِ ٍء جَيُره وُد َفُهَو َاْلُكْفرةُجْل َوايَشْ ؛ُْ
1
 

اقرار و تسلام موجهب آ  باشه ،   چازی ك   هر

و هر چازی ك  انكهار و   ،پس همانا ايما  است

 جح  موجب آ  باش ، پس همانا كفر است.

 :  صحاح  زراره از امام صاد و 

ُدوا مَلْ  َْ ْ جَيْ َلْو َأنَّ َاْلِعَباَد إَِذا َجِهُلوا َوَنُفوا َو مَل

؛َيْكُفُروا
2
 

نسبت ب  چاهزی كه     ها انسا اگر بن گا  خ ا و 

 دانن  توقّف كرده و انكار نكنن ، كافر ناستن . نمی

سمت چپ گوي : من  همچنان محم  بن مسلم می

 و زراره سمت راست حضرت نشسهت   امام صاد 

سه ال   بوديم ك  ابوبصار وارد شه  و از آ  حضهرت  

كرد: ن ر شما درباره كسی كه  در خه ا شه ّ كنه ،     

 كافر است ای أبا محم !چاست  حضرت فرمود: 

ابوبصار پرسا : اگر در رسول خه ا شه ّ كنه ،    

چهه   حضههرت فرمههود: كههافر اسههت. سههپس امههام  

                                                           
 .1، ح يث 30: 1 الشاعة؛ وسائل 15، ح يث 387: 2. الكافی 1

 .11، ح يث 158: 27 الشاعة؛ وسائل 19، ح يث 388: 2. الكافی 2
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و فرمود: همانا كهافر   كردب  زراره نگاهی  صاد 

1شود اگر انكار كن . می
 

از كفار و آنهايی  رينِروايات ناز مقصّبعضی از در 

و يها   كهرده حقاناّت اسالم، آ  را انكهار  ك  با علم ب  

ك  عالماغ و عام اغ از روی لجاجت اق ام ب  دشمنی  اين

، ان  مستحب عذاب معرفی ش هورزن ،  كرده و عناد می

 : مثل روايت منقول در فقا ن  هم  كفار؛ 

ب كفر ... ون عن هل الكتاب، الذين يصد  أ الل هم عذ 

ب سبيلک و ؛ون رسلک...ةجيْدون آياتک و يكذ 
2

 

 تو راه پوئا   از ك  را كتاب هلا كفّار !خ ايا

 و كننه   مهى  انكهار  را تو ت وآيا شون  مى مان 

 دهنه ،  مهی  قهرار  تكهذيب  مورد را پاامبرانت

 .  فرما عقاب و عذاب

ب  اهل كتاب اضاف  ش ه و بع  به    «كفره»اين ك  

                                                           
 عَهنْ  جَالِسهاغ  عَبْ ِاَللَّه ِ  أَبِهی  عِنْ َ كُنْتُ: قَالَ مُسْلِمٍ، بْنِ مُحَمَّ ِ . عَن1ْ

 للَّه ِ عَبْ ِا أَبَا يَا فَقَالَ بَصِارٍ، أَبُو عَلَاْ ِ فَ َخَلَ يَمِانِ ِ عَنْ زُرَارَةُ وَ يَسَارِهِ
 فَشَه َّ  قَهالَ:  مُحَمَّه !!  أَبَا يَا كَافِرٌ اَللَّ ِ، فَقَالَ: فِی شَ َّ فِامَنْ تَقُولُ مَا
 إِنَّمَها  فَقَهالَ:  زُرَارَةَ، إِلَهى  اِلْتَفَتَ ثُمَّ قَالَ: كَافِرٌ، فَقَالَ اَللَّ ِ ! رَسُولِ فِی

: 28 الشهاعة ؛ وسهائل  3، حه يث  399: 2الكافی ) .جَحَ َ إِ َا يَكْفُرُ
 .(56، ح يث 356

 .432: 1فقا . من ال يحضره ال2
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عنوا  كسانی ك  مان  راه خ ا و منكر آيهات خه ا و   

همگهی   ،انه   ش هتكذيب كنن گا  پاامبرا  او معرفی 

نشانگر اين است ك  اينها در كفر خود تقصار دارن  و 

رين از اهل كتاب با اوصهافی كه    يعنی مقصّ ؛ها همان

 ،انه    كر ش ، مورد درخواست عذاب الهی قرار گرفت 

 .آنا ن  مطلب 

گوي : از  عمار می بن ابی محم  ديگر و در روايتی

 فرمود:  شنا م ك  می حضرت امام كاظم

اجلْود...؛هل الكفر وأ َل  إالنار  د اهلل ِفخیل   َل
1
  

 خ اون  كسی را در آتهش و جههنم جهاودا    

 .كن ؛ مگر اهل كفر و جحود...  نمی

خلود در عذاب همان ك  در اين روايت، حضرت 

فرماين  داللهت بهر   الهی را منو  ب  كفر و جحود می

از روی كفهر  كن  ك  مهراد و من هور حضهرت    اين می

كفهر در قهرآ  و اخبهار     يعنهی  عناد اسهت؛ تقصار و 

كه    ب  جحود و انكار و تبعاهت از ههوا   معصومان

شهود، اطهال     موجب تقصار در ع م اسالم و كفر می

                                                           
 .6، ح يث 407. التوحا : 1
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ك  عذاب و لعنت الههی شهامل ايهن دسهت       هشود   می

م ع م اسالمی ك  از روی قصور و آ  ه ن  هشود   می

  طور كه  از روی جهل و نادانی بوده است؛ زيرا هما 

كفهر بها    به  موجهب   آ  گفت  ش  عذاب و خلهود در 

بها عه الت خ اونه      قصور و از روی جهل و نهادانی 

 سازگار ناست.

 صول درباره قصور و تقصیر کفاراأل ةحدیقکالم 

صول چ  زيبها و رسها   األ ةمرحوم صاحب ح يق 

در حاشا  خود بر كتاب قوانان ماهرزای قمهی،  يهل    

 آورده است: «دينجواز تقلا  در اصول ع م »قانو  

 ،يظهر من لفظ الكافر هو القص   بل نقول: 

فيكون القارص خلف الظاهر وخلف التبادر من 

ووجه  .رادته منهإلفظ، فيكون حمكومًا بعدم لهذا ا

من الكفر؛ بمعنی السرت،  الكافر مشتق   ن  أالظهور 

 صادر عن نصد وشعور، فلبد   وهو فعل اختياری  

الكافر من يكون كفره كذلک، ن يكون الراد من أ

، َل القارص، فوَليكون ذلک اَل    ن  إ كفر القص 

نظري الفر  بنی  َل كفر؛ كفر القارص انكفار
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اَلستتار والسرت، واَلنجعال واجلعل، واَلنكسار 

والكس، فتدب ر؛
1
  

ر از آ  مقصّه « ركهاف »گويام ظاهر از لفظ  می

قاصر خالف ظاهر و خالف متبادر  است، پس

« كافر»از لفظ  لفظ است. بنابراين قطعاغاين از 

 ، ه اسهت. و وجه  ايهن ظههور    قاصر اراده نش

از كفر است ك  ب  معنهای  « كافر»اشتقا  لفظ 

اری فعلی اختا ،پوشان   است و اين پوشان  

من ور از كافر  از روی قص  و فهم است. فلذا

كسی است كه  كفهرش از روی قصه  و فههم     

ر گر كفر فهرد مقصّه  باش  و اين چنان ناست م

 ؛ن  فرد قاصر؛ زيرا كفر فرد قاصر انكفار است

نه    ،يعنی چازی بهر او پوشهان ه شه ه اسهت    

مانن  فر  بهان   ؛پوشان  ك  او چازی را می اين

استتار و ستر كه  در اولهی چاهزی پوشهان ه     

و  ،پوشهانن   شود و در دومی چازی را مهی  می

مانن  فر  بان انجعهال و جعهل كه  در اولهی     

شود و در دومی چازی را  ی قرار داده میچاز

                                                           
 .170: 2 صولعلی قوانان األ ةصول، تعلاقاأل ة. ح يق1
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و مانن  فر  بان انكسار و كسر  ،دهن  قرار می

شهود و در   ك  در اولهی چاهزی شكسهت  مهی    

 .شكنن  دومی چازی را می

 فاردرباره قصور و تقصیر ک  خمیني امام کالم

 گون  فرموده است: در اين باره اين امام خمانی

ال نارصون َل  ة إَل  ما نل  وندر ة ألن  أكثرهم جه 

ا عوامهم فظاهر ون:مقص   لعدم انقداح خلف  ؛أم 

ما هم عليه من الذاهب ِف أذهانم، بل هم ناطعون 

ْ   مذهبهم وبطلن سائر الذاهب، نظري عوام  بص

ْ   مذهبهم السلمنی، فكا أن  عوام نا عالون بص

وبطلن سائر الذاهب، من غري انقداح خلف ِف 

لنشو ِف حميط اإلسلم، التلقنی وا أذهانم ألجل

هم من غري فر  بينها من هذه اجله ، كذلك عوام

 والقاطع معذور ِف متابع  نطعه وَليكون عاصياً 

 وَلتصح  عقوبته ِف متابعته. ،وآثاً 

ا غري عوام ه بواسط  ةفالغالب فيهم أن   ،هموأم 

ل الطفول والنشوء ِف حميط الكفر  ي ة التلقينات من أو 

قدين بمذاهبهم الباطل ، صاروا جاقمنی و معت
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ا ورد عىل خلفها رد وها بعقولم بْيث كل  

 م.هجبول  عىل خلف اَلق  من بدو نشوال

فالعامل اليهودي والنصاين كالعامل السلم َليرى 

صْيْ  وصار بطلنا كالرضوري  حج   الغري

ْ   مذهبه رضوري   ؛له   لديه َلُيتمل ةلكون ص

اً  ،نعم خلفه. لو احتمل  فيهم من يكون مقص 

ته أو  عناداً  ؛خلف مذهبه وترك النظر إىل حج 

باً  ، كا كان ِف بدو اإلسلم ِف علاء اليهود تعص 

 والنصارى من كان كذلك.

ال السلمنی منهم نارص،  ار كجه  وباجلمل ، إن  الكف 

. والتكاليف أص  وَلً وهم الغالب، ومنهم مقص 

مشرتك  بنی مجيع الكل فنی عالهم وجاهلهم،  وفروعاً 

ار معانبون عىل األصول  هم. والكف  نارصهم ومقص 

 فكا ،مطلقاً  َل عليهم والفروَ لكن مع نيام اَلج  

 معناه ليس الفروَ عىل معانبنی السلمنی كون أن  

م واء كانوا نارصين أم س ؛عليها معانبون أن 

ين ار طابق النعل  ،مقص  النعل بْكم بكذلك الكف 

؛ ةالعقل وأصول العدلي  
1
 

                                                           
 .200: 1م  . مكاسب محر1ّ
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ك  اكثر كفار مگر ع ه كمهی از آنهها    برای اين

ر. اما قصور عوام آنهها  جاهل قاصرن  ن  مقصّ

ای كه    ك  روشن است؛ چرا ك  خالف عقاه ه 

كنه ، بلكه  به      شا  خطور نمی دارن  در  هن

صحّت مذهب خهود و بطهال  سهاير مهذاهب     

قط  و يقان دارن ، مانن  عوام مسلمانا . پهس  

طور ك  عوام ما )مسلمانا ( به  صهحّت    هما 

مذهب خهود و بطهال  سهاير مهذاهب به و       

شا  قط  و يقهان   فی در  هنخطور هاچ خال

به  جههت تلقهان و رشه  و نمهو در       هدارن   

و  ،همچنان است عوام از كفهار  همحاط اسالم  

در اين جهت هاچ فرقی بان آنها ناست. چو  

كسی ك  قط  و يقان ب  چازی دارد در پاروی 

خود معذور بهوده و عاصهی و   و يقان قط  از 

گناهكههار نخواههه  بههود و عقههوبتش در ايههن 

 صحاد ناست.ه  از قط  ه ابعت و پارویمت

عوام از آنها اكثراغ ب  جههت نشهو و    و اما غار

نما در محاط كفر و ب  واسط  تلقانهات از اول  

طفولات، ب  مذاهب باطل خهود قطه  و يقهان    
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ان  ب   معتق  ش ه هب  صحت آ    هپا ا كرده و  

 هاعتقهادات    هطوری ك  هر چ  بهرخالف آ    

يی كه  بهرخالف حهب از    ها وارد شود، با عقل

 كنن . شا  تكوين يافت ، رد می ب و نشأت

بنابراين عهالم يههودی و نصهرانی مثهل عهالم      

دانه  و   مسلما  دلال غار خود را صحاد نمهی 

بطال  آ  نزد او مثل ضروريات بهرای اوسهت؛   

چرا كه  صهحت مهذهب خهودش بهرای او از      

ضروريات گشهت  و احتمهال خالفهش را ههم     

اا  ايشا ، افراد مقصّری ناهز  بل  در م ده . نمی

هستن  البت  اگر احتمال خالف ب هنه  ولهی از   

روی تعصب و عناد، پی حجت و دلال مخالف 

چنا  ك  در ص ر اسالم در بهان   را بگارن ؛ هم

 .ان ای يهود و نصاری چنان افرادی بودهعلم

ك  كفار مانن  جهّهال مسهلمانا     و خالص  اين

ك  اكثريهت را   ه هستن  ك  در ماا  آنها قاصر

و همچنهان مقصهر وجهود     هدهن    تشكال می

دارد. و تكالاف چ  در ناحاه  اصهول ديهن و    

چ  در ناحا  فروع ديهن بهان همه  مكلفهان     
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مشترک است، چ  عالم و چه  جاههل و چه     

قاصر و چ  مقصّر. و كفهار ههم بهر اصهول و     

شون  ولی در صورتی ك   فروع دين عقاب می

طور  و هما  .  مطلقاغحجت بر آنها قائم شود ن

ك  معاقب بود  مسلمانا  در فروع ب  معنهای  

چ  قاصر باشن   همعاقب بود  در هر صورت  

نخواه  بود، كفار ناز عانهاغ به     ه  و چ  مقصر

صورت مطلب معاقب ناستن  چرا كه  عقهل و   

 كن . اصول ع لا  چنان حكمی می

  ینِو مقصّر ینقاصر پیرامون شهید مطهری کالم

 نمسلما  یرغ

 ر اين باره فرموده است:د شها  مطهری

 مسهلما   كس فال  گويام می وقتی ما معموالغ

ر ب  واقعات مطلب ن  ناست، مسلما  يا است

ن اريم. از ن ر جغرافاهايی، كسهانی را كه  در    

 و تقلاه   حكم ب  و كنن  می ي  منطق  زن گی

 مسهلما   مسلمانن ، مادرا  و پ را  از وراثت

 ديگر شرايط در ك  را ديگر كسانی و نامام می
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 مهادرا   و پ را  از تقلا  حكم ب  و ان  زيست 

دينن ،  بی اصالغ يا هستن  ديگر دينی ب  وابست 

 .نامام می غار مسلما 

 نه ارد،  زيهادی  ارزش جهت اين دانست باي  

 جنبهه  در نه   و بهود   مسهلما   جنبه   در نه  

 ماهها  از بسااری.  بود  كافر و بود  نامسلما 

ی و جغرافاايی هستام، به  ايهن   تقلا  مسلما 

دلال مسهلما  هسهتام كه  په ر و مادرمها       

ای ب  دناا آمه ه و   ان  و در منطق  مسلما  بوده

.  انه   ايم ك  مردم آ  مسلما  بهوده  بزرگ ش ه

آنچ  از ن هر واقه ، بها ارزش اسهت، اسهالم      

در  واقعی است و آ  اين است ك  شخ  قلباغ

دل را به  روی   مقابل حقاقت تسلام باش ، درِ

حقاقت گشوده باش  تا آنچ  را ك  حب است، 

 پذيرفته   كه    بپذيرد و عمهل كنه  و اسهالمی   

ز ي  طرف ا كاوش و تحقاب اساس بر است،

 . بی از طرف ديگر باش تعصّ و تسلام و بی

اگر كسی دارای صفت تسلام باش  و ب  عللهی  

ن ه باش  و او در اين بهاره  اسالم بر او مكتوم ما
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ب تقصار باشه ، هرگهز خ اونه  او را معهذّ     بی

 1. ...است دوزخ از نجات اهل او سازد، نمی

  اين گون  فرموده است: و ناز در جايی ديگر

بهه  ن ههر حكمههای اسههالم از قباههل بههوعلی و 

 حقاقهت  به   ك   ص رالمتالهان، اكثريت مردمی

 چنهان  ؛رمقصّه  نه   قاصهرن   ن ارنه ،  اعتراف

 بمعههذّ نباشههن ، خ اشههناس اگههر اشخاصههی

 نخواهن  هم بهشت ب  چن  هر ه بود نخواهن 

 معهاد  به   و باشهن   خ اشهناس  اگر و ه رفت

لهی  إ قربة خال  عملی و باشن  داشت  اعتقاد

اهلل انجام دهن ، پاداش نا  عمل خهويش را  

 خواهن  گرفت. تنها كسانی ب  شقاوت كشها ه 

 2.«قاصر ن  باشن  رمقصّ ك  شون  می

 و در كتاب حب و باطل نوشت  است:

تحريف ش ه نگهاه   مساحات همان ب  اگر شما

كنا  و برويه  در دههات و شههرها، آيها ههر      

فهی  كثا و فاسه   آدم باناه ،  می كشاشی را ك 

                                                           
 .269؛ و ع ل الهی: 293 :1مجموع  آثار . 1

 .318؛ و ع ل الهی: 342. هما  :2
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صهه ی هفتههاد  ههها اسههت  واهلل ماهها  همههان

 احسهاس  يه   بها  هستن   هشتادشا  مردمی

 و مسهاد  نهام  به   ك  خلوص و تقوا و ايمانی

 مهردم  به   پهاكی  و تقوا و راستی چق ر مريم،

 بهشهت  به   آنهها  ؛ن ارن  هم تقصاری ان ، داده

. رود مهی  بهشهت  ب  هم آنها كشاش  ،هرون می

سهاحی و  م فاس  حاكم روحانات حساب پس

را بايه  از اكثريهت مبلغهان و پاهروا       ها پاپ

 1مساد ج ا كرد.

 ها کرامت ذاتي انسان

چنهان احكهامی را    ،شه  عالوه بهر آنچه  گفته     

توا  با اصل كرامت  اتی انسا  سازگار دانسهت؛   نمی

هها   انسها   تمهام  چرا ك  از ن ر اسهالم، اصهل و  ات  

 ههای  ده و عقا ه و مذهب و ساير گرايشارزشمن  بو

طهور كه  رنهگ،     فكری از عوارض آ  است و هما 

، فقر و... موجهب برتهری و امتاهاز    ینباد، قومات، غن

شهود، عقاه ه و مههذهب ناهز موجهب برتههری و      نمهی 
                                                           

 .51: 1و حب و باطل  ؛439. هما  :1
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چ  برس  به    ؛برخورداری از امتاازات در هاچ امری

 نخواه  ش . ،احكام

تهوا  به  اسهالم عزيهز      چگون  چنان امری را می

نسبت داد و حال آنك  در قرآ  كريم خ اون  تبهارک  

هها سهخن    و تعالی ب  صراحت از كرامت هم  انسها  

 گفت  است:  

ْمنا َبنيوَ ﴿ ِر َو   َلَقْد َكرَّ ْْ ْلناُهْم ِِف اْلَرِّ َو اْلَب آَدَم َو َحَ

ْلناُهْم َعلیَرَقْنناُهْم ِمَن ال َّْن   طَّيِّباِت َو َفضَّ َكثرٍي ِم

؛﴾َخَلْقنا َتْفضيلً 
1
  

ما فرزن ا  آدم را گرامی داشتام و آنهها را در  

های راههوار، سهوار    صحرا و دريا و بر مركب

های پاكازه به  آنها  روزی    تكرديم و از نعم

و آنها را بر بسااری از موجهوداتی كه     داديم

 ايم، برتری بخشا يم. خلب كرده

ناز مهورد توجه     اين معنا در لسا  معصومان

 بوده است:  

كأسنان الشط سواء؛الناُ 
2
  

                                                           
 .70سرام، آي  إ سوره .1

 .272: 4الفقا  من ال يحضره . 2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=70
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=70
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=70
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=70
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  .های شان  مساوی هستن  نن  دن ان مردم ما

مههوارد ديگههر كهه  در صههفحات بعهه ی بهه  آ   و

 خواهام پرداخت.

 مسلمانان از منظر روایات تعامل با غیر

همه    روايات زيهادی داريهم كه  معصهومان    

پاروا  خود را ب  ارتبا  و برخورد مناسب با ديگرا  

ترغاب  وموجب تشويب  سأل مكنن  تا اين  توصا  می

ههای   آنها به  مهذهب حهب گشهت  و از ايهن راه، راه     

اين بزرگوارا  برای ديگرا   شناخت آشنايی و سپس

 ناز فراهم گردد.

خطاب ب  پاروا  خهود   در روايتی امام صاد 

 فرماي :   گون  می اين

لسنتكم لريوا منكم أكونوا دعا  للناُ باخلري بغري 

ورَ؛الاَلجتهاد والصد  و
1
  

به    (تها   اعمهال  )بها تها    ار زبا غمردم را با 

هها دعهوت كناه  تها از شهما سهعی و        خوبی

                                                           
الحجّ، أبواب أحكام العشهرة، بهاب   ، كتاب 162: 12. وسائل الشاعة 1

 .1، ح يث 108
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 .پرهازگاری ببانن  كوشش و راستی و

در ماا  جمعهی   در روايت ديگری امام صاد 

 فرماي :   از شاعاا  می

، نولوا للناُ َلتكونوا علينا شيناً لنا قينًا وكونوا 

وها عن الفضول و لسنتكم وأاحفظوا حسنًا و كف 

نبح القول؛
1
  

برای مها زينهت باشها  نه  باعهث زشهتی و       

تا   كراهت، با مردم سخن نا  بگويا  و زبا 

گهويی   ويی و زشهت گ را نگاه داري  و از زياده

 .خود را نگ  داري 

در مقهام   و ناز در روايت ديگری امام صهاد  

 توصا  فرموده است:  

لی إحب بونا  ،ا شيناً َل تكونوا علينكونوا لنا قينًا و

وا إونا َل تبغضالناُ و د إليهم فجر   ،لينا كل  مو 

اَلديث؛ ،...وادفعوا عن ا كلَّ ش  
2
  

بهر مها    مايه  ننهگ   وبرای ما زينهت باشها ،   

                                                           
، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشهرة، بهاب   193: 12. وسائل الشاعة 1

 .17، ح يث 119

، 2، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشهرة، بهاب   8: 12. وسائل الشاعة 2
 .8ح يث 
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، ما را نزد مردم محبوب سازي  و ما را نباشا 

هها و   نزد ايشا  مبغوض نسازي . هم  دوستی

محبت را ب  طرف ما جلب كنا  و هر حهرف  

 .زشت و ناپسن ی را از ما دور كنا 

بساار واضد و روشن است كه  در ايهن روايهات    

حضرت از پاروا  خود خواست  است كه  در تعامهل   

ها عمل كنن . يعنهی   كاشا  خود ب  اين توصا  غار هم

وقتی با ي  غار شهاعی و يها غارمسهلما  برخهورد     

كنا  ب  طوری رفتار كنا  ك  ماي  زينت و افتخهار   می

و سربلن ی اماما  خود باشا  ن  ماي  سهرافكن گی و  

و حضرت از پاهروا  خهود    .خجلت و كراهت ايشا 

هر چ  موجب زيهادی محبهت و    ب  خواست  است ك 

شود عمل كرده و از  ها می غريب  مودّت ايشا  در بان

هر چ  موجبات نارضهايتی و بغه  آ  حضهرات را    

كن ، اجتناب و دوری ورزن . ب  همان جهت  فراهم می

ان  ك  در هنگام تعامل بها آنهها، ناكهو     از آنها خواست 

های خويش باشهن  و از   سخن بگوين  و مواظب زبا 

ای هه  گويی پرهاز كنن  تها نشهان    گويی و زشت زياده
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سعی و كوشش )در دينه اری( و راسهت كهرداری و    

 پرهازگاری در رفتار آنها نمايا  باش .

ها را در تعامهل   گويام حضرت اين توصا  چرا می

انه   زيهرا اوالغ:    كاشا  خود فرموده شاعاا  با غار هم

استفاده شه ه و  « ناس»در تمامی اين روايات از لفظ 

شود ك   برده میب  طور معمول اين تعبار وقتی ب  كار 

ها اعم از مسلما  و  مخالفان شاعاا  و يا مطلب انسا 

مسههلما  اراده شهه ه باشه . ثاناههاغ: حضههرت در   غاهر 

انه : مها را در نهزد مهردم      روايت اخار خود فرمهوده 

محبوب گردانا  و پاش آنها مبغوض نسازي . طباعهی  

است ك  حضرت نزد اصحاب و پاروا  خود محبوب 

ن ، بلك  اين مخالفان هستن  كه   بوده و مبغوض ناست

 های ناروا دارن . احتااج ب  جلب محبت و دف  نسبت

ب  طور قط  و يقان  :شود از آنچ  گفتام روشن می

نا  ن  تنها موجهب  مسلما جواز غابت مخالفان و غار

 حضهرات معصهومان   به   محبت افزايش و ارتقای

آ  حضهرات   ب  نش ه ك  حتی موجب وهن و كراهت

چرا ك  وقتهی پاهروا  سهاير مهذاهب و      ؛شود ناز می
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به گويی، ناسهزاگويی و بهرد      مشاه ه كنن  ك اديا  

بزرگا  ي  كهاش و مهذهب    سویآبروی ديگرا  از 

ر و اشهمززاز از آنهها پاه ا    شود، تنفّه  میجايز شمرده 

كنن  و اين دقاقاغ نقط  مقابل آ  چاهزی اسهت كه      می

آ  هسهتن  و آ  را به     در پی حضرات معصومان

و يقانهاغ   ان  نمودهاصحاب و شاعاا  خود توصا  اكا  

ز مصاديب بارز و مواردی چو  غابت، سبّ و تهمت ا

گويی اسهت و نمونه  روشهن     زشت گويی و اتمّ زياده

ع م كنترل زبا  است ك  همه  اينهها مهورد نههی آ      

ب  طور كلّ و بهاالخ  در مواجهه  و    بزرگوارا 

 كاشا  قرار گرفت  است. ار همتعامل با غ

  یرغبا مخالفین و  معصومین رفتارهای عملي  نمونه

 مسلمانان

 درتهوا  چنهان حكمهی را پهذيرفت      چگون  مهی 

ائمه    سهاره عملهی   ههای زيهادی از   ك  نمونه   یحال

با مخالفان و پاهروا  سهاير   در برخورد  معصومان

ی ههاي اديا  نقل شه ه كه  كهامالغ بها چنهان برخورد     
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 در  يهل  ،متفاوت است. برای نمونه  به  چنه  مهورد    

 گردد:اشاره 

 در روايتی نقل ش ه: 

ب  پارمرد نصرانی ك  در بهان   حضرت امار

كرد برخوردنه  و از وضهعات    مردم گ ايی می

او س ال كردن ، اصحاب گفتن : مهردی اسهت   

نصرانی! حضرت فرمودن : تا جوا  و توانمن  

عاجز  ك  پار و بود از او كار كشا ي  و اكنو 

ايه   و   ش ه است او را ب  حال خود رها كرده

  المال تأمان شود؛ دستور دادن  از بات

: ما مريالْمننیأمر  شيخ مكفوف يسأل، فقال 

، فقال مريالْمننی نصاينأهذا؟ نالوا: يا 

ذا كر و عجز إی وه حت  ملتم: استعمريالْمننیأ

.الالنفقوا عليه من بيتأمنعتموه، 
1
 

و  بزرگها   اين نكت  قابل پذيرش ناسهت كه   

مالی ي  غارمسلما   مسايلبزرگوارانی ك  نسبت ب  

دهن  و دسهتور تهأمان    اين چنان حساسات نشا  می
                                                           

و مها   جههاد العه وّ   كتاب الجههاد، أبهواب  ، 66: 15 الشاعة. وسائل 1
 .1، ح يث 19باب  يناسب ،
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كنن  حكم ب  جواز هت   المال را صادر می وی از بات

و اصالغ نفس ايهن   .حاثات و عرض و آبروی او دهن 

ارمهرد  عمل ب  من ور حفهظ آبهرو و شخصهات آ  پ   

 .نی انجام ش ه استصران

 نقل ش ه است:  و ناز از حضرت امار

ريا  معاويه  در  كهنگامی كه  بعضهی از لشه   

جنگ صفان توسط يارا  حضرت مورد سبّ 

قرار گرفتن ، آ  حضرت با ناراحتی فرمودن : 

من دشنام داد  و سبّ شهما آنها  را خهوش    

نهه ارم، ولههی اگههر شههما بهه  جههای ايههن كههار 

و حاالت آنها  را باها     توصافكردارشا  را 

تهر و عهذر    نزديه   سخن راستكردي  ب   می

تر بود؛ ب  جهای سهبّ و دشهنام     شما پذيرفت 

خو  ما و آنا  را حفظ كهن   !گفتا : خ ايا می

و بان ما و آنها  را اصهالح فرمها و آنها  را     

 ه ايت كن تا افراد نادا  حب را بشناسن ؛

كم لو وصفتم ولكن   ،بنیكره لكم أن تكونوا سب اأ ين  إ 

عالم و ذكرتم حالم كان أصوب ِف القول و أبلغ أ
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 هم احِقناهم: الل  ي  إلتم مكان سب كم و ن ،العذر ِف

اهدهم و ،دمائنا و دمائهم و أصلح ذات بيننا و بينهم

.لههِ ن َج مَ  ی يعرف اَلق  من ضللتهم حت  
1
 

ب  افراد محارب كه  بها او    وقتی حضرت امار

ض ب  كرد و اجازه تعرّ جنگا ن  چنان برخورد می می

داد، ب يهی اسهت نسهبت    حاثات و آبروی آنا  را نمی

ب  ساير كسانی ك  صرفاغ پارو دين و مذهبی ديگرن  و 

از روی قصور و جهل و نادانی و نه  از روی عنهاد و   

انه ، حساسهات و اهتمهام     ق  شه ه لجاجت ب  آ  معت

 تری نشا  خواهن  داد.باش

ك  مهرد  مهرد مسهلما  بهرای خلخهال       امامانی

  يههودی را غاهر   درآورد  غارتگرا  اموی از پای ز

پذيرنه  كه  حاثاهت و     آيا مهی  ،دانن  قابل مالمت می

كاشا  كه  از روی قصهور و جههل و     آبروی غار هم

انه  مهورد    نادانی دين و مهذهب ديگهری را پذيرفته    

 شاعاا  و غار غار قرار گارد ! ض و دست درازیتعرّ

مسلمانانی ك  در پايبن ی ب  عقا ه خود عناد، دشمنی 
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 ان . و لجاجتی ب  خرج ن اده

ُجَل ِمنُْهْم َكاَن َيْدُخُل َعىَل أ َ لََقْد َبَلَغنِي و نَّ الرَّ

َُ ْخَرى الَُْعاهَ األُ الُْْسلَِمِ  وَ  َأ ِ الَْر ِحْجَلَها  َدِ  َفيَنْتَِز

 ئَِدَها َو ُرُعثََها َما ََتْتَنُِع ِمنُْه إَِل  َو ُنُلبََها َو َنل

ُفوا َوافِِريَن َما  َحاِم ُثمَّ اْنَصَ َِ َو اَِلْسرِتْ َجا بِاَِلْسرِتْ

ْم َدمٌ أُ َناَل َرُجًل ِمنُْهْم َكْلٌم َو َلَ  نَّ أَفَلْو  ،ِريَق َلُ

َما َكاَن بِِه  َسفاً أا هذَماَت ِمْن َبْعِد  اْمَرًأ ُمْسلِاً 

؛َبْل َكاَن بِِه ِعنِْدي َجِديراً  َمُلوماً 
1
  

ك  يكى از آنها بر ز   ب  من خبر رسا ه است

، بر زنى از اهل  مسلمانى داخل ش ه و ديگرى

و دسههتبن  و گردنبنهه  و   و خلخههال ، مّهه 

درحهالی كه    . انه   را ربوده های آنا  هگوشوار

 كههرد  هههاچ مهه افعی جههز گريهه  و التمههاس

 ،بسهاار  غنهايم  با پاروزمن ان ، آنها. ان  ن اشت 

 از اى قطههره يهها بردارنهه ، زخمههى آنكهه  بههى

انه . اگهر مهرد     ت بازگش شود، ريخت  خونشا 

مسلمانى پس از اين رسوايى از ان وه بماهرد،  

شايست  مالمهت ناسهت بلكه  در ديه ه مهن      

                                                           
 .27. هما : خطب  1
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  . سزاوار آنست

، صهفت انسها  بهود  به      از دي گاه امام علی

تنهايی كافی بود ك  شخ  را محترم ب ان  و دوسهت  

 .نسازد تباه را حقّش و بورزد مهر اش باره ب ارد و در

 نويس :   خطاب ب  مال  می او

اللطف لم و  الْب  و  واشعر نلبک الرح  للرعي

و نظري أين الد   خ لک ِفأا م  إم صنفان: ن  إف ،هبم...

اخللق؛ لک ِف
1
  

قلب خود را نسبت ب  مردم لبريز از رحمت و 

ا زيهرا مهردم يه    ؛ و لطف ب  آنا  بكن...محبت 

 .نوعا  توكاشا  تو هستن  يا هم هم

ان دستور رحمت، محبت و لطف ب  طور قط  و يق

گهويی كه  نهوعی     نوعا  با جواز غابت و عاهب ب  هم

ظلم است، سازگار نبوده و برای آ  دست  روايات ك  

 م است، باي  محملی ديگر باا  كرد.موهم اين حك

روايتی را ببانا  ك  نشانگر ساره عملهی   ادام در 

 با پاروا  ديگر اديا  است: آ  حضرات
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فقال له  ياً ذم   صاحب رجلً  الْمننیأمري أن  

ريد الكوف ، أي: أين تريد يا عبداهلل؟ نال: الذم  

مي عدل معه  عدل الطريق بالذ  فلا  

مي: مل ة إىل أن نال: ة فقال له الذ   الْمننیأمري

: هذا من الْمننیعدلت معي؟ فقال له أمري

َتام حسن الصْب  أن يشيع الرجل صاحبه هنيئ  

وفيه  .اَلديث ،...ناً ، وكذلك أمرنا نبي  إذا فارنه

. أسلم لذلك يأن الذم  
1
 

نقهل   از په رانش  امام صاد حضرت 

كهافر   يه  با  مار الم مناناك   فرماي : می

ى )ك  در پناه اسالم است( همهراه شه ، آ     مّ

آ  حضرت گفت: اى بنه ه خه ا     ى بمرد  مّ

خهواهم   كجا بروى  فرمود: مهی   خواهى ب می

كوف  بروم، )پس سر دو راههى رسها ن  و     ب

رفت( چهو  راه   جاى ديگرى می  ى بمرد  مّ

ناز همراه او  ، امار الم منانتغاار كردى  مّ

ى گفهت: مگهر   ، مهرد  مّه  ادامه  داد آ  راه   ب

ى كوف  بروى  فرمود: چرا،  مّ  خواستى ب نمی
                                                           

، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشهرة، بهاب   134: 12. وسائل الشاعة 1
 .1، ح يث 92
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دانهم،   گفت: راه كوف  را رها كردى، فرمود: می

راه مهن    دانهى به   گفت: پس چرا با اينك  می

كامهل  فرمود: ايهن از   الم منان   امارآم ی

خوش رفهاقتى اسهت كه  مهرد رفاهب       كرد 

ى ب رق  چن  گام ،ىيراهش را در هنگام ج ا

مها دسهتور     ب  كن ، و اين گون  پاغمبر ما

ى گفت اين گونه  دسهتور داده    داده است،  مّ

م طهور مسهلّ    ى گفت: پس بفرمود: آرى،  مّ

مههان خههاطر ه  ش كههرده بهها هههر كهه  پاههروی

و من تو را گواه  كردارهاى بزرگواران  او بوده

و  .گارم ك  پارو دين تو و بر كاش شهمايم  می

و همهان   برگشت الم منان ماراى با مرد  مّ

  .مسلما  ش ،ك  او را شناخت

اين ع مت روح و سع  وجودی كجها و انتسهاب    

 به  ايهن   و امثهال ايهن احكهام    جواز غابهت و سهبّ  

 !!! كجا حضرات

ههای زيهاد ديگهری     از اين دست روايهات نمونه   

توا  يافت ك  پهذيرش چنهان احكهامی از قباهل      می

را بها چهالش جه ی    جواز غابهت، جهواز سهبّ و...    
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، ما را ب  سازد؛ بلك  با تأمل و دقت باشتر رو می روب 

 و سهازد كه  بها روح رأفهت     رهنمو  می سويی ديگر

 تری دارد.رحمت اسالمی سازگاری باش

كن  ك  پاسهخ   س الی ب   هن خطور می ،در پايا 

تأمهل برانگاهز خواهه  بهود و آ       ،آ  با كمی دقّهت 

 ك : اين

  و رَمتشههكل از اديهها  و فِهه ای اگههر در جامعهه 

ی يكنام و ما غابت و به گو  مذاهب مختلف زن گی می

جائز بشماريم، آيها باعهث    را كاشا  خود هم ... غارو

ه كه     از بان رفتن ه ف اصلی رسالت نبیّ مكرم

هما  نهادين  كرد  اخال  فردی و اجتماعی اسهت ه   

 گرديم ! نمی

 كهر منو  را ك  از ي  طرف باعث اشاع  فحشاچ

، ای كهه  احتاههاج بهه  حفههظ آرامههش دارد در جامعهه 

رهم زد  به  اتدر واق  با ايهن كهار موجبه    شويم. می

 ،ايم را فراهم آورده ظن آرامش و ايجاد ب بانی و سوم

و  مثهل ديگر اين كار ما باعث مقابله  به     و از طرفی

تالفی از سوی ديگرا  ش ه و صادقاغ و كا باغ موجهب  
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كاشها  مها    حرمت و حاثات و آبروی ما و ههم  ت ه

 خواه  ش .

 گیری نتیجه

با بررسی دقاب و موشكافان  و نگاهی نو ب  آيات 

و روايههات و پرهاههز از تعصّههبات و كنههار گذاشههتن  

 داليهل رسهام كه     ارتكازات  هنی ب  اين نتاجه  مهی  

ای  شود. و ادلّه   می ها انسا حرمت غابت شامل هم  

ك  حرمت غابت را فقهط به  شهاعاا  دوازده امهامی     

 ده ، ناتمام است. اختصاص می

اعمّ از شاع  و غاهر   ؛ها انسا غابت هم   ،بنابراين

و حتّی كفّار مادامی ك   و غار مسلما  مسلما  ،شاع 

 صور و جهل باش ، حرام است.قاعتقاد آنها از روی 

و كفّهار اگهر در اعتقهاد      غار شاع ا ِالبت  مسلمان

خود تقصار و يا جح  و انكار داشت  باشن  و يا با ما 

عه م  نماينه ، مشهمول حكهم     عناددشمنی ورزي ه و 

 .خواه  بودو غابت اين دست  جايز  حرمت نبوده
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