مطالعات فقهي و فلسفي
سال هفتم ،شماره  ،26تابستان 5931
صفحات  39ـ 19

واکاوی ادله فریقین در جواز غیبت متجاهر به فسق


بدرالزمان محمدزاده الجوردی ،احمد مرادخانی

(تاریخ دریافت5931/20/02 :؛ تاریخ پذیرش)5931/20/03 :

چکیده
یکی از آسیب های مهم اجتماعی جریان و شیوع غیبت یا اظهار نقص دیگران و از سکه انداختن افراد با انگیزه های مختلف اسفت .کفه
می تواند انگیزه فردی و یا جمعی و یا سیاسی داشته باشد .ولی بر اساس مصالح عقالیی در مواردی این امفر اسفتاءاش شفده اسفت کفه از
جمله آنها غیبت شخص متجاهر به فسق است از این رو شءاخت صحیح معءای فقهی غیبت و متجاهر به فسق به عءوان موضوع شءاسی
احکام و بیان احکام شرعی آن از دیدگاه علمای امامیه (اثءا عشری) و اهل سءت مهمترین اهداف تحقیق حاضر میباشد .بر همین اساس
روش به کار گرفته شده در تحقیق حاضر روش بیان و تحلیل و توصی مفاهیم لغوی و اصفالالحی در فصفل ادبیفات تحقیفق و بیفان و
بررسی دالیل ارائه شده توسط هر یک از دو مذهب بزرگ اسالمی است .که نتیجه آن جواز غیبت متجاهر به فسق به عءفوان تخصفیص
حرمت غیبت و در مواردی وجوب از باب نهی از مءکر است و مضمون نوع ادله فریقین مال هم می باشد.

کلیدواژگان
آشکارکءءده ،جواز ،غیبت ،فسق ،متجاهر.

 مسئول مکاتبات :دانشجوی کارشناسی ارشد ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmohamadzadehlajevardi@gmail.com :

 نویسنده مسئول :استادیار فقه و مبانی حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهah_moradkhani@yahoo.com :

این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد میباشد.
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مقدمه
غیبت به عنوان یکی از محرمات شرعیه و قبایح عقیله در ساحت های مختلف زندگی انسانی نقش
دراد .تیر غیبت بدن شخص را مجروح نمیکند ولیکن موجب بی اعتباری فرد در زندگی اجتماعی
میگردد .در اجتماع آنچه شیطان هدف قرار میدهد آبروی افراد است نه جسم وجان آنان زیرا می
داند انسان بی آبرو دیگر در جامع مورد پذیرش نبوده و عمال از صفححهی فعالیفتهفای اجتمفاعی
خارج و نقش های محیدی که می توانست انجام دهد از او گرفته می شود .این درمورد انسان هفای
صالحی است که برای جوامع انسانی محید و موثر بوده وشیطان از این راه وی را حذف می نمایفد.
در مقابل انسانهایی که به تبعیت از هوای نحس از عوامل شفیطان گشفته و اهفداف شفیطانی را در
دستور کار قرار دادهاند که از مهمترین آنها ترویج فحشا در جامعه می باشد ،دیگفر مفورد حمایفت
عقالء جامعه و دین نباید قرار گیرند بلکه جهت مهار آنها و دور نمودن دیگفران از او غیبفت آنفان
جایز گشته و تحت عنوان متجاهر به فسق از کارهای زشت وی جلو گیفری مفیشفود و ایفن امفر
هنگامی اهمیتش آشکار و دو چندان میگردد که برخی افراد به عنوان الگو خود را نشان داده و یفا
نشان داده می شوند به خصوص برای قشر جوان این افراد تحت عنفوان هنرپیشفه و بفازیگر و یفا
ورزشکار و یا شخصیت سیاسی و مذهبی خاص مطرح میگردند .از این رو بررسفی دییفل جفواز
غیبت این افراد و تعیین محدوده و دامنه آن در فقه فریقین ضروری می باشد .به خصوص با توجه
به توسعه شبکه های مجازی و جهانی بودن چنین شبکههایی ،اهمیت تشخیص موارد اسفتنناء یزم
است.
مفهوم شناسي
غیبت در لغت و اصطالح

الف :در لغت :جوهری در تعریف غیبت می گویفد( :الغيبة هوةأه يهكةّمخله ةسها مةتيه مةّأُهمةتهكغ ة هلةأه
مسع ؛هفإيهكتيهصةقات ،همسخةغهبيبة ه كيهكةتيهكةمّ،همسخةغه ّةت ه( )،جفوهری 4141 ،ه 4991 ،م ،ج  ،4ص .)302
سخن گحتن پشت سر انسان عحیف که در صورت اطالع از آن ناراحت می گردد .کفه اگفر راسفت
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باشد غیبت و اگر دروغ باشد تهمت است .ابن فارس نیز گحته است( :الغيب هالأايعة هفةغهالسةتهنه الةته ةت ه
كخ هفغهبيبّة ) (ابن فارس ،بیتا ،ج  ،1ص  :)102غیبت بدگویی در میان مفردم اسفت و علفت غیبفت
بودن آن است که این مطلب در نبود شخص گحتنه میشود .قیفد هفایی ماننفد کراهفت و ناراحفت
شدن ،پشت سر گحتن شخص عحیف و یا بد گویی ،گرچه بین اهل لغفت ففرق دارد ولفی در گحفتن
عیب انسان در غیاب او ،اختالف دیده نمیشود .قیودی مانند «وقتی بشفنود ناراحفت شفود ،کراهفت
داشتن ،ی ا مغموم گردد ،یا به بدی یاد کردن و عیب پنهان طرف را آشکار نمودن ،بیشتر بفا توجفه بفه
روایات است.
ب :در اصطالح فقه  :شیخ طوسی( :متوفی  160ه) بفا اسفتحاده از روایتفی در لمفالی :یفادآوری
هكايكه الغيبة ه
عیوب شخصی که حضور ندارد و شخص از آن کراهت دارد را غیبفت دانسفته«.ايه ّذُ خ

ةإيه
هال!هفة ه
هال!ه ةةتهالغيبة !هاةةت :هذكة كه ةةتكهمةةتهكم وة .ها ة هايهُسةةأ خه
فةةإيهالغيبة ه نةةقه ة هالة .....ها ة :هايهُسةةأ خه
كتيهفي هذاكهالمیهكمك هب .هات :هاع لهكذاهذك همتهوأهفي هف قهابّبّ ه هكذاهذك همتهليسهفي هف قه خّ » (طوسفی،

 ،4141ه .ق ،ص  :)725ای ابففو ر بهرهیففز از غیبففت ،بدرسففتی کففه عقوبففت آن شففدیدتر از عمففل
زناست ...،در روایت ،ابو ر میگوید :ای رسفول خفدا! غیبفت چیسفتپ پیفامبر (ص) مفیفرمایفد:
یادآوری عیوبی که برادرت از آن کراهت دارد و ناراحت میشود .و اگر آنچه گحتفی در بفرادر تفو
نباشد تهمت است.
مرحوم طبرسی (متوفی  711ه ) در کتابهای مجمع البیان و مکفارم ایخفالق دو تعریفف ارایفه
هال هف قهابّبّة » یادآوری عیبهای دیگران کفه
نموده است« .4.كذاهذك تهال جلهحت هبيبّ همتهفي هممتهكم و خ
خداوند از آن کراهت دارد ،پشت سر آنان غیبت است» (طبرسی ،4253 ،ج ،9ص  .3 .)306همفان
هال!ه ه تهالغيب ؟هات :هذك كه تكهمةتهكم وة ( » ...طبرسی،
تعریحی که شیخ طوسی فرمودند« :ا :هايهُسأ خه
 4293ه ،.ص  .) 150البته تعریف غیبت در این دو کتاب فرقهایی دارد  .4 :در مجمع البیان عبارت
هال» آورده است ،در حالی که این عبارت در مکارم ایخالق وجفود نفدارد .3 .در مجمفع
«ممةتهكم وة خه
البیان غیبت به محهوم کر عیب دیگران است ،ولی روایتی که در مکارم ایخالق آمده تصفریح دارد
به «ذك كه ةتك» یعنی یادآوری عیوب برادرت .2 .در مجمع البیان فرموده که یادآوری عیوب دیگران
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پشت سرش باشد ،در حالی که روایت مکام ایخالق گحتن عیفوب بفه طفور مطلفق اسفت .و قیفد
(پشت سر) ندارد.
از بین علمای متاخر شهید ثانی (متوفی  916ه ) نیز برای غیبت دو تعریف ارائه نمفوده اسفت:
تعریف اول دارای چهار ویژگی است :هفو «ذكة ها مةتيهحةت هبيبّة همةتهكمة هه مةبّ هالية هممةتهكعة خقه

ةت ،هفةغه

الع فهب قها ّ تصه الةم » غیبت عبارت است .4 :یاد نمودن انسانی در حالی کفه غایفب مفیباشفد.
 .3و ناراحت میشود از چیزی که به او نسبت داده میشود .2 .وآنچه که نسبت داده شده در عرف
نقص به حساب میآید .1 .به قصد نقص (یعنی عیب) وارد کردن و مذمت باشد .لفذا اگفر صفرف
بیان مشکل موجفود باشفد اشفکالی نفدارد .ماننفد اینکفه نفزد طبیفب بگویفد شفوهرم دارای ففالن
بیماریست .تعریف دوم« :الّسب هع غه تهكمة هه مةبّ » (الشهید النانی ،به تحقیق خراسانی الکاظمی4102 ،
ه 4263 ،ش 4913 ،م ،ص  )74یعنی آگاه نمودن شخص غایب را به چیزی که ناراحت میشود از
نسبت به او.
شیخ بهائی نیز قصد انتقاص ،استهزاء و مسخره کردن را معتبر میداند« :اةقهع فة هالغيبة ه الةتهالّسبية ه

حت هبيبّ ها متيهاملعنيها هحبم هع غه تهكم هه مبّ هالي هممتهوأهحتصلهفي ه هكع خقه

انتُة،ها هكستك  ،ه ع كفت،ها ه حيهت( »،بهائی 4225 ،ش 4251 ،ه ،ص .)234

ةت  ،هحبمةاهالعة ف هاةأ ،ها ه

امامیه درباره قید اول « تهكم ه» دو احتمال داده اند:
 مراد از «ما» موصوله نقص است .در این صورت معنای غیبت چنین خواهد بود کفه غیبفتکننده نقصی را که در مغتاب است ،بگوید و او ناراحت شود.
 مراد از «ما» کالم است .بنابراین معنای غیبت این است که غیبت کننده کالمی را بگوید کفهشخص مغتاب مغموم و ناراحت شود و این ناراحتی ممکن است به ایفن علفت کفه کفالم
اظهار کنندهی عیب پنهانی اوست.و یا از این جهت که این کالم بفه عنفوان مسفخره کفردن
است .و لو عیب گحته شده از عیوب ظاهری باشد ،و یا کالم غیبت کننفده مشفعر و دال بفه
مذمّت باشد گرچه قصد مذمّت او را نداشته باشد ،لکن بگونهای کالمش را بیان کرده است
که دال بر مذمت است(.انصاری ،4147،ج  ،4ص  )233ولی از نظر جوهری آنچفه موجفب
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ناراحتی میگردد کالم است؛ زیرا (کالم) قابل شنیدن است نه نقص (جوهری،همفان ،ج ،4
ص .)302
قید دوم :قید انتقاص شهید ثانی در کشف الریبه قصد انتقاص و مذمّت را در تحقق غیبت یزم
می دانفد« :كيهالغيبة هذكة ها مةتيهفةغهبيبّة همةتهكمة هه مةبّ هالية هممخةتهكعة خقه

ةت،هفةغهالعة فهب ةقها ّ ةتصه هالةم خه»

(الشهید النانی،همان ،ص  )74یعنی غیبت این است که در پشت سفر کسفی سفخن بگفویی کفه او
ناراحت شود و در عرف نقص محسوب گردد و با قصد نقفص وارد کفردن بنفابراین ،صفحاتی کفه
نقص به حساب آید ولی خود به خود ظاهر باشد ،و شخص گوینده از آن قصفد انتقفاص نداشفته
باشد ،غیبت نخواهد بود .قید سوم :قید کراهت است  :شیخ انصاری با توجه بفه روایفاتی کفه کفر
شده «اةقهسة هابةأذُهعة هالغيبة ( » ...مجلسی ،بیتا ،ج  ،57ص  )371همانند بسیاری از اهل لغت ،منل
نویسنده صحاح ،مصباح ،مجمع البحرین و کالم بعضی از فقهاء منفل رسفاله شفهید ثفانی (کشفف
الربیه) ،ایربعین بهائی و جامع المقاصد محقق کرکی و دیگفران قیفد کراهفت را معتبفر مفی دانفد.
(خمینی ،4252 ،ج  ،4ص  )294ولی امام خمینی(ره) بخفالف شفیخ انصفاری قیفد کراهفت را در
ماهیت غیبت معتبر نمی داند زیرا این قید در کفالم اهفل لغتفی ماننفد قفاموس و نهایفه ابفن اثیفر و
همچنین توسط نراقی در مستند الشیعه که از فقها می باشد نیامده است .و عالوه بفر آن در محهفوم
عرفی غیبت هم ،قید کراهت اعتبار ندارد؛ زیرا غیبت در جایی صادق است که کفر السفوء بشفود،
چه شخص غیبت شونده کراهت داشته باشد یا نه( .خمینی ،همان) وی در ادامفه مفیفرمایفد :عفدم
اعتبار قید کراهت ،از اطالق اخبار نیز استحاده میشود .چنان که محقفق خفویی نیفز همفین را بیفان
میکند :زیرا نه نص صحیح داریم و نه تعریحی که جامع ایفراد باشد ،پس ناچاریم بفه قفدر متفیقن
اخذ کنیم ،قدر متیقنی که در بعضی از روایات کفر شفده و آن عبفارت اسفت از « :وةأه يه ةأ هفةغه
تهسرتهالهع ية » (خویی ،4255 ،ج  ،4ص  )701و در مقدار زیاد بر آن به اصول عملیه مراجعه
خه
يكه
میکنیم .ایشان با نقل این روایت در پایان چنین میگوید :گرچه این روایت ضفعیف السفند اسفت
ولی محهوم آن موافق وق سلیم و فهم عرفی است و برای تأیید این گحتهاش تعریف لسان العفرب

را کر میکند « :ه يهالغيب ه يه ّم له سها متيه مّأٍُهبمهأءه همتهكغ هلأهمسع » (همان ،به نقل از لسفان
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العرب) مرحوم خوئی ره دربارهی لحظ غیبت ،می فرماید :ت معروف و مشهور بین علمای خاصفه
و عامه و بعضی از اهل لغت ،تعریف قاموس المحفیط «ذكة ها مةتيهمةتهكم وة ه هوةأهحة » مفی باشفد.
(همان ،ج  ،4ص )701
فسق

الف) در لغت :خارج شدن چیزی از شیء که در آن قبالً بوده است و میتوان تعبیفر نزدیفكتفر و
بهتر به کار برد ،فسق خروج از حسن (یعنی اسالم و شریعت) به سوی قبیح (فحشاء و منکفرات و
محاسد دیگر) و به عکس آن خروج از قبیح به حسن را فسق نمیتوان برشمرد .چنانچه آمده است:
«الفم هفغهال غ هعبتُةه هاخل جهع هالشغهك ه هّلّعتُفهعبتُةهع هاخلة جه ة هحمة هالةغهابةي ،ه هك ألةأيهفةي ه
جه هابي،هالغهحم ه هفم هّ طالق» (علم الهدی 4144 ،ه .ق ،ص .)721
ب) در اصطالح فقه سید مرتضی میگوید :فسق در نزد امامیه عبارتست از هر گونه معاصی که
انسان مرتکب آن می شود ،معصیت و نافرمانی خدا را به اشکال مختلف انجام میدهند .ایشان قایل
به صغیره بودن گناه نیست .بلکه می گوید تمام گناهان کبیره است و در بعضی از حایت مفیتفوان
گحت صغیره و فسق اختصاص به گناه کبیره و صغیره ندارد ،زیرا هر نوع گناهی که مرتکب گفردد،
فسق به آن صدق میکند و به او میگوید فاسق؛ چون عمل فسق و فجور را انجام داده است « .ع ةله

ةغهاله عةةتلغهعسةةق هه
هاله عةةتلغ ه هخية خ هبةةملكهكبةةتا ه ة هال ةةغتا ها خيه عتصة خ
يهالفمة هعسةةق هعبةةتُةهعة هكة خةله ع ةةي خ
كبتا ه كمنته أ هع غهبعضها حأا هكبريةه هصغرية» (همان ،ص .)721
متجاهر

الف) در لغت جهر به معنای آشکار کردن است و متجاهر یعنی آشکار کننده است و همچنین بلند
کردن آواز هنگام خواندن است (سیاح ،4220 ،ج ،4ص 330و عمید،4269 ،ص ) 749لذا تجاهر به
فسق یعنی اظهار و آشکار نمودن آن.
ب) در اصففطالح فقففه «املّجةةتو هّلفم ة هفةةإ خيه ة هظهكبةةت هببنيةةأُهفمة هبةةنيهالسةةتهن ه كم ة ههذكة ههّلفم ة »
متجاهر به فسق هم کسی است که از این گناهی که انجام داده است ،در بین مردم اگر علنفی شفود
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باکی ندارد و در انجام معصیت بی مبایت است و از یادآوری گناه ناراحفت نمفیشفود( .انصفاری،
 4133ه .ق 4210 ،ش ،ج  ،4ص  .)221بنابر این در مواردی گرچه شخص فسقی را آشکار نموده
است ولی به او متجاهر به فسق نمی گویند و احکام متجفاهر بفر او جفاری نمفیگفردد ،آن مفوارد
عبارتند:
 .4جاهل به جهل مرکب :به شخصی که جاهل به جهل مرکب باشد متجفاهر بفه فسفق صفدق
نمی کند یعنی نمی داند که نمی داند .اگر متجاهر به فسق ،واقعاً معتقفد اسفت کفه عملفش
حالل است ،و اصالً در فکرش خطور نمیکند که حرام باشد.
 .3جاهل به جهل بسیط :در جهل بسیط هم که شخص شك دارد و شفبهه بوجفود آمفده (چفه
شبهه حکمیه یا موضوعیه) با تمسك به اصل برائفت دسفت بفه ارتکفاب عمفل مفیزنفد و
متجاهر به فسق صدق نمیکند.
 .2متجری  :شخص متجری نیز چون عملش در واقع حرام و فسق نمیباشد بر او متجفاهر بفه
فسق صدق نمیکند( .محمدی ،4214 ،ج  ،3ص .)221
 .1مجبور هر جا که شخص مجبور و مضطر به عمل حرامی شود برای ححظ جان و یا مال و یا
آبرو ،چون ،عملش مجاز است متجاهر به فسق نخواهد بود .نکته قبلهت که

 :اینکفه در

مواردی که متجاهر کار حرام خود را توجیه میکند و احتمال میدهیم که راست مفیگویفد
باید حمل بر صحت نموده و نمی توان از باب متجاهر به فسق غیبت او را نمود.
اقوال فریقین در جواز غیبت متجاهر به فسق
آراء شیعه

الف) امامیه :علمای امامیه اعم از متقدمان و متاخران و معاصران قایل به جفواز غیبفت متجفاهر بفه
فسق می باشند .شیخ محید با نقل روایتی از امام رضا علیه السالم می فرمایفد « :ة هال ةغهج بةتحلهاءيةتءه
فالهبيب هل » هر کس که پردهی حیا را بیندازد برای او حرمت نخواهد بود پفس گحفتن عیفوب آن در
غیاب او جایز است و حرمت شرعی ندارد( .محید ،بی تا،ص  .)313در معنای پرده دری دو احتمال
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وجود دارد .4 :کسی علناً مرتکب هر معصیتی می شود و هیچ ابایی نفدارد چنانکفه ظفاهر روایفت
همین را نشان می دهد .3 .کسی که نسبت به برخی از معاصی پرده دری دارد و نسفبت بفه برخفی
مستور است که صدق روایت بر او محل اشکال است.
ابن ادریس نیز غیبت متجاهر به فسق را با استناد بفه روایتفی جفایز مفی دانفد .قفال ابوعبداللهفه
علیهالسالم « :كذاهجتو هالفتس هبفمة هفةالهح ة هلة ه ه هبيبة » هرگاه فاسق به صورت آشفکارا گنفاه مفی
کند و تجاهر به آن داردحرمتی نداشته و غیبتش جایز است( .حلی 4144 ،ه .ق ،ج  ،2ص .)611
شهید اول به نقل از ابن جنید که او نیز روایتی نقل می کنفد کفه تفارم جماعفت بفدون عفذر،
هال(ص)هاةت :ه هصةالةهملة هظه
غیبتش جایز است.قال ابن جنید روی عن الصادق علیفهالسفالم « :يهُسةأ خه

ك ةةلهف ةغهاملمةةجقه ةةسهاملم ة نيهك ه ة هع ة ه هبيب ة همل ة هص ةخغهفةةغهبيّ ة هُبةةاهع ة همجتعّسةةته ه ة هُبةةاهع ة همجتع ة ه
املم نيهس ط هعقالّ ه ه جاهوج ا » ابن جنید گحته است که از امام صادق علیه السالم روایت شفده
است و او از رسول خدا (ص) :که نماز نیست (یعنی نماز کامل با تمام ثوابهایش) برای کسفی کفه
در خانه نماز می خواند و در مسجد با مسلمین نماز نمیگفذازد و هفر کفس از جماعفت مسفلمین
شرکت کناره گیری کند ،از عدالت ساقط است ،و دوری گزیفدن از او جفایز اسفت ( .شفهید اول،
بیتا ،4353 ،ص .)417

شهید ثانی نیز با توجه به روایت « هال غ »...جواز غیبت را متجاهر به فسق را جایز مفی دانفد.
(شهید ثانی ،4142 ،ص .)26
صاحب حدائق هم مانند سایر علماء و با توجه به روایت ابی البختری که «الفتسة هاملع ة هّلفمة »
را دارد یعنی فاسقی که فسق خویش را آشکار می کند .غیبت متجاهر به فسفق را جفایز مفیدانفد.
(بحرانی 4142 ،ه .ق ،ج  ،41ص )415
امام خمینی(ره) با طرح این سوال کفه متجفاهر بفه فسفق کیسفتپ« ةتهوةأهاملة املهّملّجةتو هّلفمة »
میگوید کسی است که در انجام معصیت هیچ گونه مبایت را رعایت نمیکند ،و از این که گناه او
در میان مردم ظهور پیدا کند ،ناراحت نمیشود و به این که مردم او را بفه عنفوان انسفان گناهکفار
بشناسند اهمیت نمیدهد .اما اگر کسی تجاهر به فسق کند ،ولی برای مردم توجیه میکند ،متجفاهر
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به فسق نبوده و جایز الغیبة نیست ولو میدانیم که دارد دروغ میگوید( .خمینفی ،4252 ،ج  ،4ص
.)133
ب) زیدیه و جواز غیبت متجاهر به فسق :احمد مرتضی غیبت فاسق را جایز دانسته و دلیل بفر
جواز آن را حدینی که از پیامبر اکرم(ص) نقل نموده است.
لقوله  « :6هبيب ه ذك اهالفتس » (امام احمد مرتضی ،4100 ،ج  ،1ص )794
غیبت فاسق اشکال ندارد ،یعنی میتوانید عیوب او را بگویید.
اما در قسمت دوم حدیث که با فعل امر شروع شده است ،وجفوب را مفیرسفاند؛ پیفامبر(ص)
میفرماید :باید یادآور بشوید عیوب او را ،یعنی واجب است کر نقص فاسفق .ممکفن اسفت ایفن
سؤالمطرح شود که وجوبی را که احمد مرتضی با استحاده از روایت بیان می کند :آیا ایفن وجفوب
عینی است یا کحاییپ
در پاسخ باید گحت :اگر واجب باشد واجب کحایی است و از باب امفر بفه معفروف و نهفی از
منکر قابل توجیه است .یعنی جواز بلکه لزوم غیبت از باب امر به معفروف و نهفی از منکفر باشفد
زیرا:
 .4جلو گیری افراد از ارتکاب معاصی برای سالمتی جامعه یزم است.
 .3شخص متجاهر عمل فسق را نه تنها ترم نمیکند بلکه در جامعه توسعه میدهد.
 .2اصرار بر گناه و معصیت دارد،
 .1از معصیتی که انجام داده است ،اظهار ندامت نمیکند.
 .7از این که دارد اشاعه فحشاء میکند خوشحال و به این کارش افتخار میکند.
 .6گناهی را که انجام میدهد ،مستتر نیست ( ،زیرا گناهانی که در پنهانی انجام میدهد ،و یفا از
او سر میزند ،مشمول جواز غیبت نمیشود) فقفط گناهفانی کفه علنفی و آشفکار مرتکفب
میشود ،مشمول جواز غیبت خواهد بود.
البته ممکن است اشکالی در حدیث وارد باشد؛ کفه قسفمت دوم حفدیث « ذكة اهالفتسة » جفزء
حدیث نباشد ،بلکه تنها توضیح و تحسیر جمله قبل ،از طرف نویسنده باشد ،به این معنا کفه احمفد
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مرتضی حدیث « بيب هل فتس » را معنا نموده است که کر بکند عیوب فاسق را ،یعنفی پیفامبر گحتفه
است فاسق غیبت ندارد ،معنایش این است که عیوب او را که فسق بودن است یادآور بشوید ،دلیل
بر این مدعی و اشکال این است که اکنر فقهاء شیعه حدیث مذکور را به این صفورت نقفل نمفوده
است « :هبيبة هلفتسة » امام خمینی در مکاسب محرمه حدیث را این طور نقفل کفرده اسفت « :هبيبة ه
لفتس ها هفغهفتس » (خمینی ،4252 ،ج  ،4ص  .)132همچنفین مرحفوم خفویی در مصفباح الحقاهفه،
حدیث مذکور را به نقل از عوالی اللنفالی ،چنفین آورده اسفت « :هبيبة هلفتسة ها هفةغهفتسة » (خفویی،
 ،4255ج  ،4ص  .)736و خبری از فعل امر « ذك اهالفتس » نمی باشد.
آراء اهل سنت در جواز غیبت متجاهر به فسق
الف) شافعي

مسلم( :متوفی  )364در صحیح خودش شش غرض شرعی را برای جواز غیبت ،کر نموده اسفت،
که یکی از آنها غیبت متجاهر به فسق است « :هكمأيه ّجتو ا،هبفم هكتخل ه ه تملُةهالستهنه ه ةألغها ةأُه
البتط هفيجأزهذك ههمةتهیةتو هبة ه هیةأزهبغةريه» یا متجاهر به فسق باشد مانند کسفی کفه آشفکارا شفرب
خمر یا اموال مردم را مصادر کند و یا متولی امور باطل گردد ،پس غیبت این شخص در این گونفه
موارد جایز است .و در غیر آن جایز نیست( .مسلم 4105 ،ه .ق ،ج  ،46ص )412
مبوردي( :متوفی  )170و امام غزالی( :متوفی  )707میگویند :متجاهر بفه فسفق غیبفت نفدارد،
یعنی غیبتش جایز است( .الماوردی ،بیتا ،ص  ،339غزالی ،بی تا ،ج  ،2ص .)202
النههيوي( :متففوفی  )656مففینویسففد«فيجةةأزهمةةتهیةةتو هبة ه هیةةأزهبغةةريه» غیبففت متجففاهر فقففط در
محدوده ای که متجاهر و تظاهر بفه آن مفیکنفد جفایز اسفت (النفووی ،بفیتفا ،ج  ،7ص  .)210و
حجاوی( :متوفی  )960میگوید بعضی از فقهای شافعی مستننیات غیبت را به شعر درآوردهاند .کفه
در آن (فسق ظاهراً) آورده و آن اشاره به متجاهر به فسق دارد( .حجاوی ،بیتا ،ج  ،3ص )55
ب) مالکي

وی با تاکید بر این امر که اصل در غیبت حرمت است می گوید :گاهی میشود از این اصل خفارج
شد؛ زیرا غیبت در بعضی موارد جایز و در برخی مواقع واجب مانند .4 :جواز :غیبفت متجفاهر بفه
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فسق است .3 .واجب :و آن کر جرح شاهد است برای اینکه در صورت شهادت او حکم به ناحق
اجراء می شود و امضاء حکم بستگی به شهادت شاهد دارد ،در اینجا واجب است که بگویفد ففالن
شاهد صالحیت برای شهادت را ندارد ( .ایشتری المالکی ،4261 ،ص .)407
ق طبي( :متفوفی « )162ف ةقهاسةّ سغه ة هوةماهالغيبة :ه ة ه هبيبة هفية :ه ة هالفمةتقهاملع سةنيهارةتو ك ه هاوةله

البةق هامللةخني» موارد ی که از غیبت استنناء شده .4 :فاسقانی که متجاهر و آشکار کننده بفه معصفیت
هستند .3 .بدعت گذاران و گمراهان از دین (القرطبی ،بی تا ،ج  ،1ص  763ف .)764
لبي( :متوفی  )514مینویسد :موارد جواز غیبفت4 :فف «جمةتو ا،هّلفمة » (جُفزهی کلبفی 4141 ،ه،
4991م ،ص )245
ازه ي( :متوفی  « )4220هبيب هفغهاملّبق ه هاملّجتو » (ایزهری ،بیتا ،ص )651
ج) حنفي

سمرقندی حنحی( :متوفی  )252درباره جواز غیبت متجاهر به فسق حدینی را نقفل نمفوده بفه ایفن
عبارت« :ثالث ه ه م هبيبةّنيلهبيبة  .4 :»...سلطان جائر .3 ،فاسق معلن یعنی کسی که علناً گناه میکند و

بیمبایت است و توجه به عواقب و خطرات آن ندارد ،در حالی که میداند کسی که معصیت کبیره
انجام دهد در روز قیامت مورد خشم وعذاب الهی واقع میشفود .2 ،هصةتحاهالبقعة » (سفمرقندی،

 4133ق ،ص )17
توضیح :اگر در غیاب آنها بگویم :کفه مذهبشفان فاسفق و طریقفی کفه در پفیش گرفتفهانفد راه
نادرست و باطل است آغاز و شروعش باطل ،و پایان آن نیز به تباهی و گمراهی ختم میشود ،ایفن
اشکال ندارد زیرا این عمل با هدف .4 :معرفی آنها برای مردم  .3برحذر داشتن مردم از تمفاس بفا
فاسق  .2بیان مضرات گناه فاسق چنانکه در روایت آمده:

ُهیهع هالسبغ(ص)ه هات  « :ذك اهالفتج همةتهفية هلمةغهحيةمُهالسةتهن» (همان) کر عیفوب ففاجر اشفکال

ندارد ،پس افشاء کنید فسق فجوریت او را ،تا این که مردم از آن برحذر باشند و بترسند کفه مبفادا
آنها هم منل او گرفتار گناه و معصیت بگردد( .همان).
ات هالسبغ(ص)« :الغيب هع غهاُبع ه ج :ها

:هفةغه جة هوةغههكفة ؛هال ةت غ:هفةغه جة هوةغه فةتق؛هال تلة :هفةغه جة ه

وغه ع ي ؛هال ابس:هفغه ج هوغه بهتحه ه جأُ» (همان) غیبت چهار وجه دارد:
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امب وج اول :غیبتی که کحر است آن عبارت است از غیبفت مسفلمان ،کسفی کفه مسفلمانی را
غیبت کند در این میان شخصی به او تذکر میدهد که غیبت نکن برادر مسلمانت را و او در جواب
میگوید :این غیبت نیست و بر این گحتهاش تأکید میکند ،آری غیبت نیست ،در حالی که مرتکفب
غیبت شده است .پس چنین شخصی با این عقیده منحرفش به غیبت مسلمانان پافشاری میکند ،در
صورتی که خداوند تبارم و تعالی غیبت مسفلمانان را حفرام نمفوده اسفت ،یعنفی هفر کفه بفرادر
مسلمانش را غیبت کند ،در روز قیامت دچار عذاب سخت و دردنام خواهد شد ،و کسی که حرام
خدا را حالل بداند ،پس این آدم کافر است.
وج دوم :غیبتی که بر وجه نحاق است ،به این معنا شخص غیبت کننده در غیاب دیگفری نفزد
کسی که مخاطب می داند منظورش چیست عیوب او را بفازگو مفیکنفد ،امفا اسفم او را بفه میفان
نمیآورد ،و به نام فالن کس تعبیر میکند ،منالً میگوید فالن آدم دروغگو ،شفیّاد و بفیبنفد و بفار
است ،در حالی که در پیش وی از او تمجید می کند این نوع غیبت اسمش نحاق است.
وج سيم :غیبتی که معصیت است؛ آنجایی که کسفی بفرادر دینفی خفودش را پفیش دیگفران،
عیوب او را یادآور میشود و آبروی برادرش را میبفرد و اسفم بفرادر دینفی خفویش را هفم بیفان
می کند ،و دیگران که غیبت را استماع میکنند او را میشناسند ،در اینجا است که مرتکب معصفیت
و آن هم از نوع گناه کبیرهاش می گردد و بر این شخص غیبت کننده است که توبه نماید و استغحار
کند.
وج چهبرم :غیبت مباح؛ به این معنا که میتواند غیبت کند و حرمت ندارد و شارع مقفدس در
چنین مواردی اجازه داده است که می توانید غیبت کنید ،از غیبت به عنفوان نهفی از منکفر اسفتحاده
نمائید؛ زیرا اگر فقط جایز باشد ،و ما بگوییم فالن شخص آدم فاسق است ،چفون شفارع اجفازهی
غیبتش را داده است ،این کافی نیست و کاربرد عملی ندارد ،و ما باید از جواز غیبت به عنوان یفك
عامل بازدارنده که نقش اساسی در جلوگیری از شیوع فحشاء داشته باشد استحاده کنیم .ایفن نقفش
بازدارنده را ،فقط از طریق برجسته کردن امر به معروف و نهی از منکفر ،در جامعفه تقویفت و بفه
صورت یك اصل در بیاوریم تا دیگر افراد جامعه نیز با رغبت و تمایل بیشتر پایبند بودنشفان را بفه
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این اصل ابراز و اظهار نماید ،و آن اصل امر به معروف و نهی از منکر است .در مورد جواز غیبفت
فاسق متجاهر که گناهی کبیره انجام میدهد ،ولی به نظرش کوچك میآید و به همین جهت تظاهر
به آن میکند ،در حالی که انسان فاسق ،با کوچك شمردن گناه خویش ،گناهی به مراتب بزرگتفر و
سختتر را مرتکب میشود.
د) حنبلي

الن کیمی ( :متوفی  )531درباره مستننیات غیبت ،مینویسفد :یکفی از مفوارد اسفتنناء جفواز غیبفت
متجاهر به فسق است « .هبيب هل فتس » (ابن تیمیه ،ج  ،31ص )349
لهيکي( :متوفی  « )4074بةتحهالغيبة هفةغه ةأاُمله ه ة همج ّنيةتهارةتو هّلفمة » (بهفوتی ،4141 ،ص )477
غیبت در مواردی جایز است و متجاهر به فسق یکی از موارد یاد شده است .تجاهر را معنا میکنفد
که عبارت است از تظاهر نمودن انسان فاسق به گناهان کبیره ،به قسمی که در انجام گناه هیچ گونه
مبایتی ندارد ،و مخحی هم نمیکند ،پس در حق او گحتن عیوبی که از او سر میزند اشکال ندارد.
لخبري( :متوفی  )376یکی از علمای اهل سنت اسفت در صفحیح خفودش (در کتفاب ایدب)
بابی دارد به نفام « ةتهیةأزه ة هابّيةتحلهاوةلهالفمةتمله هال كةا» (بخفاری 4914 ،4104 ،م ،ج  34ف  ،30ص
 )497یعنی غیبت پیروان فساد ،و طایحهی شك (یعنی کسانی در دین اسالم تردیفد دارنفد و بفه آن
تشکیك وارد میکنند) جایز است .در صحیح مسلم آمده «لم ه بتحهالغيبة هلغة شهنة عغ» (مسلم ،بیتا،
ج ،4ص )413غیبت حرام است ،ولی در مواردی حرمت از غیبت برداشته مفیشفود ،یعنفی گحفتن
عیوب بعضی از افراد مباح میشود و اشکال ندارد ،و دلیل بر جواز غیبت هم غرض شرعی است.
الي داود( :متوفی  )4239در سنن خفویش مفوارد جفواز غیبفت بیفان نمفوده کفه از آن جملفه
 .4غیبت اهل ریب (کسانی که در احکام اسالمی تردید دارند .3 ).غیبت انسان فاجر جایز اسفت .ه
ال(ص)هفغه ة « :ك ة هُجةلهفةتج ه هكبةتلغه ةتهح ةسهع ية ه هلةيسهكّ خةأُ ه ة هنةغ»
ات هاءل غهبنيهكقیهُسأ ه خه
(ابی داود 4130 ،ق 3000 ،م ،ج  ،42ص  419ف )411
ه) معتزله و جواز غیبت فاسق

الن الي الحديد( :متوفی  )676در شرح نهج البالغه درباره مستننیات غیبت مباحنی را بیفان نمفوده
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است وی میگوید « :هال حي،ه يهارةتو هّلفمة ه هبيبة هلة » (ابن ابی الحدیفد 4216 ،ف  4965م ،ج 40
ف  ،9ص  )54آن طوری که از عبارت ایشان فهمیده میشود؛ غیبت متجاهر به فسق جفایز اسفت و
هیچ گونه ایراد و اشکال ندارد ،برای اینکه ایشان از عبارت « ال ةحي »،استحاده نمفوده اسفت ،یعنفی
صحیح این است که غیبت شخصی که تجاهر و تظاهر به گناه و معصیت مینماید ،اشکال ندارد ،و
دلیل بر تجاهر و تظاهرشان هم این است که آقایان با گحتن صحت فاسفق (یعنفی آن گنفاهی را کفه
انجام میدهد) اصالً کراهت ندارد ،بلکه به این صحات ر یله افتخار هم مفیکنفد .وی بفرای جفواز
غیبت متجاهر به فسق ،همان روایت معروف « ه ل غهج بتحلهاءيتء »...را نقل میکند.
هاله(ص)ه
حالني( :متوفی  )4413در کتابش درباره ی جواز غیبت چنین گحته اسفت« :اةت هُسةأ خه

ةرتهالهع ي ة ه ةةتهبةةاله ة ُةه ه هحتج ة »
كةةلها ّ ةغه عةةتفغها هارةةتو ي ه هوةةلهالةةمك هجةةتو اهمعتصةةينيل هفنيّم ةأاه ةةتهسة خ
(کحالنی ،4259 ،ص)361
حضرت رسول(ص) میفرماید :تمام امت من مورد عحو و بخشش قرار میگیرند ،مگر آن دسته
از کسانی که تجاهر به گناه دارند ،و مجاهرون را معنا میکند و مفیگویفد :ایشفان (مجفاهرون) آن
کسانی هستند که تظاهر به معاصی میکنند ،و علناً گناه را در حضور مردم مرتکفب مفیشفوند و از
آن ابائی ندارند ،و هتك حرمت می کند نسبت به آنچه کفه خداونفد تبفارم و تعفالی آن را مسفتور
نموده است از چشم دیگران؛ پس مباح است گحتن عیوب فاسق ،بفه آنچفه کفه بفدون ضفرورت و
بدون کدام حاجت دیگر مرتکب میشود.
وی در ادامه می گوید:
 .4اکنراً به این باورند که می توان برای فاسق ،عیوب را یادآور شد ،با این عنوان خطفاب کفرد،
ای فاسق ،ای محسد ،ای کسی که در زمین خدا راه میروی و معصیت انجام میدهی.
 .3کر عیوب فاسق و خطاب به او به شرط قصد نصیحت باشد.
 .2این خطاب جنبهی منع کردن از ارتکاب معاصی را داشته باشد.
 .1به قصد وقیعه (یعنی غیبت و ریختن آبروی طرف نباشد).
 .7در گحتن عیوب متجاهر به فسق ،قصد صحیح یزم است ،که از قصد صحیح میتوان به نهی
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از منکر تعبیر نمود که بهترین شیوه ،برای جذب گمراهان ،و پیاده کردن امر بفه معفروف و
نهی از منکر ،در جامعه است.
بررسي ادله جواز غیبت متجاهر به فسق
خروج تخصصي و موضوعي

از جمله ادله ای جواز غیبت متجاهر خروج موضوعی متجاهر از تعریف لغوی یا اصصالحی غیبت
می باشد چنانکه در تعریف جوهری در لغت و اکنر فقها ء حتی تعریحی که از روایت پیامبر اسفالم
(ص) استحاده شده بود قید مستور بودن و یا ناراحت شدن و اکراه داشتن مغتاب مطفرح شفده بفود
لذا متجاهر که از انجام گناه به صورت آشکار ابائی ندارد و حتی در پاره ای افتخفار هفم مفی کنفد
دیگر در حق او غیبت صدق نمی کند لذا چنین عملی در حق او جایز است.
رد دلیت .4 :هر چند در برخی از تعریحهای لغوی و یا اصطالحی قید ناراحت شدن یفا مسفتور
بودن آمده است ولی در برخی از آنها چنین قیدی کر نشده بود .3 .در مواردی هم که قید مسفتور
هم آمده ممکن است مراد عدم حضور وی باشد نه عحیف بودن و اینکه کراهت داشفته باشفد .لفذا
صرف پشت سر گویی غیبت است چه شخص عحیف باشد یا نباشد  .2در عرف مردم و لو شخص
متجاهر باشد باز مردم در پشت سرگویی میگویند غیبت نکفن و عمفل را غیبفت مفی داننفد و لفو
جایز .پس دلیل اخص از مدعاست و قابل قبول نیست.
خروج تخصیصي یا حکمي

متجاهر از حرمت غیبت استنناء شده است که عمده ادله آن روایات است و بفا توجفه بفه روایفات
اجماع طرح شده در بین مسلمین اجماع مدرکی می باشد .و روایات به دو صورت دیلت بر جفواز
غیبت می کنند ،برخی از آنها با دیلت منطوقی و برخی با دیلت محهومی (البته طبق مبنای فقهفایی
که قایل به حجیت محهوم می باشند و ای به عنوان موید خواهد بود):
الف) داللت منطوقي روایات

« .4ثالث هليسههللهح :هصتحاهاهلأیه بّق ه ها ت هاجلتا ه هالفتس هاملع هبفمة » سه نحر حرمتی ندارنفد
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 .4کسی که تابع نحس خویش است وبدعتگذاری میکند.3 .حاکم ظالم  .2فاسقی که بفه صفورت
آشکار گناه می کند( .نوری طبرسی 4953 ،م ،ج  ،9ص .)439
 « .3هال غهج بتحلهاءيتءهفالهبيب هلة » (همان ،ص  )431در روایت دیگفر بفا انفدم اخفتالف «:اةت ه
السبغ(ص):ه هال غهج بتحلهاءيتءه ه جني هفالهبيب هل » (نراقی ،4251 ،ج  ،3ص  243و غزالی ،بی تفا ،ج
 ،2ص .)202
«كذاهجتو هالفتس هبفم هفالهح هلة هه ه هبيبة » هر گاه فاسق فسفق خفود را آشفکار کنفد حرمتفی
نداشته و غیبت او غیبت حساب نمی شود یعنی غیبتش جایز است( .حر عاملی ،4144 ،چاپ اول،
ج  ،43ص .)319
« هبيبة هل فةةتج ه هنةةتُحلهاخل ة ه هالالعةاهّلشةةط ر ه هال ةةتُ» چهففار گففروه غیبففت ندارنففد یعنففی
غیبتشان جایز است .4 :فاجر .3،مشروب خور .2 ،شطرنج باز .1 ،و قمار بفاز( .ابفن بابویفه ،بفیتفا،
چاپ اول ،ص  )306نکته قابل توجه اینکه مراد از شطرنج باز کیست پ و مفراد از بفازی شفطرنج
همین بازی معروف است و یا بازی که درآن زمان مرسوم بوده باید در جای خود بحث شفود و در
این روایت توجه به جواز غیبت فاجر است.
«ُهیهعة هالسبةغ(ص):هثالثة هليمة هبيبةةّنيلهبغيبة :ها ةت هاجلةتا ه هنةتُحلهاخل ة ه هاملع ة هبفمة » سففه دسففته
غیبتشان غیبت نیست یعنی حرمت ندارد (الماوردی ،بیتا ،ص .)339
ب) داللت مفهومي روایات

 -4ع هع غه( ) « هعت لهالستهنهف لهكب نيله هح خقثهف لهكمم له ه عقولهف لهخي فنيل هفنيأهممةخ هك ة ه خ ة ه ه
ظني تهعقالّ ه ه جبة ه أ ة ه هح ة هبيبّة » امام علی علیهالسالم میفرماید :هر کس با مردم معاملفهای
انجام داده و به آنان ظلم روا نداشته است ،و با آنان سفخن بگویفد امفا دروغ و نیرنف

در کفارش

نباشد ،و به آنان وعده بدهد خلف وعده نکند؛ چنین آدمی با این شرایط و ویژگی شخصفی اسفت
که مر وتش کامل و عدالتش آشکار می باشد و در نتیجه ححظ حرمت و برادری آن واجب و غیبت
او جایز نمی باشد (حر عاملی ،همان).
3ف در صحیحه ابن ابی یعحور بعد از تعریف عدالت ،دلیل وجود آن را در انسان گناه نکردن به
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صورت آشکار بیان نموده است یعنی تالش دارد که عیوب خودش را مخحی نمایفد .یعنفی مسفتور
است لذا غیبتش جایز نیست و محهومش این است که اگر مستور نباشد غیبتش جایز است( .همان،
ج  ،1ص )245
شرایط کلي جواز غیبت
با توجه به ادله کر شده بحث جواز غیبت ممکن است از باب امر به معروف و نهی از منکر باشد
به خصوص روایاتی که نه تنها غیبت متجاهر را جایز بلکه واجب می دانست .بنابر این کفه مسفئله
از باب امر به معروف و نهی از منکر باشد رعایت تمام شرایط امر به معروف و نهفی از منکفر یزم
است مانند اثر گذاری ،احتمال خطر نداشتن و امور دیگر ولیکن در هر صورت چه از باب امفر بفه
معروف باشد یا نهی از منکر رعایت شرایطی ضروری است.
شرایط حکم به جواز

شرایط حکم به جواز به شرح زیر است:
 .4احراز و ثابت شدن این که شخص متجاهر به فسق است و از آشفکار شفدن گنفاهش هفیچ
باکی ندارد که در غیر این صورت حکم به جواز مشکل خواهد بود.
 .3با توجه به اصل اولی گناه بودن و جایز نبودن غیبت و اینکفه ححفظ آبفروی مسفلمان ماننفد
رعایت حرمت خون مسلمان می باشد و شأن و مقام مسلمان دارای احترام است احتیاط در
غیبت شخص یزم است.
 .2احتمال صحت توجیه متجاهر به فسق جواز غیبت را تضعیف میکند.
 .1احتمال معذور بودن متجاهر به فسق چنانکه در برخی از روایات بال حاجة و ضفرور آمفده
بود باز مسئله جواز غیبت را بدون احراز موضوع مشکل می کند.
 .7نکته دیگری که باید در بحث جواز غیبت متجاهر و چگفونگی بیفان گنفاه وی دقفت شفود
بحث عدم اشاعه فحشاء می باشد زیرا به طور یقیق گر گناه دیگران و پخفش آن بفه یفك
معنا اشاعه فحشاء خواهد بود لذا مصلحت سنجی در این امر ضروری است.
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نتیجه گیری
از مجموع مباحث بیان شده این نتایج حاصل گردید:
 باید مشکالت اخالقی در جامعه شناخته حله و یا به حداقل برسد و این میسر نیسفت مگفرمبارزهی مداوم با ناهنجاریهای اخالقی و استحاده از گزینههای عملفی و محیفد و کفاربردی
برای مقابله با آن که یکی از آن آسیبها وجود افراد متجاهر به فسق و جلوگیری از ادامه کار
آنان و به وسیله غیبت و بی اعتبار کردن آنان در جامعه می باشد.
 در حوزه اصطالح فقهاء ،تعاریف ارائه شده دارای تحاوتهایی میباشد؛ که ناشی از قیفدهاییاست که در تعاریف مذکور اخفذ شفده اسفت؛ از قبیفل« :مسفتور»« ،کراهفت»« ،مغمفوم» و
«انتقاص» که بررسی این قیدها چه در اصطالح متقدمین و یا در اصطالح متأخرین ما را بفه
این نتیجه رساند که تعریحها به مضامین اخبار نزدیك است.
 عمده دلیل در امر جواز غیبت متجاهر به فسق وجود روایات می باشفد هرچنفد مفی تفوانروایات را ارشاد به حکم عقل گرفت که به منظور رعایت مصلحت جامعه و صیانت عحفت
عمومی در مواردی غیبت جایز می باشد.
 در جواز غیبت متجاهر به فسق فقهای امامیه ،از متقدمین گرفته تا متأخرین بر این عقیفده وباور خودشان تأکید داشتند که متجاهر بفه فسفق ،از مسفتننیات غیبفت و از تحفت حرمفت
«غیبت» خارج است و لی جواز غیبت تنها نسبت گناهی که متجاهر به ان می باشد میدانفد
ولی در گناهان دیگر که تظاهر ندارد جایز نمیدانند.
 در جواز غیبت احراز شرایط و خصوصیاتی در شخص یزم اسفت ،و تفا آن مفوارد احفرازنشده است جایز نخواهد بود.
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