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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث گذشته
در آغاز بحث این مطلب مطرح شد که هر جایی تعلم علمی حرام است آیا تعلیم هم همان حکم را دارد و 

 کند؟نمیکند یا حرمت از تعلم علم به تعلیم معلم سرایت می

 ادامه ادله حرمت تعلیم علم محرم
اي اقامه کرد براي اینکه تعلیم علم محرم حرام است. این ادله چند قسمت داشت که بحث شود ادلهگفتیم می

دادیم پیروي از اي که به آقاي تبریزي نسبت میکردیم و بحث اعانه را هم مطرح کردیم فقط اشاره بکنم که نظریه

رحوم آقاي خوئی دارند یعنی ایشان متأثر از آقاي خوئی است و من متن آن را از روي سی دي دیدگاهی است که م

 به بعد ایشان همین بحث را دارند این در ابتداي بحث است. 180دیدم. مصباح الفقاهه آقاي خوئی، جلد اول صفحه 

 دلیل چهارم: حکم عقل
کنم و یادم اعتماد می امحافظهتفاصیل این بیشتر به در جزئیات و -دلیل چهارم حکم عقلی بود که بحث کردیم. 

 -نیست به کجا رسیدیم

 »دفع المنکر کرفعه واجب«دلیل پنجم: 
بحثی که در اینجا مطرح است این » دفع المنکر کرفعه واجب«پنجمین دلیل براي سرایت تحریم از تعلم به تعلیم 

و نهی از منکر هم در آیات و هم در روایات واجب  معروفامربهاي بر وجوب نهی از منکر داریم، است که ما ادله

 تردیدي نیست.است و از ضروریات فقه اسالمی است و در وجوب نهی از منکر 

است، اما  سازسرنوشتیی است که در اینجا و خیلی از مباحث دیگر مؤثر و هابحثوجوب نهی از منکر یکی از 

لم تکوین بر ما واجب است یا واجب نیست؟ واجب است که کاري سؤالی وجود دارد که دفع منکر هم به لحاظ عا

 بکنیم که منکر محقق نشود یا اگر محقق شده برداشته شود؟
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 منظور از رفع
منظور از رفع در اینجا همان رفع تشریعی و وجوب نهی از منکر است در اینکه منکري که واجب شد باید نهی 

اما بحث این است که دفع یعنی بازداري عملی ؛ ندهد، در این بحثی نیست کرد براي اینکه برداشته شود و دیگر انجام

و تکوینی الزم است یا الزم نیست؟ درواقع وجوب نهی از منکر به عنوان بازدارندگی در مقام نهی و گفتار الزم 

 م است یا نه؟است اما اینکه کاري بکنیم که منکر نتواند کاري را انجام بدهد، پیشگیري عملی و بازدارندگی الز

کشد، ولی کلید اینجا دست من است اگر در زند یکی را میدانم که کسی برود پائین مییک وقتی است که من می

تواند این کار را انجام بدهد آیا این الزم است و وجوب شرعی دارد یا ندارد؟ در حسن عقلی مطلق را باز نکنم نمی

تواند اقدامی بکند که از تحقق آن مانع شود، ولی وقتی ببینیم کسی ه میبحثی نیست، عقالً کار خوبی است که جایی ک

معروف و نهی از منکر او را نهی بکنیم و به امربه طیشرادهد وظیفه ما است که طبق چهارچوب منکري را انجام می

است؟ دفع منکر مثل گویند، الزم اصطالح به آن دفع میبه هر طریقی جلوي کار او را بگیریم آیا پیشگیري عملی که

 نهی از منکر واجب است یا نه؟

 :سؤال

جواب: مراتبی است که در آنجا ذکر شده است مراتبی که با زبان نهی بکند هست اما اینکه در عمل اقدام بکند 

هم مشمول همین بحث است که در عمل کجاها اختیار داریم اقدام بکنیم و نگذاریم منکر را انجام بدهد. بحث 

گیرد این کند یا اینکه در عمل دست او را میشود آنچه در مراتب نهی از منکر آمده به زبان اظهار میمی داردامنه

گیرد، ولی منظور از دفع در دهد و جلوي او را میاي است که در آستانه عمل است یا دارد انجام میکار در مرتبه

-اي از مراتب نهی از منکر است، آنجا نرسد، این غیر از مرتبهکند که به اینجا این است که در مقدمات کاري می

بشود حاشیه  ترروشنطور هست یا نیست براي اینکه بحث با تسامح این- -چون سؤال کردید باید توضیح بدهم

معروف و نهی از منکر دو مرتبه است؛ یکی نهی با زبان و یکی منع در عمل هست، منع در مراتب امربه -روممی

گیریم و گویم نکن یا دست او را میخواهد یکی را بکشد؛ یک وقتی میاین است که شخصی چاقو را گرفته می عمل

گذارد انجام گیرد و نمیشود براي کسی که در آستانه اقدام بر گناه است او را میشوم، این منع عملی میمانع می

 بدهد.
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دهد، داند در آینده این کار را انجام میز اینجا برود میمطلب دیگر این است که در مقدمات کار اگر این شخص ا

گویند وقتی است که دارد کار انجام من از االن جلوي او را بگیرم منتهی در مقدمات کار هست. آنچه آنجا می

ه کنیم در مقدمات کار است یعنی با چند واسطه بگیرد، ولی آنچه ما بحث میجلوي آن کار را می جاهماندهد و می

دهد بنا بر نظر مشهور رسد، آیا این هم الزم است یا الزم نیست؟ منع در جایی که خود فعل را انجام میآنجا می

گوییم ، ولی دفعی که اینجا میداردیبرمگویند به خاطر اینکه گویا فعل واقع شده را الزم است و لذا به آن رفع می

کند که او نتواند آن کار را سر جاي خود انجام ت دخالت میاي است که در مقدمادخالت در مقدمات چند واسطه

کند که نتواند انجام بدهد. بنابراین اگر بخواهیم تعبیر کند و از االن کاري در مقدمات میبدهد مسلوب االختیارش می

جلوي  گوید نکن، یک وقتی در آستانه عمل است وي را عرض بکنیم یک وقتی بازدارندگی این است که میترجامع

کند که به آنجا نکشد که دفع منکر گیرد، گویا االن محقق شده است، یک وقتی در مقدمات تصرف میتحقق آن را می

 گویند.می

 سؤال:؟

تواند باشد ولی آن بحث جدایی دارد و جواب: اینجا رفع تکوینی منظور ما است، رفع یا دفع با زبان هم می

عملی در مقدمات که کاري بکند که او انجام ندهد آیا الزم است یا الزم واجب است انجام بدهد اما پیشگیري 

 نیست؟

 سؤال:؟

 اي به آن شده است.جواب: این بحث کامالً جدي بین دو گروه از فقها است که در مکاسب هم اشاره

 بندي دلیل پنجمجمع
واجب است  همآناست دفع طور که نهی و رفع منکر و منع از منکر واجب پس دلیل پنجم این است که همان

یعنی در مقدمات اگر چیزي در اختیار کسی هست باید کاري بکند که در خارج محقق نشود، اگر مقدمات دست من 

هست باید طوري تنظیم بکنم تا نتواند سر موقع این کار را انجام بدهد، مثالً قرار است با ماشین برود و فالن کار را 

کنم براي اینکه او در موقع خود نتواند آن کار را انجام و در مقدمات دخالت می دارمیبرمسوئیچ را  انجام بدهد من

کشد دست او را بگیرم که همان منع است و بدهد، این غیر از منع در آنجایی است که چاقو را گردن او گذاشته و می

یعنی دخالت در مقدمات که گاهی گوییم ی که اینجا میبه اصطالحهمه قبول دارند که باید انجام بشود، اما دفع 
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توانیم به عنوان یک دلیل مقدمات بعیده هم هست براي اینکه در موقع عمل او قادر بر اتیان به عمل نباشد. آنچه می

ایم در یک بحث دیگري هایی که آدرس دادهاند و در کتابدر مبحث فعلی به آن اعتنا بکنیم بر آن تأکیدي کرده

اند دفع منکر مثل رفعش واجب دهیم، این است که کسانی گفتهداق بحث خودمان قرار میآورند که ما آن را مص

طور است اگر به او یاد بدهد با یاددادن او، شود تعلیم هم همیناست قائلین به این قول که دلیلی بر بحث ما می

ه تعلم حرام نیست ولی نتیجه که تعلم این علم براي او حرام است یا اینکگیرد براي اینشخص در حرام قرار می

شود نه اینکه عین تعلم حرام باشد. بحث ما در جایی است که تعلمی حرام باشد یا دیگر حرام بر تعلم او مترتب می

کند، در این موارد که تعلم او گیرد و مصداق هم زیاد پیدا میتعلم او مالزم بر امر حرام دیگري باشد، هر دو را می

با امر محرم است و تعلیم من دخالت در آن دارد به حیثی که اگر تعلیم ندهم آن کار محقق  حرام است یا مالزم

اند الزم است ازجمله شود، آیا الزم است من این دفع و پیشگیري عملی را انجام بدهم یا نه؟ کسانی گفتهنمی

گوییم. مقابل آن را بعد می کنند، نقطهحضرت امام در مکاسب محرمه معتقد به این هستند و استدالالت جدي می

 ... و اولویت ادله نهی از منکر است.فحوادلیلی که براي این آوردند 

 نکته
یک نکته ظریفی اینجا هست که اگر تعلیم من موجب تعلم حرامی بشود، یا تعلم او مالزم با امر حرام دیگري 

شود ترك تعلیم واجب می تعلیم حرام نیست،اینجا  وقتآنشود که او انجام ندهد، است که ترك تعلیم من موجب می

دهد شود که او در موقع خود بتواند مرتکب حرام بشود ولی اگر ترك بکنم او انجام نمیچون تعلیم من موجب می

که در اصول هست، فقط -ها یک مقدار فرق است شود؛ نتیجه این است چون بین ایناینجا ترك تعلیم واجب می

گوییم تعلیم من حرام است غیر از این است که بگوییم ترك تعلیم واجب است آثار و ثمراتی اینکه ب -دهمارجاع می

 شود.هم دارد که اگر آن بحث را باز بکنم پرانتز دیگري می

ي ادله نهی از منکر است که امام در مکاسب محرمه خیلی روي این واگوید فحگوید، میکسی که این را می 

گوید چرا نهی از اي پیشین هم قائل به این بودند که اقوال آن در مکاسب آمده است. میتأکید دارد، کسانی از فقه

منکر واجب شده است؟ براي اینکه منکر که مبغوض موال هست در عالم تحقق پیدا نکند و هر چه موجب بشود که 

گیرد که انجام می این مبغوض در عالم تحقق پیدا نکند، واجب است نهی زبانی یا بازدارندگی عملی در جایی

خصوصیتی ندارد، آنچه متفاهم از ادله است روح و لب آن عدم تحقق مبغوض موالست. تحقق نیافتن مبغوض موال 
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دانم دهد، منع عملی بکنند یا اینکه در مقدمات آنجایی که میانجام می کهیوقتیا به این است که زباناً به او بگویند یا 

ی نداریم عمده طورکلبهموقع خود نتواند انجام بدهد و دلیل خاص و روایت خاص  دخالت دارد، کاري بکنم که در

کنیم، از ادله میتنقیح مناط رسیم، ي ادله نهی از منکر است یعنی درواقع ما به روح آن میفحوادو دلیل است یکی 

کنیم یا میتنقیح مناط یا گوید نهی از منکر واجب است گوییم اینکه میکنیم، مینهی از منکر الغاء خصوصیت می

ی این هم هست وقتی به زبانی الزم هست که شما بگویید براي اینکه منکر محقق نشود، آنجایی اولقیطربهگوییم می

ی واجب است. وقتی الزم است زبانی بگویید اولقیطربهکه بخواهید در مقدمات کاري بکنید که نشود، این 

 فحوان را بگیرید که در ظرف عمل او قادر بر اتیان نباشد این هم الزم است، یا به ی اینکه از قبل جلوي آاولقیطربه

در اصول -و بین این دو تنقیح مناط ، چون بین این دو فرق است یک دلیل اولویت داریم، یک با تنقیح مناط یا

 .مناطفرق است، یکی دلیل االولویه و یکی تنقیح  -دیاکردهمالحظه 

 قیح مناطدلیل االولویه و تن
گوید به طریق اولی یعنی التسبهما این دلیل که می» ال تقل لهما اف«دلیل االولویه: همان مفهوم معافقه است 

 اولویت است.

همان قیاس تنقیح مناط با قیاس است منتهی قیاسی که منصوص العله یا مقطوع العله است،  مرزهمتنقیح مناط: 

مقطوع العله است یعنی یقین دارد که این با آن فرقی ندارد اگر فقیهی به اطمینان رسید که این مورد با آن مورد 

دهد و آن قیاس باطل شرعی هم نیست اما در دلیل تفاوتی ندارد طبعاً حکم را از آن جزئی به جزئی دیگر تسري می

است پس دلیل اولویت تسري بخشیدن  ترواضحدي که در آنجا اولویت سرایت دادن حکم از موردي به یک مور

تسري از موردي است به موردي مشابه آن، تنقیح مناط از لحاظ مالك هست و  ترواضححکم از موردي به موردي 

 شود.منتهی در هر دو باید مقطوع المماثله ...و مقطوع العلیه باشد اگر مظنون... باشد قیاس می

 سؤال:؟

گوید به طریق اولی دفع هم گوید رفع زبانی یا عملی واجب است میمی کهآنگوید، ریق اولی میجواب: به ط

گوییم میتنقیح مناط ي ادله نهی از منکر یا فحواواجب است که کاري بکند که نتواند گرد این معصیت بچرخد. پس 

شود از آن ارائه کرد یا قریب میاگر به طریق اولی نیست حداقل مثل آن است این یک دلیل عمده است که دو ت

 ، ال فرق بینهما قطعاً، این یک دلیل است.گوییم به تنقیح مناطمی گوییم دلیل اولویت است یا اگر کمی کوتاه بیاییممی
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 الغاء خصوصیت
یا در مورد » بیع عنبِ ممن لم یتخذوه خمراً«یک دلیل هم الغاء خصوصیت از موارد جزئی است مثالً در مورد 

گوید این کار را انجام ندهید. ممکن است در این دو مورد روایاتی داریم که می» ع السالح من االعداء المسلمینبی«

شود کاري کرد که منکر واقع نشود، باید انجام دهد این هم دلیل دومی که الغاء کسی بگوید هر جایی که می

کنیم چون این الغاء خصوصیت در خود حث نمیخصوصیت از موارد خاصی است که روایت داریم؛ دومی را اینجا ب

شود و لذا دلیل دوم الغاء خصوصیت از همین موارد هم روایات متعارض است و یک مقدار از بحث ما دور می

است. این دو مورد روایت را داریم و » بیع العنب ان لم یتخذوه خمراً و بیع السالح من االعداء المسلمین«حرمت 

شود و لذا چرا فروختن خمر را حرام کرده است، براي اینکه با فروختن او گناه محقق می ممکن است کسی بگوید

 طور باشد باید آن کار را انجام نداد.گوید حرام است. این مورد خصوصیتی ندارد هر جایی که اینمی

 سؤال:؟

قین به این علیت نداریم این گویند ما یشود یقین پیدا کرد بعضی میجواب: نه واقعاً فرق دارد، بعضی جاها نمی

دو دلیل است که در مورد آن بحثی نخواهیم داشت ولی دلیل اول چون یک امر عمومی و کلی است جاي بحثی 

 دارد.

 سؤال:؟

گیرد که این واجب دهد در حین انجام جلوي آن را میکه گناه انجام میتواند بکند وقتیجواب: منع عملی هم می

 است.

 نکته
طور نیست به این معنا که د دارد که گاهی فعل من علت تامه است که او انجام ندهد، گاهی اینیک نکته وجو

دهد یعنی با گناه را انجام می کند وگاهی هست که اگر من عنب را نفروشم یا ماشین را ندهم ماشین دیگر پیدا می

قسم را توجه داشته باشید، مثالً در این شود ولی گاهی واقعاً متوقف بر این است. این دو ترك من دفعی محقق نمی

شود، شود و اگر یاد بدهم او مرتکب میدانم و اگر به او یاد ندهم مرتکب این گناه نمیشهر فقط من علم سحر را می

 گیرد بین این دو خیلی فرق است.ولی یک وقتی اگر من یاد ندهم در جاي دیگر یاد می
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 سؤال:؟

گوییم دفع است آنچه اینجا می گشتهیبرمآن قبیح است از باب اینکه مقدمات معصیت به ادله دیگر  نهجواب: 

کنیم، اعانه بر اثم یا حکم عقل به اینکه شود و لذا فقط این صورت را بحث میمنکر است یعنی با کار من محقق نمی

 کنیم.مقدمات معصیت را فراهم نکن را بحث نمی

 سؤال:؟

است یکی از این ادله بود یا باید بگوییم که اعانه بر اثم است که بحث کردیم که آن  گونهنیال کالم جواب: نه او

قبول نداشتند از آن باب به عنوان یک دلیل قبلی قبول داریم. یا باید بگوییم تهیه مقدمات  هایلیخرا قبول داشتیم و 

گیرد، اگر انجام معصیت است یا از این باب است. این دلیل فقط آنجایی است که اگر شما انجام ندهی انجام نمی

گوییم دفع منکر نیست. دلیلی که می ي دیگري براي آن متصور است در آن بحثیهاراهگیرد واال اگر بدهی انجام می

است یعنی کاري بکند که نشود، این در آنجایی است که توقف انحصاري داشته باشد. این خیلی نکته مهمی است 

شود که دو ویژگی داشته باشد؛ یکی اینکه مطمئن باشی که اگر این کار را یعنی این دلیل در دو جایی جاري می

آید، اطمینانی دارد به د و یکی اینکه انحصاري باشد درواقع دو قید در این عبارت میدهبکنی، گناه را انجام می

اینکه کار او به صورت انحصاري مقدمه آن است به حیثی که اگر او این کار را انجام ندهد او هم در ظرف خود 

 تواند انجام بدهد، این محل بحث است.نمی

 سؤال:؟

گوییم این است که از ادله نهی ا اعانه اثم است که بحث کردیم آنچه اینجا میگویید قبح عقلی بود یآنچه شما می

 همآناند که نهی و رفع منکر که واجب است دفع اي از فقها گفتهشود استفاده کرد، همانی که عدهاز منکر چه می

شود و او این کار را یواجب است، دفع منکر در آنجایی است که مطمئن است که او انجام بدهد جلوي گناه گرفته م

 گیرد.نکند گناه انجام می

 سؤال:؟

شود ممکن است صد تا عنوان داشته باشیم، از این بیش از این جواب: ترویج منکر یک عناوین دیگري می

واجب است دفع یعنی اگر من انجام بدهم  همآنگوید نهی از منکر واجب است یعنی دفع شود، میاستفاده نمی

دهد با کار من شود این دفع منکر است، اما اگر من هم انجام ندهم یکی دیگر انجام میانجام ندهم میشود، اگر نمی
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هم دارند؛ یک وقتی است که ما پنج نفر  فقهاشود. این نکته را شود و ترك همه دفع منکر میدفع منکري نمی

ین کار را انجام بدهم، آنجایی که فقط من توانم اتوانیم دخالتی در کار او بکنیم یک وقتی است که فقط من میمی

 دفع منکر است. هاآنچند نفر باشند جمع  باشم کار من دفع منکر است اما وقتی

 سؤال:؟

جواب: نه تکلیفی ندارم براي اینکه دیگر حکم انحاللی نداریم که جداگانه انجام ندهند مجموعاً که انجام ندهند 

یک نفر  کهنیهمکلیفی ندارم براي اینکه مجموعه مثل صرف الوجود است کند من تشود، اگر تخلف میمحقق نمی

همین حکم را دارد اگر کسی یکی  گانهدوازدهدهد من تکلیفی ندارم جمع آن یک تکلیف است، قبول ائمه انجام می

نجایی که دفع یک حکم دارد، آ المجموعثیحمنکند، دوازده امام را قبول نکند فرقی نمی چهارتارا قبول نکند یا 

یک نفر ملتزم به این نیست  کهنیهممنکر به ترك پنج نفر ما محقق بشود یک تکلیف نسبت به همه ما متوجه است، 

 خواهیم بحث بکنیم.تکلیف ندارند، دلیل اول این است. دلیل دوم چون دلیل خاصی است نمی کدامچیه

 و تبریزي نظریه آقایان خوئی
ره) است، نکته مقابل آقاي خوئی و آقاي تبریزي است که دیدگاه مخالف امام (این نظریه کسانی مثل حضرت 

گویند نمنع االولویه، ما هرگز این اولویت را قبول نداریم، مطمئن نیستیم که غرض موال چیزي است که شما دارند می

 ممکن است کسی بگوید. گویید.می

 مالك نهی از منکر
 :ز استمالك نهی از منکر یکی از این دو چی

 اختیار در ترك -1
یکی اینکه کاري بکند که شخص با اختیار خود انجام ندهد نه اینکه او را مسلوب االختیار بکنیم آنچه مطلوب 

و کار فرهنگی کاري بکند که او انجام ندهد، آنجایی که  هیتوجشارع است این است که در نظام اجتماعی با گفتن و 

گوید جلوي آن را بگیر، اما اینکه در مقدمات بعیده هم دخالت د موال میآستانه عمل است و شما مواجه شدی در

بکند که او مسلوب االختیار بشود و نتواند انجام بدهد، یقین نداریم که این هم همان مالك را دارد یا اولویت دارد. 
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ي که نهایتاً به اختیار او ترك بشود امر مطلوبی است که نهی از رگذاریتأثگوییم بازدارندگی فرهنگی، گفتاري، می

آماده  زیچهمهمنکر در مرحله زبانی است، منع از منکر هم در مرحله عملی مرحله دیگري است و جایی است که 

ت گوید جلوي او را بگیر، اما چه اولویتی وجود دارد که بگوییم در مقدماشارع می است و در آستانه عمل است.

و ابزار و مقدمات دور هم دخالت بکند تا او نتواند انجام بدهد، اولویت که قطعاً نیست اما اطمینان به  لیوسابعیده و 

اي باشد که حالت عسر و حرجی در کار است، اینکه او هم همین مالك را دارد، نیست. ازجمله ممکن است نکته

گیرد، کجا انجام ندهم در منکر ام بدهم دیگري در منکر قرار میانسان توجه به این بکند که کجا من این کار را انج

 گیرد و بر اساس آن جلوي آن را بگیرند، این خیلی واضح و روشن و قطعی نیست.قرار نمی

 سؤال:؟

خواهد مبغوض موال از طریق اختیار خواهد مبغوض موال واقع نشود، او میجواب: همین نکته که کی گفته که می

بگیر، اما در همه معاصی و  راد؟ آنجایی هم که در دسترس شما و در حین عمل است جلوي او او واقع نشو

 دانیم؟خواهد هیچ مبغوضی واقع نشود، ما چه میمحرمات می

 سؤال:؟

جواب: تنبه خوبی است، اینکه پیشگیري از جرم واجب است که در قانون اساسی هم آمده است باید ببینیم 

ارد، آیا حکومت این وظیفه را به عنوان یک واجب دارد یا ندارد؟ آن یک بحثی است که وجوب شرعی دارد یا ند

جواب آن دو سه نکته است، تنبه خوبی است که آن بحث را توجه بکنیم سؤال خوبی است، البته پیشگیري دو قسم 

لب اختیار بکند، است یک پیشگیري کار فرهنگی است براي اینکه جرم واقع نشود، یکی پیشگیري این است که س

 گیرد.دو قسم است باید ببینیم منظور از پیشگیري از جرم کدام است ممکن است که بگوییم هر دو را می همآن

 پیشگیري -2
کنیم بحث حکومت نیست بحث هر شخصی در رفتار خود در ارتباط نکته دوم این است پیشگیري که ما بحث می

براي افراد الزم است یا نه؟ آن بحث یک بحث حکومتی است ممکن  با دیگران است، آیا پیشگیري به این اندازه

هاي است در حکومت این حرف را بزنیم، ممکن است ادله خاصی داشته باشد این از چیزهایی است که در بحث

 کنیم.آینده فقه التربیه در مورد آن صحبت می
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کند، ولی وجوب محل بحث انکار نمییکی هم اینکه به عنوان اولی حسن این عمل و پیشگیري حسن را کسی  

است ممکن است بگوییم آنچه در قانون اساسی آمده وجوب آن بر اساس امور حکومتی واجب شده نه اینکه به 

عنوان عناوین اولیه واجب باشد. محل بحث است ولی مقداري با اینجا تفاوت دارد، همان فقه اجتماعی است که 

کنیم افراد را بحث می رد غالب بر فقه ما یک فقه فردي است ما هم تکالیففرماید که رویکمرحوم شهید صدر می

البته در وظائف آموزشی حکومت در آینده بحث خواهیم کرد که حکومت چه وظائفی در قبال تعلیم و تربیت 

 دیگران دارد.

آید. آینده می این بحث افراد در مقابل دیگران یا اجتماع است اینکه حکومت چه وظائفی دارد بحثی است که

طورکلی واجب است و مالك آنچه آقاي خوئی و آقاي تبریزي دارند این است که ما اطمینان به اینکه دفع منکر به

رغم اینکه حضرت امام در اینجا خیلی تأکید دارند و همانی است که مبغوض موال در عالم واقع نشود، نداریم. علی

محقق نشود ولی کسی اطمینانی پیدا بکند به اینکه مالك همین است و گویند مالك همان است که مبغوض موال می

 آید چنین اطمینانی وجود ندارد.این است، به نظر میتنقیح مناط اینجا باالولویه یا حداقل به 

 سؤال:؟

که شارع بگوید که یک کاري بکنید که به هیچ نحو افراد نتوانند گناه بکنند، هیچ روایتی، دلیلی، جواب: این

 خواهد و این اطمینان نیست.، به هرحال اطمینان میاندنگفتهسندي 

داشتیم.  ها قبولفهمیم ولی از باب اعانه و ایننظریه مخالف این شد که دفع منکر واجب نیست، از این دلیل نمی

 قائلین به این قول مثل آقاي خوئی و آقاي تبریزي دو نکته را قبول دارند؛

شود و انسان اختیار و توانایی دارد که جلوي آن را بگیرد، منع از منکر واجب یکی اینکه آنجایی که فعل واقع می

د وسط کار جلوي او را خواهاست در جایی که مقدمات غریبه است و در حال فعل است و یا فعل شروع شده می

 ي خاص داریم؛هالیدلگیرد و بگیرد، قبول دارند که آن واجب است چون دلیل نهی از منکر آن را می

شود یا کسی یکی اینکه دفع ظلم واجب است نه همه معاصی، ظلم آنجایی است که حق کسی زیر پا گذاشته می

 شود.کشته می

 سؤال:؟
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با رضایت خود معصیتی، مثالً زنا انجام  معاذ اهللاشود یا سی که ضایع نمیکند حق کشرب خمر که می نهجواب: 

 دهد حقی ضایع نشده است و با رضایت خودشان است.می

ها هست که داللت اي در باب ظلم و اینگناهان است که خدا راضی نیست این را همه قبول دارند ادله خیلی

و لذا در مثل کشته شدن  مربوط به حقوق الناس است نه حقوق اهللاکند بر اینکه حساب باب ظلم فرق دارد یعنی می

طور است واقعاً اگر کسی توجه دارد که اگر این در را ببندد و یک روز او را نگه دارد، بنده خدا کشته ها همینو این

دلیل بیاوریم پس  توانیمکند نمیکند، شرب خمري میشود، باید این کار را بکند اما در اینکه شرابی درست مینمی

قبول نیست ما  گویند دفع منکر به این معنامنع از منکر و در موارد ظلم این را قبول دارند و دلیل وجود دارد، اما می

ها نظریه دوم را قبول داریم چون اطمینانی به آن طرف و از حیث این در محدوده داللت ادله نهی از منکر و این

 ها نیست.اولویت و این

 ؟سؤال:

گذارد البته باید توجه داشت که این کار او به آنجا مؤدي... جواب: قائلین به این قول در این خیلی فرقی نمی

با دقت و وسواس فکر  جاهمهشود چون خیلی جاها انسان غافل است و تکلیفی ندارد انسان وظیفه ندارد که می

اي که راجع به این داشتیم جلسه 4-3ي مباحث بندمعجها را به هم ربط بدهد که در آن دخالت دارد. بکند و این

این است که پنج دلیلی که بررسی کردیم اعانه بر اثم را قبول داریم حکم عقلی به اینکه همه موارد الزم است یا 

گوییم اعانه بر اثم حرام است بدون اینکه حکم عقلی حکم شرعی نهی از منکر یا مقدمه بودن را قبول نداشتیم و می

ا ادله نهی از منکر را قبول داشته باشیم، منتهی اعانه بر اثم یک مفهوم عرفی است در مقدمات خیلی بعیده دیگر آن ی

کند ولی در مقدماتی که نزدیک به عمل باشد یا خیلی دور نباشد، آنجا هست و اگر کسی توجه دارد اعانه صدق می

گوییم نه از باب ادله دیگر و در می بر اثماین را از باب اعانه  مشروط به شرایط تکلیف طبعاً نباید انجام بدهد منتهی

گوییم از باب اینکه کنیم از مقدماتی است که مقدمه اگر تعلیمی باشد که تعلم آن حرام است میباب تعلیم فکر می

بیفتد صدق اعانه ی به گناهی منجر شود، فاصله زیاد طیوسااعانه اثم حرام است نباید انجام بدهیم، اگر تعلم با 

 :ها هم نیست. اعانه این است که عرفاً این را اعانه بر آن بداندکند مرزي که ما داریم اعانه قصدي و ایننمی

اوالً باید احراز بکند که قرار است آن عمل واقع شود، چون اگر آن عمل واقع نشود و احراز این وقوع  -

 پس شرط این است که احراز بکند.داند این اعانه است یا نیست، نداشته باشد نمی
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گوییم اشکال دارد در اي نباشد، اگر این دو شرط جمع شد ما میخیلی بعیده طیوساشرط دوم این است که  -

است البته این بحث یکی دو مطلب ادامه  هابحثطور است. این حاصل نظر ما نسبت به این تعلیم هم همین

 اهللایصلو «کند. کند یا نمیببینیم آیا وجوب آن به این سرایت میآید تعلیم علوم واجب که دارد بعد هم می

 »وآله االطهار محمدیعل
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