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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 شروط وجوب ارشاد  :13فرع
احتمال ضرر است شبيه آنچه در امر به معروف و نهي از منكر وجوب و ارشاد در جايي كه واجب است مشروط به 

 يتن معگفته شد كه احتمال ضرر و احتمال اثر گذاري عقاليي شرط است و همين طور مشروط به اين است كه ضرر 
 بهي متوجه او نشود.

 ن شرائط در وجوب ارشاد هم وجود دارد يا نه؟سوال اين است كه اي
آيا اينجا هم مثل امر به معروف است يا نه؟ ظاهرا اين گونه است. دليل اين كه اين شرط  دهدينماگر احتمال تأثير 

. از نظر عقاليي و نظام محاوره اي ادله منصرف از مواردي است كه منصرف است عقاليي است و دليل لفظي نيست، 
ادله و اطالقات وجوب ارشاد منصرف است در آيه انذار هم به اين  دهدينمبعيد نيست بگوييم جايي كه احتمال تأثير 

، يعني احتمال حذر و تأثير بايد باشد 122توبه/»يَحْذَرُون لَعَلَُّهمْ إِلَيِْهمْ رَجَعُوا إِذا هم قوم لُِينْذِرُوا وَ«نكته اشاره كرديم 
ولي باز در آنها عرفا به مواردي اما در آيات ديگر اين گونه نبود  شوديمدر خود آيه احتمال تأثير از خود آيه استفاده 

 . شودينمارشاد هم واجب  دهدينمو اال اگر احتمال تأثير  روديمكه احتمال تأثيرگذاري  شوديمحمل 
 نكته وجود دارد ،عدم احتمال تأثير دو معني دارد: منتهي اينجا دو

احتمال  دهدينمدهد او عمل كند، يعني بعد از ياد گرفتن نماز احتمال خواندن نماز و عمل كردن ـ احتمال نمي1
 تأثير عمل الزم است و اگر يقين كند عمل نخواهد كرد ممكن است گفته شود ...

مثال ضاد را ياد  تواندينمكند  يكار هراي دور از عربي دارد دهد ، لهجهنميـ احتمال تأثير در مقام يادگيري 2
 بگيرد.

، به اصال ياد بگيرد تواندينم؟ در اينجا احتمال تأثير در يادگيري شرط است، كنديمآيا هر دو شرط است يا فرق 
 دليل از اين منصرف است. دهديمجاي كه احتمال عدم تأثير  ديايمنظر 

ممكن است احتمال در اين ترديد است،  كندينمياد بگيرد ولي يقين دارد عمل  توانديممال تأثير در عمل كه اما احت
. بنابراين عرض ما در باز هم ياد دادنش خوب است ، بعيد نيست بگوييم اطالقات انصراف ندارد دهدينمتأثير اگر هم 

 مطلب دوازدهم اين استك
 .احتمال تأثير دو نوع است: احتمال تأثير در مقام يادگيري و احتمال تأثير در مقام عمل 

 لذا واحتمال تأثير از حيث يادگيري شرط است اما احتمال تأثير از حيث عمل، جاي ترديد است  مييگويمپس 
 گيري و عمل شرط است.احتمال تأثير مستعجل  و زودرس منظور نيست ولي در افق بلند مدت احتمال تأثير ياد
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گاهي ارشاد جاهل براي اتمام حجت است يقين دارد عمل نخواهد كرد ولي در پايه هاي اعتقادي حجت برايش تمام 
 باز بايد ارشاد كند و بيان كند. دهدينمنشده است ، ولي در اصول اعتقادي حتي اگر احتمال هم 

است و در جايي كه احتمال تأثير از حيث عمل باشد محل ارشاد مشروط به احتمال تأثير از حيث يادگيري  لذا و
 ترديد است ..

 شرط عدم ضرر :14فرع
دليل خاص دارد كه ضرري  از منكردر اقدام به ارشاد ضرري متوجه او نشود در بحث ضرر در امر به معروف و نهي 

... بعيد نيست از دو منظر  منتهي اينجا ضرر در جان به خودش يقين نيست،ه خودت نباشد طائفمتوجه خود او يا 
 اشتراط ارشاد به عدم ضرر را بررسي كنيم: ميتوانيم

يك بار با رويكرد ادله عامه است كه بعيد نيست بگوييم اگر مستوجب ضرر به ديگران است اين حرام است نسبت به 
ضرر به خود شخص اگر به قتل يا چيزهايي از قبيل قطع عضو باشد بعيد نيست بگوييم اشكال دارد اما اگر ضرر 

مطلق ضرر اشكال دارد در مسائل مالي دليل  نديگويماشكال ندارد البته برخي بهي نيست  يتن معمعمولي و ضرر 
آن هم محدود است اما ضررهاي كم  دانديمو عرف ان را قبيح  كنديمخاصي نداريم اگر ضرري كه عسر و حرج ايجاد 

 . رديپذيمرا عرف 
 . مشروط است ضرر الجملهيفبنابراين 

در قاعده ارشاد  توانيممعروف و اين ادله را ادله خاصه اي داريم كه ضرر به خودش وارد نشود در باب امر به 
 تسري داد. 

نكته اي را حضرت امام در بحث امر به معروف و نهي از منكر آوردند اگر در جايي امر به معروف مستلزم ضرر 
واجب است  رنديگيميا علما در معرض خطر قرار  مانديممثال دين مخفي  است ولي تركش مستلزم آفات باالتري است

ر موارد عادي است ولي در اينجا گفته شود ولو بدانيد اثري ندارد و يا ولو مستلزم كشته شدن باشد . تقيد به ضرر د
مصالح باالتر و حساس تر بگوييد بلغ ما بلغ ؛ وجه فني مسئله اين است كه تقدم حرمت اضرار از باب اهميت يا 

بايد همه سختي ها را تحمل كند و كار را انجام  لذا وت حاكميتش است ولي اين در مواردي است كه شرايط ويژه اس
 دهد.

 تزاحم ارشاد با عناوين ديگر :15فرع
 و وجوب ارشاد را متوقف كند. شوديماي ايجاد كند مثل اين كه فتنهگاهي ارشاد با عناويني مزاحمت پيدا مي


