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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

نــوعي ترســاندن و  ،چيزي را به كسي بگويد و در اين گفــتن ،كهاين .است بالتخويف إخباريا  مع التخويف إخبار ،إنذار
   .هشدار دهندگي باشد

 تبشير  وإنذار فرق . 21
و  تگفتن امر مسرّت بخش اســ ،رتبشي ليو ،وجود دارد نوعي هشدار و خوف و در آن ،هشدار دهنده است إخبار، إنذار

هــر علت كــه، بدين شود؛ بلكه شامل محرمات نيز مي، اختصاص به محرمات ندارد ،إنذارمنتهي  وجود دارد،ژده مدر آن 
ان انــت اال «، اســت إنــذارايــن دليــل  ،عقوبت داشته باشــد ،ن مخالفتآو  ،چيزي كه مخالفت مولي در آن متصور باشد

هــم واجبــات و هــم محرمــات را  إنــذار بيانگر اين هست كــه، آمده است إنذاركه در  ن قبيلاز اي و حصرهايي ،»منذر
  .گيردمي

   وجود دارد:بشارت دو نظر  در ،است بين واجبات و محرمات نحوي مشتركتبشير هم به 

 بشارت به معناي وعده ثواب  .1

   ت.و اينجا محل بحث اس بشارت به معناي اعم كه شامل وعده عدم عقاب هم شود .2

ت در هــر دو خــوف و مضــرّ ،واجب اســت فعل و در ترك ،متخويف هم در فعل محرّ ،است تخويفبا  إخبار، إنذاراما 
مفهــوم عــامي  إنــذار و لــذا ،صادق است ،إنذارو در هر دو  ،كرد إنذارتوان ت ميو براي رهايي از آن مضرّ وجود دارد،

 شود.است كه هر دو را شامل مي

 حيث مخاطباز  إنذارانواع . 22
 شود:شامل سه نوع اعالم و تعليم مي »ينذروا قومهم«بيان شد كه 

 دهد.به آنها علم مي ابتدائاًكه  اشخاص جاهل، در بهمبتلي در احكام إخبار .1
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 آورد.به، در اشخاص ناسي كه به يادش ميإخبار در احكام مبتلي .2

  شود.مي به، در اشخاص ساهي و غافل، كه متذكّرإخبار در احكام مبتلي .3

داند، و نسبت به حكــم، متوجــه و متنبــه اســت، حكم را مياين است كه  ،متفاوت است اينوع چهارم كه مقوله .4
بــه هاي درون و بيرون، مانع اقــدام او هســتند، هاي دروني و شيطانمنتهي از جهت انگيزه مشكل دارد و ضعف

، اين مقوله را نيز شامل شــود، و ايــن إنذاراهراً ظ ديگر، در اينجا مشكل تربيتي دارد، نه مشكل آگاهي؛ عبارت
 إنــذاراين است كــه  ،مورد، هم مصداق اخبار مع التخويف است با فرض اين كه اثر دارد، دليل شمول اين مورد

شــوق در او  و هخواهــد انگيــزيعني جايي كــه مــي ،رفته است كاربهتربيتي  هايبحثدر همين  ،در آيات ديگر
در  إنــذاردر قرآن،  .راه حق را طي كندكند كه بر موانع دروني و بيروني غلبه پيدا كند و توانا و او را كند ايجاد 

اســتفاده  إنــذارقاعــده فقهــي از  دوو لــذا  ؛شــوداين موارد هم ميشامل  و ؛همين موارد هم استعمال شده است
 :شودمي

 ارشاد جاهل يعني اعالم و تعليم  ،قاعده ارشاد جاهلالف. 

ايــن  ،هدايت مردم در جاهايي كه انگيزه و ايمان و اقدامشان مشكل اســت ،تربيت مردم در حدود الزامي، هدايت مردمقاعده ب. 
 ،نشــده اســت اين قاعده در فقه به صورت مستقل بحــث .دهم وظيفه است كه افراد را ترغيب كند و به سمت حق بكشان

 .در محدوده الزامي واجب استكه تربيتي است  ولي قاعده مهم

 امر به معروف با  إنذارنسبت  .23
و ترك واجب يــا فعــل محــرم  ،در امر به معروف مرتكب خالف اقدام كند،داند و بر خالف امر مولي بحكم را كه كسي 
 إنــذاربه عنوان امر و نهــي اين مصاديق  منتهيكردن است،  امر و نهي مع التخويف إخباردر  كي از مصاديقي. تشده اس
اگر با اين امر و نهي و فرمان او هــدايت شــود ايــن را هــم شــامل  ،شودرا شامل مي إنذاري دارد كه مفهوم بلكه ،نيست
 .شودمي

 شود:ميدو قاعده شامل  »لينذروا قومهم«خالصه اينكه: 

احكــام و  عقايــد و تــا صــورت گيــرد،بايد اقدام  ، وقاعده اعالم و تعليم كه در حوزه شناختي و معرفتي است .1
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 .درست شود مردماخالقيات 

شوند، اين وظيفــه در حــوزه معرفــت و ند ولي باز مرتكب خالف ميتسايت كردن مردم در جايي كه آگاه ههد .2
 ها از حيث تربيتي است.هاي روحي و گرايشانگيزه حوزه شناخت نيست، بلكه در

كــه  هستوف و نهي از منكر امر به معرهمان هدايت بازدارنده است كه  گاهي دايت ابتدائي است،ه ،هدايت منتهي گاهي
 يــا بــه معنــاي ،ارشاد بدوي در حوزه تربيــتخواه به معناي  ،هدايت(، شامل هدايت به دو معني إنذارمعناي اصالح دارد كه 
 .گيرددو را ميهر ،)بازدارندگي از معاصي

خصــوص عنــوان  و لذاشامل است،  را هنگام ارتكاب خالف ،إنذارولي  ،شوداستفاده نمي ،آيه از اينخصوص كلمه امر 
شايد بتــوان الغــاء  ،شودكند اين را شامل ميويف مع التخ إخبارولي در اين موقعيت اگر  ،آيدامر و نهي از اين بيرون نمي

بــه او  ،ولي مهم اين است كه شمول آيه در موردي كه شخص آگاه است و با آگاهي هم اقدام كرده است ،خصوصيت كرد
  .دشواين را شامل مي وجود دارد،خطر  كار، آنكه در  گفته شود

كند تكليف صادق اســت و اال اگر بدون فرمان هم اثر  ،فرمان دادن است مكلف، وظيفه ؛در امر به معروف و نهي از منكر
آن قدر اهميت دارد و خدا براي شكســتن حــريم  ،يعني مرزهاي خدا ،نكته حكومتي دارد ، و اينامر و نهي است ،وظيفه

در هر سه موقعيت بخش را هم اقدامات تعليمي و اعالمي و آگاهياين آيه،  د،واليت داده كه بتوان امر و نهي كر ،ودشخ
بــراي  ،دشــوگيرد و هم شامل اقدامات وعظ و نصيحت و هدايت و تربيــت مــيميمقابل جهل و نسيان و جهل و غفلت 

دانــد و راه كــه مــيكند و هشدار بدهد عليرغم اينترس ايجاد  نگيزه و شوق و رغبت وكساني كه آگاهي دارند اما بايد ا
   .ها قرار داده استو اين تكليف عام را بر عهده همه انسان ،شودمي اين موارد هم شامل، رودخالف را مي

در برابــر  ،هر فردي در هر جايي در محدوده قدرت خودش صورت گرفته والغاء خصوصيت  ،قومنسبت به گفته شد كه 
كه ايــن تربيــت دينــي را م اينو ه ،دهدم كه هم به او علم دين را نشر حرّران در حوزه اعتقادات و احكام واجب و مديگ

 .دهدبسط 

  .دشوميرا شامل  گرانهو درمان بازدارنده اخبارهم  و گيرانهپيش إخبارهم  »ينذروا«

  .گيرديل آن قرار مياما جنس عامي دارد كه صد نوع روش در ذ ،روش تربيتي است، يك إنذار
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 .دشوها شامل ميهمه دين را در محدوده الزام ،»ان انت اال نذير«

قاعده تربيتــي را هــم افــاده  ،يه فراتر از اعالم و تعليمآاما اين  ،همان بحث اعالم و تعليم است ،ارشاد در اصطالح فقهي
 تربيتي است.ـ  يكند پس اين آيه، يك قاعده تعليممي

   :ذكّر دو معني دارد .دكندش داد و بايد به او گفت تا عمل است شخصي حكمي را نياز دارد و بايد ياذكّر در جايي 

 و سهو  نسيانمقابل  ،به معناي يادآوريعلّم  .1

 به معناي ابتدائي و حقيقي دانستن علّم .2

 سؤالنسبت به  إنذارعدم اشتراط . 24
 مقدمــه ،گرچــه علــم، مطلق اســتنيست و از اين جهت هم  طور كه مشروط به علم نبود، مشروط به سؤالهمانينذروا 
يــا  ،خــودش انجــام دهــد مســتقيماً ،إنــذاردر  كــهاين ،و مشروط به مباشرت هم نيست ،ولي شرطش نيست ،است إنذار

 باشد،شرط  ،مباشرت إنذاراگر در  ،شودگرفت آن را هم شامل مي كاربه إنذاراي را براي كند نيست، اگر وسيلهمباشرت 
يــك وجــود دارد، از طرفــي چون تكاليفي كفــائي  ؛شوداز او ساقط مي ،اگر ديگري انجام داد شود كهميين از تكاليفي ا

ولي اگر انجام شد تكليــف از او  ،كه همه مكلف نيستند هست ، ولي يك نوع تكليفاندمكلفكه همه  هستتكاليفي هم 
عمــل  كــسهــر  ،جه كساني است كه متوجه موضوع هستندمتوو كفائي است  ،اين خطاب دفن ميت،شود مثل ساقط مي

اتفاقي افتاد كــه دفــن شــد مثــل ايــن كــه اگر  ،در خود حيوان مثالً ،ميت ولي در همين دفن ،شوداز بقيه ساقط مي ،كرد
   ،اي آمد و دفن شدزلزله

  :شودتكليف ساقط مي صورتدو به  ،در واجبات كفائيبنابراين، 

  تكليف را انجام دهد. مكلفي كه مورد خطاب است،  .1

شــود، يــا تكليــف ســاقط دهد، بلكه خود تكليف به نوعي محقّق ميميتكليف را انجام ن ،مورد خطاب مكلف  .2
كساني در شــهر نيــاز دارنــد و ايــن  يوقت ،دشوحيوان دفن ميت در اثر زلزله يا توسط يك  كهاين مثل شود،مي

 هستند. ياددادنو  تعليم به، موظف اندمكلفهمه آنهايي كه  ،احكام مورد ابتالي آنهاست
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   اين امور است: دليل براي ،إنذار آيهبنابراين 

 اجتهاد  احياناًوجوب تعلم احكام و  .1

 قاعده ارشاد .2

 قاعده هدايت و راهنمايي و موعظه و نصيحت  .3

 حجيت خبر واحد .4

 إنذاراستدالل به آيه  .1
 :ن شكل استديب طور اجماليبه ل دالاصل است و است ،از ادله حجيت خبر واحد يكي، إنذار آيه

مالزم با اين اســت كــه خبــر شــما  ،اين ، والزم است إنذارشوند، ايد كنيد، شايد كه آنها متنبه ب إنذار بايد :فرمايدميآيه 
 إنذار بنابراين، بدون حجيت خبر،  ،باشدواجب  إنذارممكن نيست  ،خبرش حجت نباشد براي آنها حجت باشد و اال اگر

 بر حجيت خبر واحد است. و استدالل اجمالي براي داللت آيه اين بيان ،غو استبر آنها ل

 


