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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث قبل
شرط دوم از شرایط مأمور و منهی، تنجز تکلیف بود و رسیدیم به آنجایی که اختالف اجتهادي وجود داشته 

است و یا  به نظر این شخص واجب کند کهترك میباشد. گفتیم که وقتی مجتهدي روي اجتهاد خود، واجبی را 

که از دید شخص مرتکب، این معصیت نیست، ولی از دید این شخص، حرام است. طرف  شودمحرمی را مرتکب می

نماز جمعه را واجب تعیینی  مثالًداند یا مقابل اجتهادي دارد که بر اساس اجتهاد خودش، شطرنج را جایز می

 شخص بیرونی که مجتهد است، اجتهاد طرف مقابل اشتباه و کارش خالف است. داند. از نگاه ایننمی

است که اجتهاد او طوري است که اگر خودش هم دقت کند،  وقتیک :در اینجا گفتیم که این دو صورت دارد

را  داند، ولی جاهل مقصر است و همه ابعادکه اجتهادش درست نیست یا اجتهاد خودش را درست می کندمیاعتراف 

گوید: این اجتهاد کاملی می حالدرعینکند، ولی درست نسنجیده است. نیمچه مجتهدي است که خودش عمل می

گیرد. چون وجهی براي و نهی از منکر اینجا را می معروفامربهنیست. در این صورت گفتیم که اطالقات ارشاد و 

 نیست که بگوییم کار درست است. طرفآن

 و قاصر ی از منکر در اجتهاد صحیحو نه معروفامربهحکم 
روال عادي است؛ یعنی مجتهدي است که روي روال عادي را  بر اساسعمده مسئله صورت دوم بود که اجتهاد 

، قاصر است و مقصر نیست. از دید خودش قصوري در کار نیست و معذور است؛ طرفاینطی کرده است؛ اما از دید 

جتهاد او غلط است و راه را اشتباه رفته است و همین مبناي عمل اشتباه شده از دید این مجتهد، ا حالدرعیناما 

که اشتباه مجتهد را بیان کند یا از سؤال این است که آیا این مجتهد از دو جهت وظیفه دارد یک است. اینجا 

 ؟جهتیک

این  کهدرحالی هددچون حکم را به خدا نسبت می را درست کند؛ اشاجتهادياز دو جهت، یکی اینکه اشتباه 

از جهت دوم این است که  کرده و اصالح کند. امرونهیارشاد و  را باید ایننسبت از دید او نسبت افتراء است؛ پس 

یا کار  کندیعنی به خاطر این نظرش نماز جمعه را ترك می ؛کندمیگاهی مبناي نظري در عمل او هم ظهور پیدا 
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قبلی در و نهی از منکر کن؟  معروفامربهیا برو ارشاد  :داریم که بگوید یاطالقات. اینجا آیا دهددیگري را انجام می

 مطلق دارد و هم طوربهوظیفه را  بله این :ممکن است بگوییمهم اما اینجا  ه باشد؛اطالقات وجود داشت بعید نبود که

 بدهیم. که تفصیلاست  هم ممکن .نداردوظیفه نه اصالً  :ممکن است بگوییم

 و نهی از منکر معروفامربهدم شمول اطالقات وجوه ع
اینجا این اطالقات شمول شود بگوییم: کند؛ اما وجوهی که می امرونهیارشاد و اینجا باید که  گویدمیاطالقات 

 .گفتیم سه وجهی است که قبالًیا ندارد، همان دو 

 اجتهاد گونهاینمنکر نبودن وجه اول: 
ست. این شطرنجی که وا منکر نیست؛ چون مستند به اجتهادمصداقاً دیگر ین دهد، ااین عملی که او انجام می

این ست، واش چون مستند به اجتهاد ایا ترك نماز جمعه دهد، چون مستند به اجتهاد اوست منکر نیستمیانجام 

 ترك معروف نیست. دیگر

 نقد وجه اول
 که بگوییمدر این صورت در تعریف معروف و منکر باید براي اینکه  ی دشوار است؛این یک وجه است که کم

اثر دارد. ظاهرش این است که در اینکه این معروف یا منکر بشود معذور بودن و نبودن و یا حسن و قبح فاعلی 

دارد،  جاي تردید ،به اجتهاد و تقلید استناد معروف و منکرمعروف و منکر ناظر به خود واقعیت خارجی است و 

که شخصی او فرض این است  ازنظربراي اینکه ؛ الش وجود دارد ولی اطمینان به این دشوار استگرچه احتم

 اول است.بیند. این وجه کند، واقع را میمی امرونهی

بدهد بین آنجایی که علم و قطع  کند، تفصیل امرونهیخواهد مجتهدي که میکسی بین حاالت  البته ممکن است

باید بگوید، و معروف و منکر است ، آن کار اگر این مجتهد علم دارد اماره و اجتهاد است.نظرش با آنجایی که  دارد

نظر قاطعی  کدامهیچو ما نسبت به است  احتماالت هااینولی اگر علم ندارد، شاید معروف و منکر صادق نباشد. 

 که توانیم بگوییملذا نمی ذور است؛معروف و منکر اینجا هست ولی او مع نداریم. باز هم ترجیح بیشتر به این است که

 بود. و مفهومی به لحاظ لغويموضوع  ست. این وجه اول انتفاءموضوع منتفی ا
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 به خاطر انصرافموضوع  انتفاء :وجه دوم
خارج  معروفامربهها که از ناحیه اجتهاد پیدا شده است، این شخص از ارشاد جاهل یا به دلیل آن معذوریت

داند داند یا اگر میاست که نمی کسیآنمراد کن، : برو جاهل را ارشاد گویدکه می ايادلهآن  دیگرعبارتبهاست. 

را طی کرده، آن ادله  اجتهاد عاديفهمند اشتباه است. اگر کسی مسیر که همه می رفته اشتباه ايگونهبهرا مسیر 

 بعید نیست.ین وجه دوم . ااست طورهمیننیز  و نهی از منکر معروفامربه منصرف از این است.

 کندمیکه او را معذور در عمل  ايادله وسیلهبهتقیید یا حکومت  :وجه سوم
که تالش خودش را کرد و عارف به  شخصی :گویدمی کند واین شخص را معذور میکه وجود دارد  ايادله

خود  مجتهد در عمل :گویدمیسیره عقال یا ادله که تقلید کند. تواند از کس دیگري این دیگر نمیشد، احکام 

یک نوع مدلول التزامی یا نظارت  درواقعآن ادله  کند،تواند به دیگري مراجعه کند و باید به نظر خودش عمل نمی

کن. جایی که او را معذور دانست، از منکر  و نهی معروفامربهارشاد جاهل یا  :گویدکه می ايادلهدارد نسبت به آن 

 دارد. طرفآنکومتی نسبت به ادله ح این یک نوع تقیید یا

نیست که شخص  گونهایندر تبادرات ذهنی  االصولعلیانصراف وجه درستی است و ، درمجموعآید به نظر می

روال درست با مقلدي که  و چهچه مجتهد  است، آن را به هم بزند.آن مسیري که او روال عادي را طی کرده مجتهد 

اگرچه آن استثناي  و نهی از منکر باشد. معروفامربهکه این اطالق در ادله ارشاد یا  است بعیدخیلی  است. رفتهجلو 

هاي لتاما در حا وظیفه دارد؛ جا، آنباشدهتک شریعت  ماننداگر موضوع از موضوعات مهمه  کلی وجود دارد که

 طبیعی این وظیفه بعید است.

بکند، را  کرده و تالش خود امرونهیارشاد و باید رویم. ممکن است کسی بگوید: جلو می استظهار بر اساسما 

خیلی مؤثر است. اگر کسی اطالقات ارشاد جاهل و در گفتمان علمی کند. این نظریه مگر اینکه ببیند اثر نمی

احتمال تأثیر  . اگرشودبحث خیلی داغ می وقتآننسبت به مجتهد دیگر بپذیرد، را و نهی از منکر  معروفامربه

 داشته باشد، وظیفه نیست. کند، ولی اگر انصرافگفتگو  دهد بایدمی
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 و نهی از منکر در امور مهم و جدید معروفامربهحکم 
؛ گیردنمیباید توجه شود. بعید نیست بگوییم که انصراف، حرف شاذ و امور مهمه را  جدیدامور در امور مهمه و 

د و کفاره بده : بایدگویندمی ینمجتهد بعضی ازسال  در طول هزار مثالً؛ هاي طبیعی استاما در چیزهایی که حالت

 : ارشاد الزم نیست و انصراف خیلی قوي است.بگوییمممکن است اینجاها  : ندهد.دنگویمیبعضی 

 معکوس حالت قبل استمجتهد یا مقلدي که  امرونهیحکم 
که دهد این است که شخصی کاري انجام می و آن کردیمبحث می حالتابهکه  است معکوس صورتی ،قسم دیگر

 بردوباختاز دید خودش شطرنج بدون  مثالًدهد. و از دید خودش گناه انجام می است یا تقلیدش برخالف اجتهاد

اما  ؛رودنمینماز جمعه خودش ولی داند را واجب تعیینی میجمعه یا نماز  دهدخودش انجام میهم حرام است، ولی 

واضح مشکلی ندارد. اینجا  بردوباختشطرنج بدون ، نماز جمعه واجب تخییري است و یرونیاز دید این شخص ب

منکري ارتکاب  اینکه از دید شخص آمر یا ناهی، معروفی ترك نشده وبراي  ؛کند امرونهینباید این شخص است که 

 هم ندارد.نشده است و این استثناء 

 س:؟؟؟

و اگر  کندباید نهی از تجري  وقتآنکند، تجري میاین شخص  : تجري حرام است وبله اگر کسی بگویدج: 

حواشی کار است، ولی نسبت به اصل عمل بما هو عمل  هااینکند. انجام داد، توبه واجب است و باید امر به توبه 

. واقعاً خالف نیست کهدرحالیدهد، تجري این است که او با قصد تخلف انجام می .واجب نیست امرونهیارشاد و 

 الواقعفی کهدرحالی ،محرمش نیست کندکند و فکر مینگاه میبه زنی  غیرمجازبا قصد ریبه یا به مواضع کسی  مثالً

 محرمش است.

 بحث کنیم.مفصل  یکجاییگفتیم که باید هم بندیم. بحث بدعت را را می بحث از این شرط دوم پرونده این

 معصیت و نهی از منکر: اصرار بر معروفامربهشرط سوم 
دوره  این تعبیر دربوده است، اصرار بر معصیت است.  به همین عنوان از دیرباز علما که در کلمات این شرط

است  شروطیاین شرط هم از  .استآمده هم این تعبیر  بوده و قبل از ایشاندر شرایع ایشان مرحوم محقق و قبل از 
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است.  شده جتهاد است که با تحلیل فقهی به این شرط رسیدهجاي ا هااین. شودنمیمفهوم آن از روایات برداشت که 

 هاي دیگر آنتا به بحثکنم بیان میتقریري از این تحولی که در بیان این شرط در کلمات فقها رخ داده است  بنده

 است.را پشت سر گذاشته تبیین در بیان این شرط شاهد هستیم. این شرط چند مرحله  بیینتچند در اینجا ما  برسیم.

 بیان اول: قصد تکرار و اصرار
مرحله نخست در تقریر و تبیین این شرط عنوان اصرار است. اینکه کسی اصرار بر معصیت داشته باشد. اگر کسی 

 شودنمیگذشته شود گذشته را برگرداند. نسبت به دیگر نمی و نماز را ترك کرد یا جام شرابی نوشید، این تمام شد

رد تا جلوي باید نهی ککرد و  امرونهیشود می و تکرار داشته باشدقصد اصرار  اگرآینده به  کرد؛ اما نسبت امرونهی

 تنهانه تکلیفی ندارید.را ترك کند، اینجا  یا نمازشراب بخورد معاذ اهللا نیست که دوباره  قراراما اگر  آن را بگیرید؛

بر آن مترتب بشود، ممکن است حرام هم باشد؛ ست، بلکه اگر مفاسدي و نهی از منکر نی معروفامربهتکلیف وجوب 

و نهی از منکر است. اگر قصد  معروفامربهشرط  ،بنابراین قصد اصرارداقل این است که دیگر وجوب نیست؛ ولی ح

 قصد اصرار است. گویندمیاست که  نداشته باشد، دیگر موضوع ندارد. این یک بیان

 تکرار و استمرار : قصدبیان دوم
 دو حالت دارد: گفته اصرار تر شده وي دقیقدارمقبیان دوم 

این اگر  کند.دوباره نماز دیگري را ترك مییا  آشامددوباره این مسکر را می مثالً. حالت تکرار دارد : گاهی1

 .اگر قصد این ندارد واجب نیستست و اواجب  ،قصد باشد

بلکه استمرار است. مثل  که گاهی تکرار نیست، باشدمیصورت دوم که داخل در موضوع بحث است این : 2

به معناي استمرار است  بلکه کند. اینجا تکرار به معناي مرآت نیست،تخلیه نمیو در خانه مردم نشسته  ادامه غصب.

 ش را جمع کنداست بار بنا و نداردادامه قصد  دارد، باید نهی کند؛ اما اگرقصد ادامه اگر دهد. غصبش ادامه می و به

شرط قصد بر اصرار اعم از حالت  :لذا باید بگوییم گیرد؛پس این دومی را هم می. الزم نیست دیگر گفتن و برود،

شمول و وضوح  و است که در کلمات آمده است مطلبیاین هم کند. فرقی نمیاین دو  و تکرار یا استمرار است

 درست است. تا این حدبیشتري پیدا کرده است. این بیان دوم 
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 ؟؟س:؟

این دقت را  :گویدمی. این بیان گیردمی، این را هم باید بگوید گیردفقط تکرار را می که اصرار گوییدمیاگر ج: 

 گیرد.شته باشید که این را هم میدا

 : قصد گناهبیان سوم
هم  اولبار و  این است که قصد گناه داشته باشداین است که قصد تکرار یا استمرار مهم نیست. مالك بیان سوم 

آنجا  کهمعلوم است  ، باید نهی کرد.خواهد گناه انجام بدهدمی اآلنو هیچ گناهی نکرده  حالتابههمین است. اگر 

در بحث عنوان اصرار و استمرار و تکرار  :گوییممی شده وتر بنابراین در بیان سوم دقیق؛ مصداق واضح نهی است

 باشد و چه نباشد. بار اولش انجام بدهد؛ چه هدخالت ندارد. اصل قصه این است که بخواهد گنا

 س:؟؟؟

فراتر از  چیزیکشرط  .گویدمیرا  گوشهیکاین شرط شما  که گویدمیرا شویم. دقیقاً همین از این خارج میج: 

گوید که تکرار و می باشد و بیان سوماستمرار  یاتکرار : گویدمیباشد. بیان دوم تکرار  :گویدمی بیان اولاین است. 

و . بار اول و دوم و سوم این است که قصد بر معصیت داشته باشدموضوع جامع قدر مشترك  دخالت ندارد.استمرار 

بحث کنیم.  و دخالت در موضوع ندارد. دلیل لفظی نداریم که بگوییم قصد استمرار است هااینتکرار و استمرار و 

 شود کاريدیگر نمی گذشت بعدازاینکه و خواهد. موضوع هم معلوم استو نهی از منکر موضوع می معروفامربه

 را گرفت. باید جلوي آن در آستانه وقوع باشد،اگر کرد. 

 بیان چهارم: در آستانه وقوع عمل قرار گرفتن
نه قصد  مهم نیست و موضوعیت ندارد. براي اینکه این قصدباالتر رفت؛ باید از این هم  :گویدبیان چهارم می

گیرد و نه قصد وقوع معصیت از او، هر دو را می : اصرارتکرار که بیان اول بود، نه قصد تکرار و استمرار که بگوییم

ر شرف و آستانه اینکه د ، خود وقوع عمل است وو نهی از منکر معروفامربهبلکه موضوع مهم نیست.  کدامهیچ

 شود.گیرد که عمل از او صادر میطی قرار میولی در شرای ؛ولو قصد ندارد صدور و وقوع باشد

 س:؟؟؟
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عزم و قصد هم  اآلنشود ولو ظرف خودش این معصیت محقق می داند که دراگر می شود.، جهل مینداندج: اگر 

هم صاحب جواهر  بحث بعدي است که باید بگوییم و مرحومآن احراز و احتمال هم  .را بگیرد جلوي آن باید ندارد،

مفروض بگیرید که احراز را  هااینهمه . اندرفته از اول در این احراز و عدم احراز ایشانه کرده است. به این توج

این است که قطع داریم  هااینفعالً مفروض ما در همه  وبرویم سراغ اصول تردید باید شک و هاي حالتدر کنیم. می

راهی  دانیممیولی  ؛ستندارد و غافل هم ا اآلنقصد استمرار دارد. یا باالتر قصدي و قصد تکرار  وقصد معصیت 

 شود جلوي آن را گرفت.هم نمی وقتآن. دهدانجام می باالخرهرود که می

کسی که منکر انجام نشود.  خواسته ما این است که معروف انجام بشود وچون  کرد؛ امرونهیباید  در این حالت

ارشاد و امر  اآلنبخواهد بخواند، باید  اگر وجه ندارد که بخواهد نماز نخواند،ت و یاد نگرفته استرا ز قبل از وقت نما

این وسط  پلی است کهبنابراین قصد هم اینجا خیلی مهم نیست. قصد  داد تا وقت خودش انجام بدهد؛تعلیمش  کرد و

بحث  گوییم. قصد حین عمل جاي خودشرا نمیقصد حین عمل  البتهگیرد و هیچ دخالتی در بحث ندارد. قرار می

 دخالتی ندارد.اصل عمل یا تکرار عمل  .شودمی

بحث  محل همتجري بودن این قصد منهاي عمل  البته ري.صرف این قصد هم حرمت ندارد، مگر از باب تج

ابراین این قصد بن مل، تجري است؛این نیت قبل از عمعصیت گناه است یا  نیت شر و نیتکه  گویدمیناست. کسی 

شرط  شرط نیست. بلکه کدامهیچد اصل فعل براي بار اول قص و استمرار و قبل از عمل مشکلی ندارد. قصد تکرار

به این که آقا ضیا  مرحوم هم آمده است. مثل علمااول در کلمات مورد سه یا این است که عمل محقق بشود. دو 

 است. نیز آمدهو نهی از منکر  معروفامربهدر فقه  هم این نکته اخیر .دناشاره دار

 در صورت احراز امکان وقوع گناه امرونهیوجوب 
احراز  اگرکه وقوع منکر یا ترك معروف باید احراز بشود.  شودمیاین اینجا شرط  درواقع ،بگوییم نظر را اگر این

در اینجا معلوم ود، ولو قصد دارد، شدر ظرف خودش واقع نمی کهاگر یقین دارد شود؛ اما واجب میامر  شد،قطعی 

 گذارد انجام بدهد، ولوآید و نمیمیباالي سرش  مأمورگناه، وقت در یقین دارد که  مثالً. واجب باشد امرونهینیست 

احتمال وقوع  ،تعمیم بدهیماگر یا است پس شرط همان احراز وقوع فعل  است و عزم دارد. تصمیمش را گرفته او

 .گرددبرمیبه خود وجود موضوع  درواقعفعل است و این شرط 
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خواهد. وقتی قصد معروف یا منکري را یفی موضوع میدلیل لفظی نداریم. اصل قصه این است که هر تکل ما

را تکلیفی ندارد. هر یک از این چهار بیان  ، این موضوع نداشته وکندوقوع پیدا نمی ؛ امایا قصد هم داردو  ندارد

رط اضافه. در مفهوم شرط محقق موضوع است، نه ش ،براي اینکه این شرط را شرط کنیم؟بگوییم، چرا باید این 

ها هر بیانی از این بیانبه یک شرط مضاف موضوع. این شرط  شرط خواندید که یک شرط محقق موضوع داریم و

بحث است ین است که موضوع به این وابسته است. این یک که گفته شود، شرط محقق موضوع است. دلیلش هم ا

 .داشته باشیم ین مداقهکه باید روي ا

 و نهی از منکر در صورت عدم احراز گناه معروفامربهحکم 
چه  گوییممی که بگوییم، قصد هم را چه خود وقوعو چه قصد  مابحث دومی که اینجا وجود دارد این است که 

مطرح است  سؤالرا بگوییم، این  هاایناز  هر یک را بگوییم، قصد تکرار و استمرار و چهبگوییم  را قصد کلی وجود

پرداخته شده است  سؤالبه این در جواهر  نیست؟ احراز خالفشنیازي به یا  تا تکلیف بیایدباید احراز کنیم که آیا 

 گاهی اماره معتبره است و گاهیشود، یقین دارد که قصد یا وقوع انجام می گاهی چند نوع است:حاالت در اینجا و 

کلیف یکی تعیین ت يبنابراین بحث بعدحاالت باید بررسی شود؛ آن  ه دارد.خالف آن را امار گاهی هم شک دارد.

 جلوتر رفت یا نه؟ یکی قدمیکشود می که گفته شد، چند بیانیو اینکه آیا از این  نسبت به اصل این اشتراط است

 چه نقشی در این بحث دارد؟ هاایناست که  بر خالفشاحوال علم و شک و ظن اماره بر قصد یا وقوع فعل یا هم 
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