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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 و نهی از منکر معروفامربهتبیین شرط سوم 
که  گفتیمسوم اصرار یا قصد معصیت بود. شرط تنجز تکلیف و  تکلیف بود. شرط دومط مأمور و منهی اولین شر

. بیان اول این بیانی شروع کرد تا ابعاد قصه روشن بشود با اينقطهو از تدقیق کرد  بحث را شودمیدر چند مرحله 

بیان دوم که کمی دقت داشت این بود که اصرار تکراري شرط اصرار یک معصیت است.  و تکرارسوم، شرط  بود که

 است. ز تکرار یا استمراراعم ا بوده و گاهی اصرار استمراري است و لذا باید بگوییم اصرار به معناي مطلق نیست.

خواهد انجام بدهد که در تعلیقه اولین بار است که می و هم در کار نیست و تکرار اگر اصرار :گفتیمبیان سوم در 

کسانی توجه کردند  بیان چهارم هم این بود که. شرط است کرد. پس قصد معصیت ، باید نهیشهید صدر آمده است

اتیان در شرف  کههمین شدهگفتهلذا  ؟یا نه استدر شرف اتیان آیا این است که عمده  قصد مشکلی ندارد.به اینکه 

ارتکاب  کونه فی شرف« :را بگذاریم باید نهی کرد؛ بنابراین باید عنوان شرط سوم ندارد، همناآلاست ولو قصد 

 »المعصیه و ترك المعروف

و  اولین بار باشد شرف انجام باشد؛ چهین است که شخص در مشروط به او نهی از منکر  معروفامربهوجوب 

رود؛ بیرون میو قصد هم از مسئله  گیردمیقرار در عنوان کلی این که استمرار و تکرار است حالت دوم  چه نباشد.

این هم مرحله  نه.یا  شودمی آیا واقععمده این است که ببینیم  مهم نیست. چون قصد قبلی که همان تجري است،

 چهارم بود.

 و نهی از منکر معروفامربه پنجم در تبیین شرط سومِ بیان 
ممکن است شرف هم صدق نکند و  .شرف هم خیلی مالك نیست که بینیممیشویم، تر دقیقهم کمی از این اگر 

نه  لذا مالك کند؛گذارد. این هم فرقی نمیپنج ماه دیگر اثر می کند، امرونهی اآلناگر شود، ولی پنج ماه دیگر واقع 

ار عنوان دخیل در اصل مسئله نیست. آنچه دخیل در از این چه کدامهیچست. و شرف نیقصد  واستمرار  واصرار 

نهی کند. این امر یا عاً براي جلوگیري و او باید طب شودمیاصل مسئله است این است که معصیت فی المستقبل واقع 

 تدقیق مسئله تا اینجا است.
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 س:؟؟؟

در  .استشده تعلیقات و که روي روال عادي در فتاوا است و در موسوعه نقل فتاوا این یک مبحث بود ج: 

کنیم. عناوین اصرار و استمرار و قصد و شرف همه عناوین حقیقت ما یک سیر تدقیقی در این شرط را طی می

. وقوع استشرط اصلی  شد که» لبوقوع المعصیه فی المستق«لب مسئله  ها را کندیم وشدند. این پوسته پوسته

 است. ود که سیرش را آوردیم و تا اینجا روشناین یک بیان ب است. اعم از ارتکاب منهی یا ترك معروف معصیت

 بیانی دیگر از تبیین پنجم
فعل که آن  گیردمیتعلق به فعلی  نهی درجاهایی، این است: کندمیرا روشن بیان دیگر که زوایاي دیگر مسئله 

که فقط متعلق امر یا نهی  است »صلِّ«گاهی مثل . اوامر و نواهی »ال تشرب الخمر«مثل  یک موضوعی هم دارد:

 شرب موضوع شده وکه خمر  »ال تشرب الخمر«مثل  یک موضوعی هم دارد: امرونهیعالوه بر متعلق گاهی  است و

 این روشن است. .شودمیکه خمر متعلق  گویندمیالبته بعضی  .شودمیمتعلق 

احکام، تعلق به افعال گرفته و  ی ازنوع. نیستمتعلق فعل مکلف، فقط  مر و نواهی شرعیاوادر بسیاري از 

 است. نوع گونهایننوع احکام  .شودمیهمان فعل  ،دیگري موضوع اولیه حکم اصطالحبهمتعلق حکم و  شودمی

مثل  ند؛دار هم عالوه بر فعلی که متعلق خطاب و حکم است، یک موضوع خارجی هماحکام و خطابات از  دیگري

 این نوع دوم خودش دو قسم است:خمر. 

در عالم باشد، این خمري  کههمین شده است.به نحو قضیه حقیقیه جعل  که »ال تشرب الخمر«مثل  قسمی -1

هاي عادي و در این حالت .شودمیفعلی نظریه مشهور این حکم  بنا بر و آیدحکم می و این» تشرب ال«

 .شودمیآید و بعد حکم پیدا ) میخمر(پدیده خارجی  ،طبیعی

نهی از منکر داریم. در اینجا هم خطاب ما دو موضوعی یا و  معروفامربهدر شبیه حالتی است که  ،این حالت -2

ر إنهِ عن المنکر أو أوم«در است؛ از این حیث که  »ال تشرب الخمر«مثل  بوده ومتعلق و موضوعی 

نهی روي ماده  هیئت و امرروي خود ماده امر  هیئتاست.  امرونهیماده خود  ،امرونهیمتعلق  »بالمعروف

و منکر متعلق دیگري دارد که معروف  آن متعلق، خودشو  شودمیمتعلق مستقیم حکم  که اینآمده نهی 
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گیرد. اینجا هم امر شرب هم تعلق به خمر می آمده و ال نهی روي شربکه  »ال تشرب الخمر«مثل  است:

 آمده است. یا امر روي امر و امر روي معروف آمده است و ي منکرروي نهی و نهی رو

 فرق دو قسم اخیر
و آن این است که اینجا  استفرقی که اینجا با آنجا دارد یک فرق عقلی  ؛ اماروشن است است و ايدومرحلهاین 

 :گویدمیکه  طعیه داردعقل مایک قرینه واضحه قکند. نهی آمد  بعدازاینکه ز آنجایی نیست که اول منکر بیاید وا

 که تركفهمد. معروف براي اینکه عقل این را می ؛و نهی از منکر بعد از وقوع معروف و منکر نیست معروفامربه

یک ارتکاز و قرینه اینجا  نهی اثري ندارد. ،منکر انجام شد بعدازاینکهبشود و چه نشود. چه امر ؛ شودمیتمام د وش

است  »اکرم العالم«یا » ال تشرب الخمر«غیر از » إنهِ عن المنکر أو أومر بالمعروف«عقلی قطعی وجود دارد که این 

 یا خمر باشد و بعد این بیاید روي آن سوار شود. موضوعاً آن تقدم دارد.که اول باید عالم 

 بحث بنديجمع
علقش یک به آنجایی که مت شودمیتقسیم احکام و خطابات شرعی سخن این است که  بنديجمعبنابراین 

، این هم به دو قسم تقسیم است ايدومرحلهکه هم آنجایی  است. در ايدومرحلهو آنجایی که است  ايمرحله

و تقدم رتبی  بایستی در خارج محقق بشود وعالم یا فاسق  مثل خمر، جاهایی که متعلق آن چیز اصلی :شودمی

الموضوع یا متعلق المتعلق براي فعلیت حکم و قسم تا این حکم بر آن سوار بشود. این موضوع  زمانی داشته باشد

 در خارج شده وو اتیان  نیست که اول ترك جوراینو معروف  و نهی از منکر است. منکر معروفامربهدوم مثل باب 

 و اینجا قسم دوم است. فهمدخیلی واضح میرا این عقل ما کن.  امرونهی :بگوییم ، سپسمحقق بشود

تقدم دارد و حکم متأخر از آن است و در عالم خارج اینجا متعلق المتعلق به وجود ذهنی آن آمده در اینجا 

و ی تکلیف وقایناظر به بعد است و لذا این تکلیف یک  امرونهیاول باشد. اینجا این باید نیست که  طوراین

این است که این نهی براي  روف ترك نشود ون معناظر به مستقبل است. امر براي آینده است که ای پیشگیرانه بوده و

 .ستمبناي بحث فوق اکند. این هم تحلیلی است که دیگر خیلی فرق می مواردبا  منکر ارتکاب نشود.
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ذارد خواهد نگاین می .ست محقق بشوداست و این موضوع بنا ايآیندهبراي جایی است که بنابراین این روش 

و نهی از منکر.  معروفامربهمثل شود. خواهد کاري بکند که محقق این می شود؛ اما محقق بشود و یا بنا نیست محقق

یا  ایجاد متعلق را خود متعلقِخواهد می است و هااینو امثال  »اکرم العالم«و  »ال تشرب« برخالف امرونهیاین 

 ت اساسی اینجا است.د. این تفاوحکم بیای کهاینبراي است موضوع  ،نه اینکه وجود و عدم آن معدوم کند

 تحقق حکم براي معروف و منکر محقق نشده
که حکم  شودمیفرض شدن موجب  الوقوعمحققآید. حکم نمی گرفتیم. اگر محقق شود الوقوعمحققما این را 

موضوع موضوع و متعلق متعلق و آن بر بنابراین  ؛خواهیم منتقل به علم بشویمین است. میهمآنبیاید. فرق این با 

براي اینکه این تکلیف پیشگیرانه  ؛آیدحکم می ،محقق فرض شدهبر آید، بلکه حکم نمی محقق شده، چیز اصلیِ

کند. اگر این مفروض الوقوع، حکم را منجز می و الوقوعمحققن است. معروف و منکر است. این تحلیل عقلی آ

و نهی از منکر،  معروفامربهو متعلق اصلی کند. موضوع موضوع را بیان می ،این شرط درواقعتحلیل درست باشد، 

 .دیگر شرط نیست و شودمیاین موضوع . مفروض الوقوع فی المستقبل است معروف و منکرِ

مفروض الترك باشد،  یامفهوم ندارد. شرطی که مفروض الوقوع  :گوییممیاین مثل شرط محقق موضوع است که 

و از دل خود  موضوع یعنی ایندر تحلیل عقلی، موضوع است.  تحلیل خوداین شرط اضافه بر موضوع نیست؛ بلکه 

نور پیدا  افزارنرم(آدرس روایت از » ا فَأختِنهُولد تقزِرُ إن«از باب  خواهد.آید و دلیل نقلی نمیموضوع بیرون می

 ، موضوع است.مفروض الوقوع وجود ولد موضوع است. اینجا هم منکر و معروفِکه در اینجا است  نشد)

 و گوید. لذا اصرارتحلیل موضوع این شرط را می نیست. غیرازایني چیز این است و گوییممیشرطی که اینجا 

کند تر میعمیقآن بحث را بیان دوم است که  . ایناهللابسم: گویدست میاگر مفروض الوقوع اشرف  و قصد واستمرار 

لذا در هیچ آیه و  اضافه اینجا ندارد؛ چیزهیچ. دشومیشرط درونی و تحلیلی  و شرط محقق موضوع ،و روح مسئله

وقوع  ؛ چهباید مفروض الوقوع باشد داریم؛ یعنی تکالیف عقالیی براي چیزهاي پیشگیرانهنیامده است. ما  هم یروایت

عاد بکند. این هم بیان دوم که انمی یاین فرق و تکرار باشد و چه نباشداستمرار و چه نباشد، چه  براي بار اول باشد

 کند.تحلیلی بحث را عمیق می
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 حاالت فعل مفروض الوقوع
، این شودمیروي آن سوار  حکمشد که  پایه و هسته اولیهمفروض الوقوع، وقتی این است که  مطلب بعدي

 :کندمیپیدا مفروض الوقوع چند حالت 

 مثل علم است). همآنر بگوییم: اطمیناگ( شودمیکه این واقع  یا اطمینان داریمگاهی علم : 1

 .شودمیواقع در آینده این  که گویداي میاماره شرعیه معتبره :2

 داریم.ظنون غیر معتبره  : اماره معتبره اي نیست؛ بلکه3

 به وقوع هستیم.مشکوك : 4

 ظن به عدم وقوع داریم. :5

 شود.این خالف انجام نمی که بر این داریم اياماره :6

 شود.که واقع نمی داریمعلم: 7

 و بررسی این سه حالت گانهسهتبدیل حاالت هفتگانه به 
یا  گفت: کرد و گانهسهتقسیم شد میرا از هم جدا کردیم و إال  هاایناز این اقسام، اقوالی دارد؛ لذا ما  هرکدام

 خالفش بریا حجت  و یا مشکوك است شودمیبه تحققش به اینکه این معصیت واقع  اي داریمعلم و اماره معتبره

کرد. در موسوعه  گانهسهتقسیم  شودمیتا حکم بیاید،  سبت به موضوع که باید احراز بشودبنابراین ن هست؛

 خوبی هست و فتاوا و اقوال مختلفی وجود دارد.ارجاعات 

ه این است بودمبتنی بر قواعد و مناهج اصولی است. منهج اصولی که پایه قول اول  قول اول ،در یک وضع طبیعی

اول باید » اکرم العالم«در  مثالً  تعلق و متعلق موضوع را باید احراز کنید تا حکم بیاید؛و متعلق م که شما موضوع

یا وضع شما در مقابل موضوع حکم یا متعلق متعلق که عالم  عالم است، بعد وجوب اکرام بیاید. اینکه کنید احراز ب

 یا فقیر باشد. باید با حجت شرعی این عالمکنید، این است که فقیر است که اطعامش 

که این عالم است، حکم هم داري (علم یا اماره معتبره) این است که اگر حجت شرعی  حالت اول حجت -1

 آید.می
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 .شودمیحکم منتفی در اینجا  بینه و علم دارد که این عالم نیست. مثل حجت شرعی حالت دوم این است که -2

 جاي استصحاب اگر .کندرجوع به اصول عملیه  و در مقام شرع باید داردحالت سوم این است که شک  -3

 کنیم و اگراستصحاب میدانیم باقی است یا نه. در اینجا عملی کرده که نمی اآلنو عالم بوده  قبالً مثالًباشد؛ 

. این شودمیري چیزهایی از این قبیل اصول موضوعی جا. کنیممیجاري استصحاب عدم عالم نبوده،  قبالً

 قاعده مسئله است.

 بررسی حکم حاالت هفتگانه
همان صورتی که  شودمیاین  که علم یا اطمینان دارد،حکم آن هفت صورت هم معلوم است. صورت اول و دوم 

و صورت  در صورت سوم که ظن غیر معتبر داردکند. رود و باید اقدام به سمت گناه میشخص که حجت دارد 

، در این صور باید طبق اصول چهارم که شک دارد و صورت پنجم که ظن غیر معتبر بر عدم وقوع و ارتکاب دارد

در مورد دهد. اصل این است که انجام نمیو معموالً شک داریم  آیا این کار را انجام بدهد یا نه؟کند که عملیه عمل 

 .دهیممیتوضیح  بعداً این و حالت شش و هفت 

 ؟؟س:؟

سببی و مسببی است. معموالً  بوده وترتب حکم بر موضوع  روي حکم اثر بگذارد.کنیم تا  ؟؟؟موضوع را بایدج: 

 اآلنکه  گوییممی، کنیمنه. اگر استصحاب استقبالی را قبول یا  دهدمیانجام  ، منکر راکه این شخص کنیمشک می

 است. هنوز زمانش نرسیده و موردقبولاستقبالی  تصحابدهد؛ پس در آینده نیز انجام نخواهد داد. اسانجام نمی

عمل  که درجاهاییبله  د.دهانجام نمی وقتآنتا  پس که انجام نداده اآلن :گوییممی .نسبت به زمان بعد شک داریم

 ، اینجا اگردانیم پنج دقیقه است یا نهداخل در ارض غصبی است و نمی اآلن مثالًمنکر یک حالت استمراري دارد؛ 

کند است، گاهی نفی می لذا استصحاب گاهی استقبالی ادامه این را استصحاب کنیم؛توانیم می ،علم و اطمینان نداریم

 که حالت استمرار دارد. درجاهاییکند گاهی اثبات می موضوع را و

 س:؟؟؟
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اگر است.  محقق نشده براي امرونهیکرد. بحث قبلی ما این بود که  شود کاريو نمی شدهتمام یافتهتحقق ج: آنچه

ولی  و اطمینان است؛باشد تقریباً علم  کهآنحال است.  :رفاً حال حساب کنید، ابایی از آن نداریم که بگوییمع همآن

 : نه.گویدگاهی می گوید: آري وه دیگر استصحاب گاهی مینسبت به فاصل

 الوقوعمحققخالصه قول اول در حاالت فعل 
موضوع همان محقق  که کردیم این شرط اضافه نیست و که اینجا بر اساس تحلیلی بنابراین قول اول این است

و  با حجت ؛ چه با علم و چهباید احراز کنیم را و ممانعت در قبال آن است. محقق الوجود بودن الوجود و استقبالی

 کرد.اقدام  آید و باید. اگر ثابت شد، حکم هم میاصول عملیه اماره شرعیه و چه با

 و نهی از منکر معروفامربهاقوال دیگر و تعمیم دایره وجوب 
و نهی از منکر را تعمیم بدهد. در قول  معروفامربهدایره وجوب  مطرح کرده وممکن است کسی اینجا قول دومی 

جایی است که علم و اطمینان و حجت شرعی و اماره یا اصل مثبت  و نهی از منکر براي معروفامربهب وجو ،اول

وجود دارد، ولو ظن معتبر نیست؛ اما ارتکازات ظن به وقوع  که درجاهاییوع دارد. ممکن است کسی بگوید: وضم

؛ براي اینکه این تکلیف، وجوب دارد بازهم، اشته باشدعقالیی وجود د یاحتماالت گیرد. حتی اگراین را هم می

ن تکلیف وجود دارد. حداقل آنجایی که ظن در ای ی احتیاطنوع ،است و براي این پیشگیري کنندهپیشگیري و خاص

ارتکازات شامل اینجا هم  ، معتبر نیست؛ ولی رجحان احتمال دارد،ظن که بناست انجام بگیرد، ولو اینبه این دارد 

 .شودمی

آنجایی که اصل یا و  به وقوع منکر باشدیا حجت شرعی و یا اماره است که علم  درجاییعالوه بر اینکه وجوب 

ولو ظن که ظن به این دارد، باشد هم آنجایی  محالت چهار ،، عالوه بر این سه حالتشودمیمنکر واقع  :یدعملی بگو

 این قول دوم است. غیر معتبر باشد.

براي محقق احتمال عقالیی که  :بگوید جلوتر رفته واز این هم قول سومی را مطرح کرده و ممکن است کسی 

 گیرد.آن را هم میدهد، میشدن 
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اینکه  که حجت شرعی داشته باشد براي ییگیرد، مگر آنجاهمه صور را می :چهارم این است که کسی بگوید قول

 جاهاییبهشرعی دارد  که حجت ازآنجاهاییتعمیم وجوب منکر است  درواقع اخیر سه قول شود. اینمنکر واقع نمی

یا  است یا فقط ظن به وقوع حال که حجت شرعی ندارد. حجت شرعی سه نوع است: علم، اماره و اصل عملی.

که  کنیممیانجام بدهد و فقط شرط  هم بایدآنجا  که گوییممیاست. یا حتی ظن به خالف  است وشک و احتمال 

 داشت، دیگر تکلیف ندارد.علم به عدم وقوع اگر 

ما را  لويخواهد جمی و این دستور پیشگیرانه است ؛ چونکمی با رگ تقدسی آدم جور استاین چند احتمال 

از احراز موضوع بگیریم. اگر کند که دایره وجوب را بازتر و نهی از منکر اقتضا می معروفامربهفضاي بگیرد. 

این احتماالت  ،به لحاظ حجج شرعی حالدرعیناما  باید اقدام کنیم؛دانیم خالف را نمی کهمادامیاحتمال هم بیاید، 

 و کندمیاحتیاط ن قدراینهی ندارد. شاید شارع واقعاً وجخواهد پیشگیري کند، : استحسانات است که میگوییممیکه 

 .بنددنمیرا  وپادست قدراین

لذا قول اول درست است، ؛ تکلیف دارد بازهم ،با حجت احراز موضوعفراتر از بنابراین بعید است که بگوییم: 

در طرف هم چون آن  استبعید این احتماالت  است.احتماالت آمده از ضی بع علما، در کلماتدر موسوعه و گرچه 

 را ببندد. وپادست قدراینخواهد شارع نمی ممکن است مصالحی در کار باشد و
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