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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث قبل
و واقعیت شرط هم  در اینجا همان شرط محقق موضوع استدر شرط سوم از شرایط مأمور گفته شد که شرط 

چه اصل معتبر عملی. باید اماره و  و چهاحراز قطع و اطمینان  با شود؛ چهاحراز کند منکر، محقق میاین است که 

تبیین این در مقام افتاء و  و این شرط هم موضوع دلیل است در حال وقوع است یا واقع خواهد شد. کند کهاحراز 

دگی پیچیدر موضوع شود، به خاطر اینکه جا موضوع باید تحقیق این ضروري است. این ،اینکه افراد حکم را بدانند

 است.

و اگر نباشد فعلیت پیدا  کندفعلیت پیدا می» ال تشرب« ،اگر خمر باشد .است »ال تشرب الخمر«مثل  گاهی

پیچیدگی در آن  و ناظر به بعد است ،و نهی از منکر معروفامربهبه  امرونهیاز  ايعمدهاما اینجا چون بخش  ؛کندنمی

تحلیل کرد. باید آن نکته را درآورد  باید علق است به این دلیلموضوع موضوع متعلق یا موضوع موضوع یا متعلق مت

گرچه در  ؛قراردادندین است که این شرط را ا این سرّ ي مکلف که بتواند خوب تشخیص بدهد.و گذاشت جلو

 ن شرط محقق موضوع است.ای ،تحلیل دقیق

 نکات تکمیلی بحث
کنیم، گرچه مبانی آن می بیانچند تبصره و تکمله و فرع را ذیل این شرط  جلسه قبل گفتیم،بیانی که  بعدازاین

 تا وضوح بیشتري پیدا کند.کنیم روشن شد، اما جدا می

 عموم و خصوص من وجه بین قصد و وقوع معصیتنکته اول: 
ترك اعم از فعل منکر یا (معصیت،  هم شد که بین قصد معصیتو معلوم  ، موضوعیت نداردروشن شد که قصد

ي قصد است ؛ براي اینکه مراد قصِد قبل از معصیتمن وجه است عموم و خصوصوقوع معصیت  است) و معروف

پنج ماه دیگر فالن معصیت را مرتکب یا قصد دارد که فردا  شخصاین  اآلنمقوم معصیت است. ممکن است  که

قصد  به این شکل که پیدا بکند شود. این ماده اجتماع است. ممکن است افتراقبشود و در ظرفش هم محقق می

در ظرف از طرف مقابل هم به این صورت است که شود. افتراق داند که در ظرفش محقق نمیدارد، ولی او می
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است که در نسبت بین قصد و واقع تحقق معصیت  حالتیسهقصد عصیان ندارد. این  اآلنکند، ولی خودش عصیان می

 در ظرف خودش متصور است.

 س:؟؟؟

؛ توانم بفهمم. این نسبت در متن واقع وجود داردنداشته باشم نمیعلم چون اگر ؛ دارمعلممن ود واقعی که خج: 

 باید علم داشته باشم. کنم، امرونهیخواهم می و کنمبراي اینکه من تکلیف پیدا  اآلناما 

 حاالت عموم و خصوص من وجه در قصد و وقوع معصیت
اگر . قراردادیممالك  وقوع معصیت در آینده دور یا نزدیک راما  این است: قبل مطالب نکته اول تکمیلیبنابراین 

مرور دیگر تکلیفی ندارم. با توجه به این پایه این سه حالت را ندانم، و اگر  کنم امرونهی، آن را بدانم باید آمر منِ

 :کنیممی

مثل کسانی که در مسیر حرکت  د را ندارد؛این قص اآلنکه خود او شود، ولو اینمحقق می دانممیحالتی که من : 1

 ملحق شوند. به سپاه مخالف حضرت لحظاتها قرار است در این که معلوم بود ) بودند؛ اماالسالمعلیه( امام حسین

 و ، اگر با علملغزدمیشناسد که سر بزنگاه پایش را می واحوالشاوضاعقصد ندارد، ولی  اآلناگر کسی بداند که این 

 .قصد ندارد اآلنطرف مقابل  ولو اینکه کند، امرونهیباید  ایناحراز کند، یا حجت یا اصل عملی اطمینان 

 س:؟؟؟

مفروض التحقق است.  محقق الوجود نیست؛ بلکهو نهی از منکر  معروفامربهمتعلق متعلق و موضوع گفتیم که ج: 

 کند. امرونهی اآلنلتحقق است، باید این به خاطر این است که موضوعش مفروض التحقق است، اگر مفروض ا

 س:؟؟؟

 ارشاد است؛منقدح نیست، قاعده در ذهنش داند یا اگر حکم را نمی داند بناست انجام بدهد،او که می یعنیج: 

، باید بگوید این کار را نکن، تو رودجلو میلرزان و لغزان یدهایی در ذهنش است و دهد و تردولی اگر احتمال می

 هستی.در معرض خطر 

 س:؟؟؟
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و او هم در تردد  رودشخص به آن سمت می این که فرض این است که من از طریق روانشناسی پی بردمج: 

کند.  امرونهیباید داند اگر می است و ارشادداند، جاي حکم را نمیکند. اگر ما این است که باید اقدام  نظر .است

، این مراتب باالترش هم اگر بگوییم مراتب باالتر دارد واقدام کند به این مسئله الزمه بحث قبلی این است که او باید 

غافل مطلق  اآلناگر شخص اصالً باید اقدامات عملی براي منع بکند. اگر حکومت است،  و کنداست که منع عملی 

 .شودعلم به آن الزم است یا الزم نیست. مشمول آن قواعد میهاي قبلی را ببینیم که آیا بحثباید است، 

 ماده اجتماع باشد که روشن است.آنجایی که : 2

دهد مانعی رخ می ،که در موقع عمل دانممیقصد دارد ولی من او که  است نقطه مقابل ماده افتراق از این طرف: 3

ی انجام دارد. اقدامات ياین مصداق زیاد است. اقدام کرده و داندخودش نمی نکهیباا تواند این کار را بکند.که او نمی

سر بزنگاه  که دانممییا فالن معصیت را انجام بدهد، ولی من  اختاللی در کار نظام ایجاد کند مثالًداده براي اینکه 

 شود.خودش منصرف مییا  تواند بکند وند و هیچ کاري نمیگیرمچش را می

صد از باب تجري حرام است و خود ق :نیست. مگر اینکه کسی بگوید امرونهیمصداق  قبالً گفتیم آنچهاینجا طبق 

تجري حرام است یا نیست؟ اگر کسی  :متوقف بر این است که ما بگوییم ،ماده افتراقاین لذا  گرفت.را  باید جلوي او

، تجري را حرام نداندکسی اما اگر  شود و باید نهی کند؛مرتکب معصیت می اآلنبگوید تجري حرام است، همین 

 دارد. اینکه آن تجري قبحبراي  دارد؛ستحباب ا اگرچه دیگر نهی الزم نیست،

 س:؟؟؟

ست که یا اش این اکنیم. قاعدهاست که ما در هر موضوع و متعلقی اجرا می ايقاعدهاش همان گفتیم قاعدهج: 

این نباشد تکلیف ندارد. بله در چیزهاي بسیار اگر یا اصل عملی معتبر باشد.  ویا اماره شرعیه  و اطمینانباید علم 

 اآلنطرف مقابل  مثالًاست.  جاهمه راضی نیست، آنجا باید اقدام بکند. آن یک استثنا است.شارع  دانیممی کهآنهم م

باید به  اآلندهم از اگر احتمال تأثیر می توسط او انجام بشود. یعامقتلیک  بناست دانم کهمن میولی  ؛قصد ندارد

 فعل محقق نشود.آن او بگویم یا مراتب بعدي را اعمال کنم تا 
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 ه دوم: حکم اعتراض نسبت به گناه گذشتهنکت
احتمال تأثیر هم و گفتن و نگفتن او  منکر ناظر به حال یا مستقبل است و نهی از معروفامربهتا اینجا گفتیم که 

 ا ندارد؟نظارتی دارد ی ،نسبت به گذشته امرونهیسؤال این است که آیا  حالدارد در اینکه قطع بشود یا محقق نشود. 

 و تکراريستمرار ا کهباید مفروض بگیریم  البته گفت که چرا انجام دادي؟ توانمیآیا منکري انجام داد و تمام شد، 

 درجایی اعتراض به منکر است درواقعت که این هم یک سؤال اس است. شدهتمام بر آن متصور نیست. انجام داده و

 که تأثیري در آینده ندارد.

در قطع یا عدم آنجایی است که  امرونهی روشن شد که منکر اعمال شد، ازو نهی  معروفامربهي با تحلیلی که رو

حال یا  ،عرفی بگوییماش آینده است و اگر عقلی بگوییم، همهدقیق اگر ناظر به آینده است.  وگذارد اثر میتحقق 

شود. اگر خیلی که در پیش رو است، این معصیت قطع می اينقطهاین است که در یک  امرونهی. باالخره است آینده

ناظر به  امرونهیاین  شود.میمستقبل  ،کمی دور باشد و اگر شدهتلقی حال نزدیک و قریب باشد این حالت عرفاً 

 بیشتر باریک اما اگر این کار انجام گرفت و ؛گوییممی بعداًاحتمال تأثیر که  شرطبهاست؛ البته حال و استقبال 

. این نیاز دارندمسئلهبه این  اياشارهموضوع جدیدي است که حضرت امام در تحریر  یکاین تواند انجام بدهد،نمی

 کار بیشتري دارد.به 

 حاالت اعتراض نسبت به گناه گذشته
 چهار حالت دارد:شود گفت، این است که اعتراض به امر گذشته، عجالتاً نسبت به این می اآلنآنچه 

 که گفته شود. اگر این باشد، جا دارد. اثر داردآینده  روي گاهی -1
شخص گناهی کرد این . گذاردمیروي دیگران اثر  ،ولی این اعتراض گاهی روي این مکلف اثري ندارد؛ -2

نسبت به دیگران و  کنندار را کردي؟ دیگران توجه میاگر به او بگویی که چرا این ک. تمام شد و
 .بازدارنده است

ممکن است اعتراض وجود دارد.  ايثانویهولی یک عناوین  ؛نه روي دیگران ر دارد ونه روي او اث -3
کنند جایز فکر می و نگفت چیزي و عالمی اینجا دید بگویند: ايعده نکردن او آثار منفی داشته باشد و

 .شوندبدبین مینسبت به او یا  است و
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 ندارد.اعتراض او هیچ اثري  از این سه حالت نیست و کدامهیچ -4

 حکم حاالت اعتراض

 .آیدمیو نهی از منکر به شمار  معروفامربهاز مراتب  گاهی اصل اعتراض به گناه چیست؟ اعتراضحکم  اینک

 کهي و چه در دیگردر خود شخص که صورت اول است چه  است که اثري بر آن مترتب بشود؛ درجاییاین 

به شمار و نهی از منکر  معروفامربهشود، از مراتب می اینجا اعتراض چون اثر بر آن مترتب صورت دوم است.

 گیرد؛و نهی از منکر این را می معروفامربهو نهی از منکر هم نباشد، تنقیح مناط  معروفامربهاگر از مراتب  و رودمی

که  . این مالك اول استواجب است آمدهو نهی از منکر  معروفامربهبا همان جزئیاتی که در اعتراض پس این 

 گیرد.صورت اول و دوم را می

 س:؟؟؟

 .گیردقرار می ،اگر بقیه شرایط جمع باشد، این الزم است :هایی که گفتیمدر همان چارچوبج: 

 س:؟؟؟

شخص  وشود می و نهی از منکر مستحب معروفامربهد. اگر تنقیح مناط هم بشود، نکنها استحباب پیدا میآنج: 

د. پس صورت اول و دوم مشمول این قانون است و نکن. عناوینی از آن قبیل پیدا میکندمیتقویت را در اطاعت الهی 

 اینجا است. . تنقیح مناط قطعاًگوییممی بعداًدارد که  هاییکاريریزه ،این در اینجا اگر از مراتب هم تلقی نشود

اگر  ثانویه است و ول یکی از این عناوینروشن است. جایی که ترك اعتراض مشمهم صورت سوم حکم 

 و شودمیعناوین ثانویه گاهی واجب  اعتراض بافهمند، شوند یا احکام را اشتباه میبدبین میبه علما اعتراض نکند، 

 ود.شمستحب بگاهی هم ممکن است 

خیلی کم احتماالً دلیلی بر وجوب این نداشته باشیم. البته اعتراض مترتب نیست، که اثري بر  در حالت چهارم

وجوب ندارد؛ اگرچه  و عناوین دیگريیچ اثري نداشته باشد. نفس اعتراض بدون هیچ اثر هکه اعتراض  آیدمی پیش

منکر و  و نهی از معروفامربهولو اینکه هیچ جنبه  اعتراض در مقابل معصیتگوید. عقل اصل حسنش را می

 .ه یک حکم عقلی بر استحباب این باشدبعید نیست ک ،وجود نداردعناوین ثانویه هم  بازدارندگی نداشته باشد و
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 حالت پنجم: ترتب اثر منفی بر اعتراض
این است که گاهی ممکن است آثار منفی بر این مترتب  آنو  را هم اضافه کنیم براي تکمیل بحث صورت پنجم

این  ،اثر منفیهم بازدارندگی داشته باشد و  هم دارد. اگرنیز بلکه اثر منفی  اثري در بازدارندگی ندارد، تنهانهبشود. 

ندارد اثر بازدارندگی و عناوین ثانویه  است که ايگونهبهاین حالت  کنیم.بحث می بعداًد که شوتزاحم و تعارضی می

ی نوع مثالًگذارد؛ ر دارد که تأثیرات منفی مینیست، بلکه در حالتی قراهم در حالت طبیعی که حالت چهارم باشد  و

 .شودمی حرامبعاً این به شخص ناهی دارد و چیزهایی از این قبیل. طایذائی  تکه

 س:؟؟؟

ال «دلیل  که این کار را بکن وخود دلیل گفته مثل جهاد، در  ج: اینجا فرض این است که آن اندازه ایذاء نیست.

مشمول  وو نهی از منکر  وفمعرامربهاینجا فرض این است که مشمول دلیل  .حاکم نیستبر جهاد  »ایذاء«و  »ضرر

 یعناوین طرفکیازآن صوري که اما  ؛ها استی مثل ایذاء و امثال اینعناوین عناوین ثانویه نیست، بلکه مشمول

 .گوییممیهاي آینده هم واجب است، آن تزاحم است که در بحث دیگر شود و از طرفمثل ایذاء مترتب می

 س:؟؟؟

را انکار بکند، این خوب  گوید اینکه منکرحریم مولی شکسته شد. عقل می وکه مقام  گویدمی ج: عقل ناقص ما

مطلوبیت تعظیم خداوند . هیچ اثري هم نگذارد این نوعی تعظیم حضرت حق است حتی اگر دیگرعبارتبه است.

 .ذاتی دارد

 س:؟؟؟

به خود مقید  از منکر و نهی معروفامربهآیا دارد که وجود جدي  یهایبحث .ما روي شق دوم بحث نکردیمج: 

 .ادله اطالق دارد که ما اینجا فرض گرفتیماین را بحث خواهیم کرد و  بعداً  به خود طرف مقید نیست؟یا  طرف است

 درهرحالوجوب امر به توبه نکته سوم: 
، حرام کند. قصد حرامباید توبه چه نباشد،  باشد وچه تکرار  دهد؛واردي که کسی معصیت انجام میدر همه م

باشد و چه عقلی چه که معصیت کرد، توبه بر او واجب است. این وجوب  کسیولی  نبود و لذا نهی هم واجب نبود؛
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این را از فروض  لذا ما شود یا دم مرگ است.است ولو اینکه تکرار هم نمی واجبامر به توبه  درهرحالشرعی، 

 .قراردادیمتنبیه و فرع سوم  عنوانبه کرده وقبلی جدا 

حجت داشته باشیم که  و تاگر بدانیم که توبه نکرده اس است.واجب ر همه احوال بعد از ارتکاب معصیت توبه د

براي اینکه در  ؛اعم از اینکه توبه عقلی باشد یا شرعی د.باید امر به توبه کر وقتآنداریم، اینجا استصحاب هم 

عقلی هم  ،معروفقلی حکم الزامی باشد، اگر حکم ع شرعی باشد. معروف الزم نیستکه شروط بعدي خواهیم گفت 

 کرد.توبه باید امر به در این موارد  درهرصورتبنابراین نکته سوم این است که  باشد، مشمول تکلیف است؛

 س:؟؟؟

 امرونهیگاهی  ن مصداق بحث جدیدي است و کار به عملش ندارد.ای است و این جداست. معروفامربهج: 

. موضوع این متفاوت کن: به خاطر کاري که انجام دادي توبه گویدمی گاهی همنکن.  این کار را: گویدمی کند ومی

 .حرام است و ترك هر واجبی واجب است است. امر به توبه
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