
 ٤٥٤٧ �ماره ثبت:                                                                                                                    

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 بلخالصه مباحث ق
ن مالك اصلی در ها را تحلیل کردیم و آاصرار یا قصد بر معصیت بود که این ،شرط سوم از شرایط مأمور و منهی

و تقریري از همان  اصل مسئله را تحلیل کردیم و نتیجه گرفتیم، این شرط تبیین بعدازاینکهفتیم گ این شرط بیان شد.

 را بیان کردیم.مهم مورد دو و تبصره وجود دارد که ذیل این بحث چند نکته تکمیلی است. تحقق موضوع 

 شخصی که قصد تکرار نداردو نهی از منکر  معروفامربهنکته سوم: 
اصرار  ، یا اینکه بعد ازدهدانجام می باریکبراي را  یاز کردیم که کسی گناهوقتی احر بود.نکته سوم بحث توبه 

براي اولین بار  ، به احراز به علم یا اماره یا اصل، دیگر تکلیف نداریم. در حالتی کهو تکرار، قرار بر ادامه ندارد

جایی که حالت استمرار دارد، آن خصوصبهاما آنجا که حالت استمرار و تکرار و اصرار دارد،  باشد، بحثی نیست؛

کنیم به آنجایی که احراز  وقتی رسیدیمنسبت به آینده نهی کنم.  پس من تکلیف دارم و بایدچون استصحاب داریم، 

 .رودمیتکلیف از دوش من برداشته دیگر ادامه پیدا نخواهد کرد، 

کند واقع نشده وقوع که احراز میصرف عدم آیا در اینجا سؤال این است براي اینکه این تکلیف منتفی بشود، 

 کهاینو آن جواب این سؤال واضح است ی است براي اینکه تکلیف برداشته شود یا نه توبه شرط است؟ است، کاف

داند دیگر واقع می کههمین ،خود آن عمل بهکنیم. نسبت به نهی از منکر توبه را از خود آن عمل باید جدا اینجا بحث 

. وقتی رودمیواقع و نهی از منکر همین بود که ببیند  معروفامربه. براي اینکه موضوع رودمیساقط تکلیف  ،شودنمی

احراز کرد که  کههمینلذا از حیث خود آن منکر و آن فعل،  .رودمی هم معروفامربه ،شودمیواقع ندیگر  که بیندمی

 رود.می انهم از می و نهی از منکر معروفامربهدیگر نخواهد آمد، تکلیف 

 وجوب امر به توبه
را مرتکب این است که وقتی کسی گناهی هم علتش  است. مجزاي از این ، بحث دیگري است وبحث توبه

که حق این است این وجوب عقلی دارد که با  و چه وجوب شرعیوجوب عقلی ، توبه واجب است؛ چه رودمی

غیر از  خودش یک تکلیفی است کهدارد. وجوب توبه ادله شرعی هم وجود  حالدرعینست. ه شرعی اقاعده مالزم
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یم. وقتی احراز کردیم دیگر کنکند، باید نهی که شرب خمر می دارد. کسی معروفامربه توبه اینجا است. بحث قبلی

 قف بر چیزي نیست؛ اما توبه بر او واجب استاین متو و رودمیکند، دیگر نهی از شرب خمر تمام شرب خمر نمی

پس موضوع خواهد. می معروفامربه این توبه خودش یک تکلیف است ودهد. ادامه ن بعداً شرب خمر را ه ولو اینک

کنیم که این جدا است و شرط آن نیست و دو موضوع است. اگر با چیز عقالیی یا اصلی یا هر چیز دیگري احراز 

 امر به توبه دیگر واجب نیست. توبه کرده است.

 مضیق و موسع و نهی از منکرِ معروفامربهنکته چهارم: 
با دقت  اظر وضع فعلی و حال استقبالی است. البته اگرن ،و نهی از منکر معروفامربهاین است که  مطلب چهارم

به تعبیرهاي  معروفامربه گوییم حال یا استقبال است؛ لذاولی عرفی که ب اش استقبالی است؛همه ،بگوییمعقلی 

هم نسبت به آینده  کند وهم وضع حال را معالجه می نسبت به استقبال.ازدارنده هم ب وهم درمان است تربیتی، 

پیشگیري در خصوص این ، رودمیلیل قبلی هم همین استفاده خواهد پیشگیري کند. با توجه به این نکته که از تحمی

 گناه است وشخص در آستانه این  اآلنوقت پیشگیري مضیق است، یعنی گاهی  حاالت متفاوتی وجود دارد:

داند گناه که او می ايآیندهاین  گاهیاما  رودمیگناه را مرتکب  خیلی عاجل عرفی،و  دقیقهیا چند یک  بافاصله

 دارد.موسعی در پیش رو  وقتیکیا کامالً دور است که  دورنیمهکند، می

در آینده لیل شرعی که گناهی کند به یک داین است که اگر احراز ما لیف تک ؛ زیرادنفرق دار باهماین دو حالت 

است که ناظر به حال استقبالی  غیرموقتاین واجب  جلوي آن گناه را بگیرد. امرونهیباید با محقق خواهد شد، 

رود، آنجا فوري ، از دست میاقدام نکند اگر ري است کهکه اگر موضوع طو شدهگفته غیرموقتاست. در واجب 

 دارد.است و در غیر این صورت حالت تراخی 

 ،غیرموقتکنیم. گاهی در عمل  امرونهیبه متعلق خواهد این است که آنچه مولی از ما می غیرموقتدر واجب 

گاهی اقدام کرد.  فوراًفوري است و باید  که در این صورت گیردمییک محدوده مضیقی قرار  موضوع و متعلق در

، در کندمیداند فردا این شخص گناه می مثالً؛ تمخیر اسبلکه به نحو تراخی است. در این صورت مضیق نیست  هم

 چند ساعت دیگر اقدام نماید. تواندمیاقدام کند و  اآلنبراي پرهیز از گناه تواند میاین حالت 
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مستقبل بعید تا آن  دراما  رود، اینجا فوري است؛که اگر اقدام نکند از دست میریبی است در مستقبل قبنابراین 

که عرض کردیم  ايقاعدهتکلیفی دارد که موسع است. پس نتیجه با این  دستش باز است ور دارد، زمانی که امکان اث

و نهی از منکر اوالً هم درمان است و هم پیشگیري و وجه غالب آن با دقت عقلی پیشگیري  معروفامربهد که این ش

است، گاهی بالعرض مضیق  غیرموقته ثالثاً به دلیل اینک. غیرموقت است بلکه است. ثانیًا این امر موقت نیست،

دوم تا  در وقتاول اقدام کند یا در وقت در شرایطی که موسع باشد، اختیار دارد که  موسع است.، گاهی هم رودمی

 دارد و طبعاً تخییر شرعی نیست.شود. این حالت تخییري عقلی جایی که دیگر مبدل به مضیق 

کن. مثل نماز ظهر خواهی عمل می هرجاییدر  در این دامنه است و شارع این تکلیف را خواسته :گویدعقل می

آنجا واجب موقتی است که وقتش  اما )78(إسراء/» غَسَقِ اللَّیْل الشَّمْسِ إِلى أَقِمِ الصَّالةَ لِدُلُوكِ «و عصر است در 

اقدام بکند. این هم  و باید و گاهی هم موسع است هدشلعرض گاهی مضیق که با موسع است. این غیرموقتی است

 .تحلیل فقهی است که در اینجا وجود دارد

تمهیداتی دارد بلکه  شودواحد نمی لحظهیکاست که جلوگیري از آن به طوري اگر بداند که مضیق شدنش گاهی 

موسع و مضیق هم متناسب با آن تنظیم  طلبد، در این صورتبیشتري را می وقت و که باید از قبل انجام بدهد

است که  »حسن و استحباب استباق علی الخیرات«. بله اینجا یک نکته کلی فقهی وجود دارد و آن قاعده رودمی

، شاید اثرش کمتر بشود به اینکه اگر زودتر بگوید مزاحم بشود همآنمسابقه الی الخیرات استحباب دارد، مگر اینکه 

یک تکلیف مستحب بر آن حاکم است. بیش  عنوانبهت در حالت موسع که باشد فقط حسن مسابقه الی الخیرا آالو 

 از این دیگر چیزي نداریم.

و نهی از  معروفامربهنکته پنجم: جریان شرط مذکور در همه مراتب 

 منکر
بحث  بعداًو نهی از منکر که  معروفامربهبعاً در همه مراتب این شرطی که گفتیم طنکته پنجم این است که 

 ر همه آن مراتب این امر جاري استد باشد تا مراتب دیگر.مراتب زبانی  کند ازفرقی نمی وجود دارد.خواهیم کرد، 

داند امري مال جایی است که می. ارشاد و هدایت رودمیکما اینکه این اصل در قاعده ارشاد و هدایت هم جاري 

 ها هم وجود دارد.این شرط در آن . روحداند، در این حالت باید بگویدولی او نمیمورد ابتالي اوست 
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 و نهی از منکر جماعت معروفامربهنکته ششم: 
اذا علم «ضمن بحث  درتحریر و در موسوعه و بعضی کتب دیگر در حضرت امام، مرحوم در کلمات  فرع ششم

ه مستقل را دارد ککنیم. این فرع قابلیت این . ما هم اینجا طرح میآمده است »بتحقق معصیه من احد االشخاص

در این حالت در صورت اجتماع کند، شخص بنا دارد گناه داند این گاهی می کنیم.من این عرض میولی ما ض بشود؛

اینجا هم  آیابناست گناه کند. ها داند یکی از اینمیبه نحو اجمالی گاهی جمعی هستند که  همه شرایط باید نهی کند.

هایی دارد که باید به پیچیدگی مسئلهاین  ه واجب است؟نهی از منکر واجب است؟ اگر واجب است چگون

 ها و تزاحماتش توجه کرد.پیچیدگی

داند در می اآلن و باید نهی از منکر کرد.، شکی در آن نیست رودمیاصل اینکه اطالق دلیل اینجا را هم شامل 

 ؛نهی از منکر را انجام داداید ب :گویداین مجموعه کسی بناست مرتکب خالف و معصیتی بشود. ادله و اطالقات می

 چه کسی را بگیرد؟گریبان  چه کسی خطاب کند؟به  اما این نهی از منکر چگونه انجام بگیرد؟

کند که معصیت و گناه دیگري بر او مترتب نشود. گناه دیگر ممکن است به این اقدام  ايگونهبهاید ب روشن است

ی هتک در نوعبه نحو مجموعی همه را مخاطب قرار دادن، که به همه بگوید. ممکن است بر این مترتب بشود شکل 

 معروفامربه باشد. و نهی از منکر معروفامربهضرورت  که ماوراءشود. هتکی نمی باشد. اگر در این هتکی آن باشد

 ؛کرده است آن را معفوّ دلیل که خود یک حدي از تعرض به دیگران در آن هست  و نهی از منکر مثل جهاد است و

دخالت در است.  معروفامربهعرفی الزمه  ازلحاظیک حدي از هتک  مثل جهاد که در آن اضرار به غیر است.

 .است باشد؛ اما این معفوّ کنندهناراحتدیگران ممکن است 

یل استفاده از آن است که از دلوجود دارد که فراتر  هتکی در آن ،کنداینجا وقتی بخواهد خطاب به همه  در

؛ شودمیاین هتک متوجه غیر از کسی است که بناست گناه کند. این دیگر با دلیل خارج ن. براي اینکه رودمی

 انجام بدهد.اگر این امر او مستلزم هتکی فراتر از آن شخص است، وجهی ندارد که  بنابراین

 و نهی از منکر در صورت نبودن هتک مازاد معروفامربهلزوم 
که باید اینجا توجه کرد این است که آنجایی که علم اجمالی است، باید راهی را انتخاب کند که در  يانکتهپس 

بگوید:  مثالًباید به شکل مجمل بگوید؛  .نداشته باشدآن هتک مازاد بر آن حد ضروري که خود مأمور و منهی است، 
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ریق دیگري که ممکن هر طبه یا  .او این کار را نکند گناهی را مرتکب شود، خواهدمیدر بین شما کسی است که 

. عمده نکته فقهی آن این است که مازاد بر آن حد مجاز که همان مأمور و منهی است، دیگران را است فرض بشود

و بیان و  و ادبیاتباید تعبیر  اشکال ندارد و اگر هتک استهتک نباشد،  اگر .قرار ندهدکه هتک باشد مورد تعرض 

کند. آنجا دیگر بحث تزاحم ایجاد میبگوید، هتک  واقعاً شرایطی است که هر طوراگر  را مجمل بگذارد.خطاب 

 .تر استمهم کدامباید دید  و رودمی

 کارگنه اجماالً و نهی از منکر شخصی که  معروفامربهنکته هفتم: لزوم 

 است
و آن  بلکه در فعل شخص واحد است اجمال در اشخاص نیستفرع دیگري در ذیل اینجا این است که گاهی 

 ؟داند ترك نماز است یا ترك صوم یا ترك حجاما نمی شخصی بناست معصیتی را انجام بدهد؛داند این است که می

تارك نماز است یا حج یا صوم. علم اجمالی دارد به اینکه یک گناهی یا فردي است که  شخصاین  اآلنداند می

هم چون تکلیف را مشخصاً  جااینکند؛ اما در گیرد و باید اقدام هم میت اینجا را آن خطابا .ودشمیاینجا واقع 

 داند باید به بیان مطلق و مجملی بگوید که اثر بکند.نمی

کند. مهم فرقی نمیاست، یا ارتکاب یکی از چند منکر و این علم اجمالی گاهی بین ترك یکی از چند معروف 

شد پیدا می ها عناوین ثانویهدر فرع قبلی، خیلی وقتآن تکلیف وجود دارد. به  علم اجمالی این است که در هر دو

بود که ذیل این بحث ولی در اینجا دیگر آن نکته هم وجود ندارد. این چند نکته  که آن را بایستی در نظر بگیرد؛

 .رودمیاین بحث هم تمام  ترتیباینبه

که چه کسی است. اگر به همه بگوید این کار را دهد تشخیص نمی یک نفر بناست خطا بکند و شخص ناهی

 نکنید، ممکن است هتک باشد.

هد. دانجام میگناه را  و رودمی، او متوجه شود امرونهی غفلتی دارد و اگر به نحو مجملاز گناهی  گاهی شخص

 .باید توجه کرد آمده وموسوعه  در کلمات جواهر یا کهاست  اينکتهن هم ای
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 و نهی از منکر معروفامربهیط محور سوم شرا
شرایط سه بحث مهم از  ،شرایط از حیث آمر و ناهی بود بحث کردیم. بعد در مورد شرایط محور اول کهتا اینجا 

، یعنی آن چیزي امرونهیشرایط به لحاظ متعلق  ،اش چیز مهمی نیست. محور سومبقیه را بحث کردیم.مأمور و منهی 

. ما طبق موسوعه نداردکه بحث زیادي  شدهگفته. در اینجا دو شرط است به او تعلق بگیردخواهد میکه امر یا نهی 

 .رویم نه طبق جواهرمیجلو 

و نهی از منکر در معروف و منکر  معروفامربهاول: مختص نبودن  شرط

 شرعی
خواهند می اينکتهچون  که موجب تعمیم هم است؛ اما شرط محقق موضوع استشرط اول در این محور سوم، 

شرط است که معروف و  امرونهیدر متعلق  ید:بگوکسی بگویند این را جدا کردند و آن این است که ممکن است 

ناظر  ادعا بشود که این ادلهاین ممکن است  پس شارع در آنجا الزامی به فعل یا ترك دارد.شرعی باشد؛ یعنی  منکرِ

الزامی شارع  امرونهی کهآنمعروف و منکر شرعی یعنی  داریم.ه و گویا یک حقیقت شرعی به فضاي شرعی است

 آید.آن چیزهاي عقلی محض، فرع این نمی وقتآنشد، دارد. اگر این با

خواهیم بگوییم که این شرط نیست. بلکه معروف و منکر الزامی در میدر این شرط  ادعا درست نیست. این

هر معروف و منکر شرعی باشد یا عقلی.  اعم است از اینکه ،حبواجب و معروف و منکر ترجیحی در مست امرونهی

تواند واجبات و گیرد. این اشتراط و اختصاص معروف و منکر در خصوص شرعی، درست نیست. بلکه میدو را می

 .ردیبربگ محرمات عقلیه را هم در

 اقسام واجبات و محرمات عقلیه
 قسم است: ایم سهکه بارها گفته طورهمانواجبات و محرمات عقلیه، 

 ؛این محل کالم نیسته در آن جاري است. قاعده مالزمنظر اصولیین  بنا بر که ايعقلیهواجبات و محرمات : 1

 شرعی شد. ،با مالزمهخودش براي اینکه 
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مالزمه در آن جاري  :گویندمیکه قائل به مالزمه نباشد  هرکسیو ها که اخباري ايعقلیهواجبات و محرمات : 2

قرار که در سلسله علل احکام است  ايعقلیهما حکم شرعی آنجا نداریم. این در احکام  ؛ ولی عقل الزام دارد.نیست

 .دارد

 درجاهاییمثل وجوب اطاعت یا وجوب احتیاط  ت که در سلسله معلوالت احکام است؛اس ايعقلیهاحکام : 3

بعضی انظار آنجا چیزي ندارد. یا در مواردي  ا بربنشرع حداقل  و احتیاط بکن :گویدمیعقل  ه علم اجمالی دارد.ک

 براي احتیاط هم دلیل شرعی نداریم بلکه دلیل عقلی داریم.شود و که برائت جاري نمی

؛ اما قسم دوم و رودمیواجبات شرعیه  رود وکه واجبات عقلیه در سلسله علل احکام است کنار میصورت اول 

که در سلسله  ايعقلیهیا نه واجبات  را نپذیردقانون مالزمه کسی که  ايعقلیهیعنی واجبات  سوم محل بحث است؛

ها را از منکر آن و نهی معروفامربه. همه اقسام تکلیف هایا احتیاط و امثال اینمثل وجوب اطاعت  معلوالت است؛

 گیرد.دربر می

 و نهی از منکر بر قسم دوم و سوم معروفامربهادله شمول دلیل 
 داریم:دو استدالل  ،معروف و منکرما براي دلیل این مسئله این است که 

معروف و منکر حقیقت شرعیه ندارد. معروف و منکر یعنی همان چیزي که عقال و عقل آن را معروف و منکر : 1

عرفی  هايمتفاوت از دیدگاه داند. منتها شمول این معروف و منکر نسبت به واجبات و محرمات در آنجایی کهمی

 در این مفهوم داده است. دلیلی که ايتوسعهاست که یک نوع  ايادله، آن بر اساس کارایی نداردعقل  باشد و

 .دهدتوسعه میمفهوم معروف را گوید نماز واجب است، می

عقال معروف و  عقل و ؛ یعنی آنچهکه معروف و منکر همان معناي لغوي خودش را دارد گوییممیدر استدالل اول 

یک  فهمد و. یک قسم از معروف و منکر الزامی، همان است که عقل میقید الزامی داردبا قرینه،  دانند؛ امامنکر می

عه است که مفهوم را توسعه داده است. این همان حکومت به نحو توس آن راشرع  فهمد؛ بلکهرا هم عقل نمی قسمش

ها و طبیعی معروف طوربهبنابراین معروف و منکر  ؛این بیان اول است .»الطواف صاله«مثل  باز کرده است؛

چه قسم چه قسم دوم باشد و  م اول باشد که شرع هم تأیید کرده است وگیرد، چه قسمنکرهاي عقلی را دربر می

 سوم.
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معروف و منکر یعنی واجبات و محرمات،  در اینجا حقیقت شرعیه دارد ومعروف و منکر  :اگر کسی گفت :2

کند و حکمش یکی و با این فرقی نمی رودمی، تنقیح مناط عقلی و معتبرقاطع آن چیزهاي  :باید بگوید وقتآن

گیرد. ها را میین عقلیا ،یا به نحو تنقیح مناط معروف و منکر و شمول لفظی داردطبق بیان اول  است؛ بنابراین یا

 این دو دلیلی است که بر این مسئله هست.

چیز  ،حاال عقل ناظر به آن و یعنی مفروض این است که شرع چیزي گفته »سلسله معلوالتدر : «گوییممیوقتی 

(احکام عقلیه در  آید. در این قسمچون تسلسل و دور الزم می ید و مجراي قانون مالزمه هم نیست؛گومی یمستقل

قلی مثل اطاعت حتی حکم عقلی مثل اطاعت است. این حکم ع که گاهیباید توجه کنیم سلسله معلوالت احکام) 

اطاعت خودش چیز مستقلی نیست، اطاعت یعنی نماز . رودمیشامل را آن شاملش نشود، پایه  معروفامربهاگر دلیل 

 و نهی از منکر است. معروفامربه منشأ پایه آن، مشمول و روزه بگیر.بخوان 

مستقالً مشمول وجوب امر به  »طیعواا«خیلی نیاز نداریم که  مثالًاین هم مشمول بشود.  که خیلی نیاز نداریم

این  »صلِّ« :گویدمی کههمین ».صلِّ«این یک بیان دیگري است از خود آن  ».اطیعوا« :باشد که بگوید »اطیعوا«

 :یک وجوبی که بگوید وجوب داشته باشیم:نیست که دو  گونهاینو لذا اینجا  »أطِع« :بگوید کهایناز  کندمیکفایت 

میشه اوامر در ولی ه یکی است. این را باید توجه داشت؛دو این ». الصاله أطِع« :یک وجوب هم بگوید و» صلِّ«

باشد، در آن شرعی که الزام  چیز : گاهی پایه وجوب احتیاطندنیست گونهاینسلسله معلوالت مثل وجوب احتیاط 

 .کن: در این اجمال احتیاط گویدفقط عقل می نیست و

با توجه به  معروفامربه ،اي که در سلسله معلوالت استاحکام عقلیه مستقلهقسم سوم از  از درجاهاییبنابراین 

 ییکجاهایاما  ؛لغو است و لذا وجوب ندارد شیدوتا وجود است، دیگر نیازي به آن نیست وم شرعاً اش اینکه پایه

 این هم یک مطلب که نکته دقیقی بود. وجوب دارد، مثل وجوب احتیاط عقلی.
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