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 87-88               63جلسه 

 ضالل کتب حفظمکاسب محرمه / 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 مقدمه

گیري و تکمله بحث بیان کردیم  در ذیل مبحث حرمت حفظ کتب ضالل بعد از بررسی ادله مطالبی را به عنوان نتیجه

ها بیان  در جلسه قبل مطالبی درباره اضالل،اعانه بر اضالل، اعانه بر ضالل غیر و تمهید مقدمات ضالل نفس و حکم آن

 دهیم.  ی قرار میکردیم و در ادامه نکات و مطالب دیگري را مورد بررس

 وجوب هدایت

مطلب مهمی که به تبع بحث اضالل قابل طرح است و به طور پراکنده در باب امر به معروف و دیگر ابواب فقهی از 

آن بحث شده است که شایسته بود در بابی جداگانه و موسع به آن پرداخته شود، بحث وجوب هدایت است که مانند 

باشد و همانند اضالل که چهار فرع در ذیل آن قابل طرح بود در ذیل عنوان هدایت  می اضالل داراي ادله نقلی و عقلی

 هم چهار فرع زیر قابل طرح است. 

 وجوب هدایت .1

 اعانه و تمهید مقدمه بر هدایت کردن دیگران  .2

 تمهید مقدمه و اعانه بر هدایت شدن دیگران  .3

 تمهید مقدمات هدایت نفس  .4
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 تفاوت هدایت با امر به معروف 

امر به معروف و نهی از منکر اخص از هدایت است. بحث امر به معروف و نهی از منکر در جایی است که شخص 

شود و  دهد اما بحث هدایت هم شامل امر به معروف و نهی از منکر می علم به تکلیف دارد ولی خالف آن را انجام می

 شود. هم شامل ارشاد و تعلیم جاهل می

 وجوب دفع ضالل و گمراهی

دفع و جلوگیري از وقوع ضالل و گمراهی همانند رفع ضالل و گمراهی واجب است. ادله امر به معروف و نهی از 

کرد، یا به داللت مطابقی و یا با تنقیح مناط و الغا خصوصیت بر وجوب  منکر که داللت بر وجوب رفع ضالل و منکر می

فرقی بین ضالل اعتقادي،اخالقی و عملی نیست.دفع منکر کند. در وجوب دفع منکر و ضالل  دفع منکر نیز داللت می

گاهی به تذکر و یادآوري مطلبی است و گاهی به از بین بردن مقدمات ضالل و گمراهی مثالً در جایی که حفظ کتابی 

 مقدمه ضالل دیگران است باید آن کتاب را از بین برد.

 معناي رفع و دفع ضالل 

هاي ضالل را از بین  باشد این است که وقتی میگوییم باید زمینه به آن الزم میاي که در ذیل این بحث توجه  نکته

برد، به معناي امحا و اتالف و یا سوزاندن که در معتبره عبدالملک بن اعین آمده بود نیست بلکه امحا و اتالف یکی از 

ضاع و شرایط زمان است که چه هاي ضالل و گمراهی است و شکل آن تابع نوع ضالل و او مصادیق از بین بردن زمینه

بسا در مواردي امحا و سوزاندن معقول و متصور نباشد و یا اینکه امحا آن اثري در دفع ضالل نداشته باشد بلکه براي 

ها مخیر است. گاهی ممکن است اقدام به امحا  دفع ضالل طرق دیگري غیر از امحا مفید باشد که مکلف در انتخاب آن

ها شود که در این موارد باید از راه مقابله علمی و پاسخ به شبهات آن  ر خواندن و ضالل آنباعث تحریک دیگران د

 گونه که در سیره معصومین بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است، رفع و یا دفع ضالل کرد.   کتاب همان
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 حکم تزاحم عناوین ثانویه با عنوان اولی دفع ضالل 

اي بر این  هاي ضالل بحث ما در عنوان اولی آن بود اما گاهی عناوین ثانویه ینهتاکنون بحث دفع و از بین بردن زم

کند مثالً در  آید که با عنوان اولی تزاحم پیدا می شود و مصلحتی در حفظ کتب ضالل به وجود می عنوان اولی مترتب می

وش شدن چهره نظام ها را از بین ببریم ممکن است موجب مخد موردي که حفظ کتب موجب ضالل است اگر آن

اسالمی شود و یا اینکه در مجامع علمی این برداشت شود که مؤمنین یا مسلمانان قوت منطق و استدالل ندارند که این 

شود، در این موارد اگر آن مصلحت و عنوان ثانوي به حد الزام باشد موجب  اي دیگر می خود موجب گمراهی عده

  .که هر کدام که اهم از دیگري باشد را باید انجام داد شود تزاحم بین عنوان اولی و ثانوي می

 شکل دفع ضالل در امور اخالقی و اعتقادي 

هاي مستهجن الزم است این است که در این  نکته مهمی که توجه به در دفع و رفع ضالل در امور اخالقی مانند فیلم 

ستدالل در مقابل احساسات و شهوات ضعیف است موارد امحا و از بین بردن بر دیگر طرق ترجیح دارد چون منطق و ا

  .به خالف ضالل در امور اعتقادي که در بسیاري موارد منطق و استدالل و مقابله علمی بر امحا ارجحیت دارد

 بحث اخالقی 

خَلَقت داراً ، و جعلت سبحانَک خَالقاً و معبوداً ، بِحسنِ بالئک عند خَلقک «البالغه آمده است که  نهج 109در خطبه 

اي پهن کردي  براي آزمودن خلق، خانه اي به نام دنیا آفریدي و سفره...» فیها مأدبۀً : مشرَباً و مطعماً ، و أَزواجاً و خَدماً

ردم و از مشرب و مطعم و ازواج و خدم و قصور و انهار و زروع و ثماري در آن قراردادي و بعد داعیانی را براي م

نه به منادیان حق پاسخ » فَلَاالداعی أَجابوا ، و لَا فیما رغَّبت رغبوا«فرستادي که مردم را به تو دعوت کنند اما این مردم 

، بلکه در مقابل این دعوت »و لَا الَی ما شَوقت الَیه اشتَاقُوا«دادند و نه به آن چه تو ترغیبشان کردي رغبت نشان دادند 

روي آوردند به یک جیفه و مرداري که با خوردن آن مفتضح » ، قَدافتَضَحوا بِأَکلها  أَقبلوا علَی جِیفَۀٍ«نبیا و اولیاي الهی ا

و همه توافق کردند که این جیفه را دوست بدارند » واصطَلَحوا علَی حبها«ها این افتضاح را پذیرفتند  خواهند شد ولی آن

ها را کور کرد و قلب هاي  بستگی به این مردار چشم آن این عشق و دل» ئاً أَعشَی بصرَه ، و أَمرَض قَلبهو من عشقَ شَی«

» فَهو ینظُرُ بِعینٍ غَیرِ صحیحۀٍ«آن ها را آلوده و مریض ساخت و به خاطر عشق بیجایی که نسبت به این دنیا پیدا کرد 
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قَد «بیند که این مرداري است که پایان نیکی دنبال آن نیست  ی شنود و نمیبیند و گوشش درست نم چشمش درست نمی

هنیا قَلبالد أَماتَت و ، قلَهع واتالشَّه پاره کرده است و مانع از یک  هاي درونی عقل او را پاره ها و میل شهوت »خَرَقَت

و ولوه و اقبال و عشقی به »و ولهت علَیها نَفسه«عقل منسجمی است که بتواند تشخیص دهد و قلب او را میرانده است 

برده دنیا شده است و برده کسانی شده است که » فَهو عبد لَها ، و لمن فی یدیه شَیء منها«این دنیا پیدا کرده است که 

هر کجا دنیا هست او نیز آن جاست و هر » لَیهاحیثُما زالَت زالَ الیها ، و حیثُما أَقبلَت أَقبلَ ع«ها است  دنیا در دست آن

وعظ ها و زجرهاي خداوند را  »لَا ینزَجِرُ منَ اهللاِ بِزاجِرٍ ، و لَا یتَّعظُ منه بِواعظ«کند  کجا دنیا پشت کرد او نیز پشت می

بیند که ناگهان چطور  در اطراف خود می» ا رجعۀَو هو یرَي المأخوذینَ علی الغرَّةٍ ، حیثُ لَا اقالَۀَ و لَ«دنبال نمی کند 

کَیف نَزَلَ بِهِم ما کانوا یجهلون «گیرد  شود ولی عبرت نمی افراد در دام مرگ قرار می گیرند و این دنیا از آنها گرفته می

لَی مرَةِ عنَ اآلخموا مقَد نون ، وأما کانوا ینیا مراقِ الدن فم مهجاء دون، ووعها  بیند که چطور دنیا از آن می» ا کانوا ی

 و در ادامه حضرت حال احتضار را تصویر می کند.» فَغَیرُ موصوف ما نَزَلَ بِهِم«گرفته شد اما اثري نکرد 
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