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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه جلسات قبل
اي و ادله آياتبه فراتر از  ارشاد و تعليم  براي اثبات قاعده هدايت و تكليف به تربيتِ در جلسات گذشته 

 َيْدعُونَ  ُأمَّةٌ ِمنْكُمْ  لْتَكُنْ  وَ«قرار گرفت عبارت بودند از ي كه مورد بحث و بررسي آياتاستدالل شد.  استشهاد و
 إَِلى دَعا مِمَّنْ قَوْالً أَحْسَنُ مَنْ وَ«و  1»الْمُفْلِحُونَ ُهمُ أُولئِكَ  وَ الُْمنْكَرِ عَنِ يَنْهَْونَ وَ بِالْمَعْرُوفِ يَْأمُرُونَ وَ الْخَيْرِ إِلَى
اول  آيه ان با مختصر تفاوتي مورد قبول قرار گرفت.كه داللتش 2»الُْمسْلِمين مِنَ إِنَّني قالَ وَ صالِحاً عَمِلَ وَ اللَّهِ

را در همه تكاليف يا عدم رجحان دوم مطلق رجحان  آيهاما  ،رساندميدر محرمات و واجبات الزام و ايجاب را 
 كرد.ه مياز جمله مستحبات و مكروهات افاد

 ادْعُ « بود كه سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم به آنها خطاب بودند كه  آياتاي از مجموعهسوم  طايفه
پيامبر اكرم به  مركه ا آيهدر دو  »رَبِّكَ إِلى ادْعُ«و  است قرآن آمده آيهكه حداقل در چهار  3»رَبِّكَ سَبيلِ إِلى
 ِإنَّ «همچون رواياتي  ياالقاء خصوصيت با يكي از وجوه ذيل يعني:  شده بود كه سلمعليه و آله و  اهللاصلي
 ديگري براي تعميم نيزوجه  .شدتعميم داده مي داندمي را جانشين ائمهروايتي كه علما  يا 4»اْلأَنْبِيَاء وَرَثَةُ الْعَُلمَاءَ

 شود در آن بحث قبلي آورد.كه مي وجود دارد

 »دعوت«. آيات مشتمل بر واژه 4 
انبياء بكار رفته است و مربوط به  در آنها »دعوت«واژه  كه باز آياتاي از موعهبه مجچهارم دليل 

با اين تفاوت كه اين  شود،استدالل مي هست سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم يا مربوط به  السالمعليهم
به تعدادي از آنها هست كه  سلمعليه و آله و  اهللاصلي اكرم مبرپيا و منشدر صدد بيان سيره  آياتمجموعه از 
 شود:اشاره مي
پيامبر فعل گر كه بيان »يُحْييُكم لِما َدعاكُمْ إِذا ِللرَّسُولِ وَ لِلَّهِ اسَْتجيبُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا« سوره انفال 24 آيه
 .باشدمي سلمعليه و آله و  اهللاصلياكرم 
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كه در  »اتَّبَعَني مَنِ وَ أَنَا بَصيرَةٍ َعلى اللَّهِ إِلَى أَْدعُوا سَبيلي هذِهِ قُلْ: «فرمايدميكه سوره يوسف  108 آيه يا 
كه به عبارتي ايشان كنم من دعوت به بصيرت ميفرمايد: مي سلمعليه و آله و  اهللاصليآن به نقل از پيامبر اكرم 
 باشد.ميش در حال بيان فعل خوي

 .دعوت استمن  : كارفرمايدكه باز  در اينجا مي Ĥ«5بمَ  إِلَيْهِ وَ أَْدعُوا إِلَيْهِ «بعدي  آيه
 وَ : «فرمايدمينيز سوره حديد  8 آيه؛ »مُْستَقيمٍ صِراطٍ إِلى َلتَْدُعوهُمْ  إِنَّكَ  وَ: «فرمايدمومنون مي 73 آيه 

 إِنِّي رَبِّ قالَ «فرمايد: ميسوره نوح در مورد حضرت نوح   5 آيههمچنين   ؛»بَِربُِّكم لِتُؤْمِنُوا يَدْعُوُكمْ الرَّسُولُ
ما به اين تعداد بسنده ديگري كه  آياتقومم بود؛ و  كار من دعوت ،خدايا شب و روز» نَهاراً وَ  لَْيالً قَوْمي دَعَوْتُ 

عليه و  اهللاصليبه پيامبر اكرم  شده استبحث  قبالًيك فعل تربيتي است و مفهومش  ي كه دعوت راآياتكرديم. 
 شود. داده مينسبت ديگر انبياء  و يا سلمآله و 

و  منينمام مؤو شامل ت نداول و دوم مطلق بود آيهاول و دوم در اين است كه دليل با  چهارم دليلفرق اين 
نيز داراي شمول بود و همه دوم  آيه ،بوداول صيغه امر نيز بكار رفته  آيهعالوه كه در  ،شدندمكلفين هم مي

 ند وعمومي نبودهر چند كه امر داشتند ولي سوم  دليل آياتداد، اما خود قرار مي مكلفين را تحت سيطره
را با  سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم ما ديگران و غير  بودند، سلمعليه و آله و  اهللاصليمختص پيامبر اكرم 

 دانستيم. آيهمشمول اين  ي كه بيان شدآن سه وجه
تا  هستعمومي داللتشان د نه اول را ندارن آياتاز خصوصيات آن  كداميچهچهارم دليل  آياتمجموعه  

 .نه امر دارند شامل همگان گردند و 
 ؟استدالل كرد آياتبه اين شود مي آيا مذكور وصف با اين توضيح و 

در مورد  آياتبه اين  توانميشود با مقدماتي كه در ادامه بيان مي توان ادعا كردمي در پاسخ به پرسش فوق،
 استدالل و استناد كرد: قاعده مورد بحث، 

 : استنباط رجحان از مجموعه آياتمقدمه اول
زيرا مجموعه  ،دنرسانرجحان اين عمل را مي ،آيات اين مجموعه عبارت است از اين كه قطعاً مقدمه اول

عليه و  اهللاصليد كه اين افعال پيامبر اكرم نكنآيد به وضوح اذعان ميي كه گذشت و مواردي كه در ذيل ميآيات
عليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم گويد وقتي مي باشد،عظام ديگر هست و داراي رجحان مي و انبياء  سلمآله و 
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شود فلذا هر چند نمي 7»النَّارِ إِلَى تَدْعُونَني وَ النَّجاةِ إَِلى أَْدعُوكُمْ لي ما قَوْمِ يا وَ«يا  6»يُحْييُكم لِما دَعاكُمْ« سلم
 .استاستفاده  قابلكده اينها مؤ انجحر اما ،استنباط كرد هاوجوب را از آن

ر اگر نگوييم كه د ،استفاده كرد آياتاز مجموعه اين  توانميرا  مؤكدفلذا مقدمه اول اين است كه رجحان 
بيان  اول در مقدمه جهتازاين .آورد دستبهوان از آنها تكه وجوب را هم مي قرائني نيز وجود دارد آياتبعضي 

نقل  آياتهست كه توسط  رعظام ديگ يا پيامبران سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم فعل  اموراين  شود كهمي
ظاهر  .عمل كار راجح محسن بوده استه اين بوده اين است كموجود  آياتو شواهد و قرائني كه در د شومي

 .استسن اولي حُ سن اين عمل،گر اين است كه حُنشانهم  آيات

 : تعميم خطاب آيات مد نظر به عموممقدمه دوم
گروه  آياتمثل نيز  آياتاستفاده كنيم اين  هااينم رجحان و قبح را از اگر بتوانيكه در اين است  مطلب دوم

به غير پيامبر اكرم  آياتراهكار تعميم اين  .بود سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم  كه در مورد شودمي سوم
  چيست؟  سلمعليه و آله و  اهللاصلي

 إِنَّ « از باباز باب تنقيح مناط است يا گذشته بيان شد كه يا  آياتاست كه در  ناهم اين پرسش پاسخ به
به اين ترتيب و كنند معرفي مي السالمعليهم ائمه را خلفا و جانشينان  علما ي كهياتايا رو 8»الْأَنْبِيَاء وَرَثَةُ الْعَُلمَاءَ

جانشينان و خلفاي بعد پيامبر ائمه چرا كه  ،رسندمي  سلمعليه و آله و  اهللاصليعلما با يك واسطه به پيامبر اكرم 
اده يي استفپردازيم كه هم كارااره نشده مياش قبالً به راهي كه  در اين مقام هستند. سلمعليه و آله و  اهللاصلياكرم 

  .غير معصوم را به معصوم تعميم دادين وسيله ه اگذشته ب آياتتوان در در اين جا را دارد و هم مي

 از معصوم به غير معصوم آياتكار چهارم جهت تعميم راه
كند با مي سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم ديگران از تأسّي امر به  وتعاليتباركدر سوره احزاب خداوند 

، 9»كَثيراً اللَّهَ ذَكَرَ وَ الĤْخِرَ الْيَوْمَ وَ اللَّهَ يَرْجُوا كانَ لَِمنْ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اهللارسول في لَُكمْ  كانَ لَقَدْ«عبارت كه اين 
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در ادامه به بحث و بررسي و بيان  10سوره ممتحنه نيز آمده است.  6و  4آيات به اين مضمون در آياتي   البته
 پردازيم.نكاتي در اين رابطه مي

 در مقام انشاء بودن جمله خبريه 
 لَِمنْ « آمده است ـ آيهاي است كه در مقام انشاء است. آنچه كه در ادامه شريفه مورد  بحث جمله خبريه آيه
رفته است و اين  كاربه»  لكم«بدل از ضميري است كه در ـ » َكثيراً اللَّهَ ذَكَرَ وَ الĤْخِرَ  الْيَوْمَ وَ اللَّهَ  يَرْجُوا كانَ

است  ينابراي كس تأسّي عني اثر نهايي باشند ي هاويژگيثير بسزايي دارد كه اشخاص داراي اين جايي تأتأسّي 
  .دنكه ايمان قوي و ذكر كثير داشته باش

 :به يكي از اين دو بيان مفيد حكم است آيهاين 
ي داريم اما جمالت خبريه .يداهكه در اصول مالحظه كرد همان طوراست  ءجمله خبريه در مقام انشا آيهاين 

حكمش  اتفاق افتاده است فالنال شده كه سؤ السالمعليهاز امام  نمونه عنوانبه .دنشوصادر مي ءكه به داعي انشا
 شودكه مشاهده مي ذلكامثالو » يتوضوء«يا  »يغتسل« اند كه:نيز در جواب بيان داشته السالمعليه امام چيست؟

به اين صورت  است، امر روح اين پاسخ بينيما ميام اندهستند كه فعل خبريه فعل ماضي يا مضارع، هاپاسخ اين
ي مناسبت بهنيز  قبالًاست كه  ءانشاو مراد جدي آن  لي داعيكه مراد و داللت استعمالي فعل، جمله خبريه است و

 شده است.توضيح داده 
يك الگوي خوب و  سلمعليه و آله و  اهللاصليكه پيامبر اكرم جمله خبريه ـ مورد بحث،  آيه، بنابراين

 »حَسَنَةٌ أُْسَوةٌ اهللارسول في لَكُمْ كانَ لَقَدْ« معناي ديگر به داعي انشاء است و به عبارتي ـسرمشق خوبي است 
خبر از است و  يهخبرجمله  واقعاً آيهبينيم كه اين مي». اهللارسولباقتدوا « يا» اهللارسولسوا بتأ« امر است يعني

مدلول التزامي  خبر يك منتها اين دهد،مي سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم  سرمشق و الگوي خوب بودن
شما  شود در اين بعثي نباشد كهو سرمشق خوبي است آيا مي پيغمبر يك الگو فرمايد:مي آيهدارد وقتي اين 
 از احتمال اولاظهر  البته احتمال دوم ،شريفه است آيهيكي از اين دو احتمال در فلذا  ؟بكنيدتأسّي  برويد و به او

توان ، حتي مياست آيه به عبارت اخري، اين مدلول التزامي عرفي .يابدبه خوبي در ميعقل  . اين معنا را است
 دانست.  ءداللت اقتضا را آيهپا را فراتر نهاد و داللت 
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بگوييم پيامبر  و لغو است، يعني معنا ندارد اصالً ي، سّبدون اين معناي انشاء و امر به تأ آيهمعناي  :مدعاتقرير 
 . بكنيد تأسّي  اسوه حسنه است ولي شما الزم نيست به او سلمعليه و آله و  اهللاصلياكرم 

داللت آن باالتر و اظهر از داللت قبلي خواهد  ،باشد ءداللت اقتضا آيهكه داللت مورد نظر در  در اين صورت
 است.سه احتمال ، با نگاه فقهي داراي آيه بنابراين بود.

يك قرآن  آيات، چرا كه در همه بايد يك دور همه قرآن را با نگاه فقهي ديد به كرار عرض شده است كه
 ند.ود البته آنها بارزترشمحدود نمي آيه 1000يا  500فقهي قرآن به  آياتو  وجود داردنگاه فقهي 

 آيهاحتماالت وارده در  بنديجمع
پيامبر اكرم به  تأسّي بايد  است به اين معنا كه ء، جمله خبريه در مقام انشاآيهحتمال اول آن است كه ا
 آنگاه بايد قائل احتمال پذيرفته شود بكنيد. اين احتمال خيلي قوي نيست كه اگر اين سلمعليه و آله و  اهللاصلي
  وجود دارد. بعث و امر مورد بحث، آيه كه در شد

گفته خبر  عنوانبهاي كه اسوه حسنه اما ايناست كه جمله خبريه در مقام انشا نيست  اين آيهدر احتمال دوم 
ما از او باشد. در اين صورت اين داللت، اقتضائي تأسّي معقول نخواهد بود كه بدون امر و بعثي براي  است،شده 

 خواهد بود.جمله خبريه مستلزم يك جمله انشايي به داللت اقتضا  آيهد، با اين بيان خواهد بو
پيش نخواهد  آيهبشويم كه در اين صورت نيز لغويتي در  آيهالتزامي قائل به مدلول احتمال سوم اين است كه 

 .بكنيد تأسّي به پيغمبراين است كه شما  آيهبه اين عبارت كه بگوييم عرفاً ظهور ، آمد
است ولي حاكم در احتمال  نيفرق اين دو وجه اخير در اين است كه حاكم در احتمال دوم عقل و نگاه عقال

 . دومي استاعتبار احتمال تر از كمي ضعيفاعتبار اين احتمال سوم  درجه .باشدميسوم عرف 
باشد خواهيم  آيهدر  اولياحتمال گر ا :گانه اين شد كهاحتماالت سه از نظر اعتبار بنديتقسيمپس در يك 

ي است ولي است، اما اگر احتمال دوم باشد آن نيز قو ترقويدر اصل داراي بعث و امر است فلذا  آيه گفت كه
 است.احتمال ديگر دو  تر ازدرجه اعتبار احتمال سوم، پايين

علي اي حال مشتمل بر يك نوع بعثي بر همه  »حََسنَةٌ ُأسْوَةٌ اهللارسول في لَكُمْ  كانَ  لَقَدْ «شريفه  آيهاين بربنا
 اهللاصليه پيامبر اكرم ب» اهللارسولاقتدوا ب«يا » اهللارسولوا بسّتأ«كه  به اين مضموناست مسلمانان و همه مكلفين 

داللت اقتضا يا به داللت ه يا ب خبريه جملهدر مقام انشا بودن  از بابيا  بكنيد حال تأسّي  سلمعليه و آله و 
 .يا سومي است كه دومي بعيد نيستمي. البته اظهر احتمال دومي التزا
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به  در صدد تقييد خطاب تكليف »َكثيراً  اللَّهَ ذَكَرَ وَ الĤِْخرَ الْيَوْمَ وَ اللَّهَ يَرْجُوا كانَ ِلمَنْ «شد كه  خاطرنشانبايد 
كند چرا مسلمانان نمي را مقيد بهكه خطاب به مسلمانان است حكم  »لكم«كه  همان طور نيست،خاص  اشخاص

در راستاي » �ًكَثيرا اللَّهَ َذَكرَ وَ الĤْخِرَ اْلَيوْمَ وَ  اللَّهَ يَرْجُوا كانَ لِمَنْ « بلكه ند.سته، عموم مردم كه مخاطب احكام
 و دارند رستاخيز روز و خدا رحمت به اميد ي است كهانبراي كستأسّي فايده عملي اين بيان اين مطلب است كه 

مندند، البته به آن مقدار كه از آن استفاده از اين خوان نعمت خدا بهره هاانسانهمه  كنند. مى ياد بسيار را خدا
  .بعد فقهي ندارد كند ورا بيان مي آيه جنبه تربيتياين عبارت كنند. 

 حكم مستفاد از آيه امر الزامي يا استحبابي
 الزامي است يا امر استحبابي؟  رامآيا  آيهامر مستفاد از ين است كه مورد بحث ا آيه دومين مطلب در رابطه با
اگر احتمال اول را  كند:در مطلب اول نمود و ظهور پيدا مي شدهمطرح احتماالت در اين مطلب دوم تأثير

در اصول بحث  شده  كه  همان طورزيرا  ،وجوبي خواهد بود آيهالبته احتمال ضعيفي است امر در  كه پذيريمب
 مثل امر ظهور در وجوب دارد. ءانشا مقامقائمخبريه  است، جمله

 آيهدر  يلغويت براي اين كه آيهو سوم ـ داللت اقتضا و داللت التزام ـ قدر متيقن از  احتمال دوم بنا براما 
 نه الزام. استرجحان پيش نيايد 

 سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم به تأسّي داللت بر رجحان  »حََسنَةٌ أُسْوَةٌ اهللارسول في لَُكمْ  كانَ لََقدْ« 
 آيد.نمي دستبه آيهخوبي است اما بايدِ وجوبي از  و سرمشقچرا كه او الگو  كندمي

مشتمل بر يك  داراي دو بعد است: يك بعد تربيتي كه آيه كه اين استشريفه  آيهدرباره بنابراين عرض ما  
 .نقش الگويي كه پيامبر دارد مبر واصل مهم تربيتي است در الگو بودن پيا

 كه خود داراي دو زير مجموعه است: آيهديگر بعد فقهي 
به يكي  اين امر  كه امر دارد سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم ديگران از تأّسي در رابطه با  آيهيك: اين 

 آيد.مي دستبهاز طرق گذشته 
 امر الزامي.نه است  انيامر رجح: اين است كه قدر متيقن از اين امر، دوم

به ديگر  سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم بوط به مر آياتحاصل بحث اين شد كه در ادامه بحث تعميم 
مقام نيابت  بود سه ديگر نبياءاال ورثةالعلما  ياتاسه طريق بيان شد كه اولي تنقيح مناط بود، ديگري رو ،مكلفين

تأسّي است كه مدلول آن امر به اسوه  آيه طرق،از آن  نظرصرفهارم هم اين است كه با وجه چ .علما از ائمه بود
او انجام نيز اين است كه هر آن چه را كه تأسّي است. معناي  سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم ديگران به 
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خواهد بگويد: مي آيهدر واقع اين  ديگرعبارتبه ؛شما هم آن را انجام بدهيدترجيح و رجحان دارد كه  دهد مي
عليه و  اهللاصليپيامبر اكرم سيره هاي نيكو اين فعاليت ،12»ُيحْييكُمْ لِما َدعاُكمْ«يا  ،11»بَِربُِّكمْ لِتُؤْمِنُوا يَْدعُوكُمْ «

و دعوت و فعاليت شما هم بايد اين عمل  . در نتيجهبكنيدتأسّي به ايشان  شما هم بايد بوده است، سلمآله و 
 ا انجام بدهيد.رتبليغ 
بكنند دين و اسالم  و گويد همه بايد دعوت به خيرمي .است و حكم به همه مكلفين آيهمول با اين تعميم ش 

 الزامي. است نه بايدِ  انيرجح، البته با اين توضيح كه در اين جا امر، امر اختصاص به علما هم نداردو 
 سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم رفتار  تكليف وم كه فالن نيااز طريق قرينه بيروني بد كهدرصورتي مگر

 تأسّي  مستحب استو جايي كه تكليفي  الزامي است تأسّيبه ايشان  تأسّيالزام است، در اين حالت  صورتبه
 خواهد بود. به او نيز استحبابي

 سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم ، تكليف دعوت بر داشت »ادع«سوم كه  طايفه آياتمثال در  عنوانبه
ن وجوب نبود در اين در آكه چهارم  آيه؛ اما در براي ديگران واجب خواهد بودنيز در اين صورت  ،واجب بود

 .كرد فادهستا توانجا نيز بيش از رجحان نمي
 هم نيست،  سلمآله و عليه و  اهللاصليپيامبر اكرم » ادع«مربوط به  كه بيان داشتيم فقطاين وجه چهارم را 

مكلف به آن شده است يا همه چيزهايي كه از  سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم ي كه بلكه همه آن چيزها
، در واقع شودشامل مي اسوه همه را آيهنقل شده است،  سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم آنها با عنوان سيره 
دهد تعميم مي و آنها را به ديگراندارد  تموكو ادله سيره پيغمبر ح آياتنسبت به  آيهاين وجه و اين 

 كند.عموميت پيدا ميبه امت  سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم تمام تكاليف  آيهبا اين  ديگرعبارتبه
. چندين ستيكي از قواعد فقهي ا اهللارسولبه  تأسّي و رجحان و  آيهكه اين  ان چنين ادعا كردتوحتي مي
يابد است به ديگران تسري مي گفته شده سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم  امر و وصفي كه برايهزار خطاب 

در تأسّي  و بگوييم كهكه بعيد هم نيست ـ   ـ را هم بپذيريم و اگر نكته اخير شريك خواهند بود آنو همه در 
خواهد روشن  نيزكيفيت حكم  در اين صورت، ،استحبابدر مستحبات به نحو و واجبات به نحو وجوب است 

وجود  سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم مگر در مواردي كه قرينه خاصي بر اختصاص حكم و خطابي به  بود
 . داشته باشد
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 كفايي بودن حكم مستفاد از آيه
 . هستند اينها همه كفايي و محفوظ استبايد به اين نكته هم توجه شود كه جايگاه كفايي بودن اين حكم 

اگر قرار بر اين است كه كسي هدايت و دعوت به واجبي يا مستحبي شود يا از  :كهمطلب آن است توضيح 
 ،رده ديگران ساقط خواهد شد كه ايناين تكليف از گُ يهابا اقدام من به الكف ،حرام و مكروهي باز داشته شود

  همان معناي كفايي بودن حكم است.

   ديبنجمع
 ي كه گذشت.است به نحو يكي از آن سه احتمالبه مخاطبين  نسبت امريبر مشتمل  آيهاين اول آنكه 
 وجود دارد:دو احتمال  آيهمستفاد از  اين امردر دوم اينكه 

 و مطلوبيت است. رجحانامر،  اولي: آن است كه مراد از اين
نسبت به واجبات تأسّي به  اين است كه امر نيست،صحت آن هم بعيد و  ترجيح داديم اخيراً دوم:  احتمالي كه 

 شود مستحب.و نسبت به مستحبات مي شود واجبمي سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم 
 .شودنيز شامل ميهمه را نخواهد بود و مقيد به علما با اين بيان وجه چهارم 

البته از سيره بيش از  ،د قابليت تعميم داردندهسيره راجح انجام مي سيره عملي ايشان را با اين بيان كه ايشان
انجام  آن را ي كهلكدهد و با همان شاو انجام ميچون اسوه يعني آن چيزي را كه  ،شود استفاده كردرجحان نمي

  كرده عمل كنيد. تأسّي شما نيز  دهدمي
 اله الطاهرين. و محمدعلي اهللاصليو 
 


