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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ی از منکر يهٔ اولحکم   امر به معروف و 

ی در واجبات و حمرمات  حکم  اوليه امر و 

 بيان ادله

 لطف قاعدهٔ عقلی /  ادلهٔ 
 

ی از منکر اين بود که ما با استناد به  لطف بدون نياز به هيچ دليل لفظی به  قاعدهٔ خنستني دليل در تقرير عقلی بر وجوب امر به معروف و 
ی از منکر دسرتسی پيدا کنيم. تقرير استدالل و استناد به   لطف را عرض کردمي.  قاعدهٔ وجوب امر به معروف و 

 طف  ل قاعدهٔ مناقشات بر تقرير 

 اشکال اول  
ی بر عبد و وجوب آن بر خود مولی است و اين مالزمه  مالزمهٔ اشکال به اين مسئله ادعای وجود  ينتر مهمبعد گفتيم  بني وجوب امر و 

 مستلزم يکی از آن دو تالی فاسد بود؛ 

 اينکه در عامل خارج اصًال نبايد عصيان و ترک واجب و اتيان به معصيت و حمرم حمقق شود؛ .١
 خداوند در تکليف خود و آنچه که مقتضای لطف او است قصوری داشته باشد.  معاذ اهللاينکه  .٢

 که هر دو قبيح است. 

 به اشکال اول حلی عالمهٔ جواب 
ی اهلی ديگرعبارتبهجواب اولی که داده شده بود اين بود که تفاوت دارد،  ی اهلی تفاوت دارد و امر و  ی بنده با امر و   امر و 

نتها مستلزم اجلاء نيست و به حد اجلاء مالزمه را قبول ندارمي. اين جواب اول بود که از خمتَلف نقل شد. دو مناقشه نسبت به آن نقل کردمي م
ايی نسبت به آن مناقشات اجنام ندادمي.   هنوز داوری 

 تذکر
که   يیهاکتاب. هاکتاباست يا يکی ديگر از اين   ١٦جلد  ةاين از مرحوم سيد يزدی نيست، يا در کلمات آقای فاضل است يا تفسريالشريع

احکام فقهی که در ذيل واژگان امر به معروف  موسوعهٔ و  ةو تفسري الشريع الصادقفقهعالوه بر کتب قدما، جواهر و  کنيمیمما االن مراجعه 
ی از منکر آمده است.   و 
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 جواب مرحوم سيد يزدی  به اشکال اول
مکاسب ايشان نسبت داده شده است و آن اين است که کسی بگويد که  يهٔ حاشبه مرحوم سيد يزدی در  کتباز اين  جواب دوم در يکی 

؛ هر لطفی بر خدا واجب نيست. مرحوم خواجه و عالمه و ديگران که اشکال کردند گفتند اگر اين لطف ليَس کلُّ لطٍف واجٌب علی اهلل
، جواب دوم به اشکال خواجه و عالمه اين است که شودیمو آن منجر به يکی از آن دو تالی  اينجا است بايد خود خداوند نيز اقدام کند

ی از منکر بايد از مکلف صادر شود، خدا هم بايد اقدام کند ولی اقدام  گوييدیممالزمه را قبول ندارمي؛ زيرا مشا  اگر اين امر به معروف و 
 . شودیمخدا منجر به اجلاء 

 
 با توجه به اين مطلب که لطف دو قسم است؛ 

 خداست؛ يژهٔ و افعال لطفی که  .١
 آن کار را اجنام دهند. توانندیمافعال لطفی که اختصاص به آن ندارد و طريق منحصر نيست و ديگرانی هم  .٢

است ولی اين لطف واجب  جواب دوم اين است که هر لطفی بر خدا واجب نيست، اينکه خدا به بازداشنت يا واداشنت اقدام کند، لطف
که برای توجيه مکلف به مست اطاعت و پرهيز او از   يیهاراهنيست دليلی برای اينکه مطلق اين واجب باشد ندارمي، برای اينکه در اعمال و 

بگويد  خواهدیماست، يعنی  ترییکلو متصور است، دخالت خدا در آجنا دليل ندارد، اين حرفی   شودیمعصيان از خود مکلف صادر 
اوست و کس  يژهٔ و دخالت شارع از باب لطف در جايی الزم است که کار احنصاری خود شارع باشد مثل ارسال رسل، انزال کتب، اين کار 

اجنام دهد، الزم نيست و دليلی بر اين ندارمي. اين   تواندیمکه مکلف   در کارهايیاين کار را اجنام دهد اما لطف خداوند  تواندیمنديگری 
مثل ارسال رسل،  آيدیبرملطفی که خمتص به او است و  از او  ليَس کّل لطف واجٌب علی اهلل فليجُب علی اهللای قصه است، پس کرب 

اجنام دهند، دخالت اهلی از باب لطف در آن الزم نيست. اين  توانندیمانزال کتب و چيزهايی از اين قبيل و اما کارهايی که ديگران نيز 
 مطلق نيست. » لطٌف واجٌب علی اهلل«کربای   گويدیماب از آن اشکال با ورود به کربی است، مطلب در حقيقت جو 

 مناقشه در جواب مرحوم سيد يزدی  

نيست، اگر مشا دليلی داريد که  استثنابردارکه ممکن است طبق مبانی متعارفی که وجود دارد کسی وارد کند اين است که حکم عقل   یامناقشه
 لطف واجب است بايد هم در جايی که لطفی در ذات خداوند منحصر است بپذيرمي و هم آجنايی که منحصر نيست. 

 جواب استاد به مناقشه

يدی در آن لطف از اول، لطف به طور مطلق نبوده، ق قاعدهٔ اما اين جواب قابل پاسخ است، ممکن است کسی بگويد که دليل ما در باب 
 . ـکنيمیمقاعده است. ـ آيا در آن قاعده قيد است يا نيست؟ اين را بعد عرض 

عقلی مالک فقط لطف باشد اين جواب درست نيست زيرا ختصيص در حکم عقل معنا ندارد اما اگر در بررسی کربی و  قاعدهٔ بنابراين اگر 
 شودیممقيد بود و اين مورد از آن خارج بود، آن ختصص  ةالرکي ضيِّق فمباب لطف از  قاعدهٔ قاعده ديدمي که لطف با قيدی است، از ابتدا 

و خروج ختصصی در احکام عقليه هيچ مانعی ندارد، اما اينکه اين خروج لطف غري منحصر از قاعده ختصيصی است يا ختصصی؟ متوقف بر 
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ی در آجنا است؟ که بعد عرض خواهيم کرد که شايد قيودی حبثی است که بعد عرض خواهيم کرد، ببينيم آيا مطلق لطف واجب است يا قيود
 باشد. 

ی از منکر بود که ما عرض کردمي عني اين استدالل در  قاعدهٔ  قصهٔ اين سري  تربيت  قاعدهٔ لطف و استدالل به آن در مبحث امر به معروف و 
 ارشاد جاهل نيز قابل جريان است. قاعدهٔ در  طورمهنيو هدايت و 

 لطف   قاعدهٔ بيان 
 ؛ کنيمیملطف بيان  قاعدهٔ  دربارهٔ بدون اينکه ورود  در حبث کالمی و با بيانی امجالی، در دو مقام حبثی را 

 لطف ۀحبث کربوی؛ موضوع  قاعد
 ابتدا نکاتی را بيان خواهيم منود. بارهدراينلطف است.  قاعدهٔ مقام اول کربای حبث از 

 لطف قاعدهٔ مبنای  .١
م، اصول و نيز در مسائل فقهی مکرر مورد استشهاد قرار گرفته است، از قواعد مهم کالمی و فلسفی است، به تعبريی لطفی که در کال قاعدهٔ 
که در فلسفه و در حکمت متعاليه آمده است،   تریایيشهر فلسفی است که آثار کالمی دارد و اصل آن  به قواعد  یاقاعده تريقدق
و اينکه واجب الوجود هر جا که قابليت فيض  جلميع الکماالت الوجودواجبواجب الوجود و استجماع از  اندعبارت؛ آن قواعد گرددیبرم

او نيست بايد  يهٔ ناحاست. اينها مبانی فلسفی حبث است. وجود کامل که هيچ مانعی در جريان فيض از  يضالفدائموجود داشته باشد او 
 .پذيرميیماينها را  مههٔ جريان و دوام فيض  قاعدهٔ فه آمده و امکان اشرفی که در فلس قاعدهٔ دائم الفيض باشد و 

اول اين است که دو حبث دارمي؛ کربی و تطبيق بر صغری، در کربی عرض ما اوًال اين است که مبنای اين قاعده مهان  نکتهٔ بنابراين مبنای  
که اين فيض جاری و دائمی است و هر آنچه که هلل وجود اجلريان الفيض من امبانی فلسفی است بر اساس وجود کامل و اقتضای کمال 

آمده است مهه مبتنی بر  هاکتابامکان اشرفی که در اسفار و در   قاعدهٔ و آن  کندیماو جريان پيدا  يهٔ ناحبرای کمال ديگران الزم باشد از 
شرف به چند تعبري در قواعد فلسفه آمده، امکان ا قاعدهٔ اينها، حکمت خدا، عدل خدا، لطف خدا، دوام فيض خدا،  مههٔ مهني است، اصل 

اينها هم درست است و اساس  مههٔ در کالم هم برای مباحث کالمی مبنا قرار گرفته است و کم و بيش هم به اصول و فقه سرايت کرده است، 
لطف مثل چند قواعد ديگر که  اعدهٔ قبه تصويری که ما از واجب الوجود و آن کمال مطلق دارمي. اين يک نکته که مبنای  گرددیبرماينها  مههٔ 

ا اشاره کردمي اصل کمال مطلق است و اقتضای آن نسبت به حکمت و لطف و رمحت و امثال اينها است.   به آ
 

 مقيد بودن لطف خداوند .٢
دومی که در اين حبث کربوی بايد به آن توجه کنيم اين است که اين جريان فيض من اهلل و دوام فيض من اهلل و رمحت اهلی و لطف  نکتهٔ اما 

 خدا مهه طبق آن مبنا درست است اما بايد توجه داشته باشيم که در جريان اين رمحت و فيض و لطف دو چيز شرط است؛ 
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 قابليت قابل؛ .١

فيض اهلی و دوام فيض و رمحت اهلی مشروط به اين است که قابليتی در قابل وجود داشته باشد، اين روشن است و عدم قابليت 
 . شودیمنموجب نقصی در فاعليت فاعل و کمال او 

 عدم مزامحت؛  .٢

يعنی اين تزامحات  شوندیميض دوم اين است که گاهی تزامحاتی در عامل و در عامل ثبوت وجود دارد که مانع از جريان و دوام ف
، گاهی عدم قابليت مهان عدم قابليت ذاتی است، گاهی عدم قابليت دريافت فيض به دليل تزامحاتی شودیمموجب عدم قابليت 

 فردشاه. شودیماست که آن از اينکه فيض جريان پيدا کند، مانع  یامتزامحهاست که وجود دارد، يعنی جمموعه مصاحل و مفاسد 
کمال   یهاقلهبا اختيار به  هاانسانو آن اينکه اقتضای رمحت و حکمت و فيض اهلی اين است که  دانيمیممهان است که مهه  حبث

اينها را مانند مالئکه قرار دهد منتها مهني که پای اختيار پيش آمد بعضی از  مههٔ بدون اختيار  توانستیمو سعادت برسند، خدا 
 . شودیمحمدود  هالطفو  هارمحت

. عدم مزامحات است، اينکه آن مزامحات و ٢. قابليت ذاتی اين قابل. ١خدا واجب است ولی دو قيد دارد؛   يهٔ ناحپس لطف از 
. بشر با اختيار خود ٢. ذات مشا ذات ملکی باشد؛ ١خدا متصور است؛  يهٔ ناحبنابراين دو رمحت از ؛ تزامحات جلوی آن را نگريد

کمال برسد، اين دو باهم در انسان کافر فاسق تزاحم پيدا کرده است، اگر آن باشد کماالت اختياری در نوع بشر حتقق   یهاقلهبه 
لطف متسک کنيم،  قاعدهٔ به  توانيمیمناختيار اين است، اينجاست که  الزمهٔ دارد، چون  هايیيزشر ، اگر اين باشد يک کندیمنپيدا 

اينهايی که در فلسفه گفته شده و درست است، بگوييم اقتضای لطف خدا اين  مههٔ کان اشرف و است و ام يضالفدائماينکه خدا 
ملک خلق کند، لطف خداست که اصًال کسی گناه نکند، بلکه چيز ديگری در مقابل اين عنايت و لطف  صورتبهبود که مهه را 

 جريان پيدا نکند.  هارمحتاست که آن ارجح است و آن موجب شده است که بعضی از الطاف و 

بايد در مقام تزاحم بني الطاف  طلبدیمکه قابليت قابل ذاتًا را   طورمهانمهمی است که لطف  نکتهٔ لطف بسيار  قاعدهٔ دوم در شرط  نکتهٔ 
ف قيد لط گفتيمیماين لطف مرجح باشد واال ممکن است اين ذاتًا لطف باشد ولی در تزاحم مرجوح شود، اين مهان است که  هارمحتو 

بر اساس آن مبانی فلسفی لطفی بر خداوند واجب است که قابل باشد  گوييمیمدارد، البته اگر دقت کنيم شايد اين قيد توضيحی باشد، ما 
و آن لطف مزاحم به لطف ارجحی نباشد و در اين لطف ارجح هم شخص مهيشه مطرح نيست گاهی نوع مطرح است، آيات قرآن هم که 

 قاعدهٔ فلذا اصل  ٢»ِبِعباِدهِ  يفٌ َلطاهللَُّ «، ١»ءٍ یْ شَ  ُکلَّ َوِسَعْت   یَرْمحَتَو «شرعی دارمي،  ادلهٔ ، هم فهمدیملطف هم عقل  دهٔ قاعاين  فرمايدیم
  کنندیماين امر  يض از خدا وجود دارد که داللت برلطف بنياد و دليل عقلی حمکم دارد، هم انبوهی از ادله و شواهد قرآنی و روايی بر دوام ف

در  سينایبوعلکه   طورمهان، -وجوب عن اهلل است نه علی اهلل  گويندیم بداً البته وجوبش تع -ن فيض و لطف بر خدا، که واجب است اي
اما اين  شودیم، مالصدرا هم در اسفار و ... آورده است، اين وجوب عن اهلل است ولی وجوب است و اين کار حتمًا اجنام اندگفتهشفا  

حمکمی است موضوع آن لطف با حمل قابل و بدون مزاحم ارجح است، اين موضوع لطف است.  قاعدهٔ وجوبی که مبانی عقلی و نقلی دارد و 

                                           
 156. اعراف؛ 1
 19. شوري؛ 2
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َو « گويدیماين دليل  مههٔ شرعی و لفظی مهه منصرف به اين است؛ زيرا اين يک قيد عقلی است که به  ادلهٔ اين کربای قصه است يعنی عقل و 
به رمحتی که قابل باشد و مزاحم اولی و  زندیملبی و عقلی دارمي که اين را ختصيص  ينهٔ قر اين عام است ولی يک ، ٣»ءٍ یْ شَ  ُکلَّ َوِسَعْت   یتَرمحَْ 

، پس حکم عقل که کندیمرا مقيد  ٤»ءٍ یْ شَ  ُکلَّ َوِسَعْت   یَرْمحَتَو «اين اطالقات  مههٔ ارجح نداشته باشد، اين حکم عقل دليل لبی است که 
، اين دليل لطف شودیملطف مهه با آن حکم عقل حمدود  قاعدهٔ مطلقات شرعی هم در  ادلهٔ دليل اصلی است از اول حمدود به قيودی است، 

 است.
زاحم اولی و دوم هم اين است که موضوع آن حمدود به لطف در حمل قابل و بدون م نکتهٔ لطف مستند به ادله است، عقًال و نقًال.  قاعدهٔ پس 

 ارجح است با قيودی که گفته شد. 

 لطف بر مصاديق قاعدهٔ حبث صغروی؛ تطبيق 
اين  خواهيدیموقتی  ديگرعبارتبهلطف را در افعال اهلی جريان دهيد،  قاعدهٔ  خواهيدیمی . وقتدر مقام کربی معلوم شد که اين لطف چيست

احراز و اطمينانی پيدا کنيد که مزاحم ارجحی نيست، حمل قابل است و مزاحم ارجح قاعده را روی اين فعل خدا پياده کنيد، اينجا بايد 
اما دشواری قصه در احراز شرط دوم است که اين لطف مزاحم ارجح ندارد، اينجاست که در  فهمدیمنيست. قابليت حمل را معموًال عقل 

ط احراز عدم مزاحم ارجح نياز به نوعی احاطه بر مصاحل و مفاسد لطف با حمدوديت و دشواری مواجه خواهيم شد؛ زيرا شر  قاعدهٔ تطبيقات 
 دارد تا انسان بتواند به نتيجه برسد. 

فقهی شوند. ـ  قاعدهٔ مبنای  توانندیمنعقل مستقل به سادگی  هایيافتدر اين داشتم که کشفيات علوم برخالف  در موردـ سال قبل يک حبثی 
واضح و قطعی گفته  صورتبهآمده و حتی  شناسیجامعهصحيح است که احکام مبتنی بر مصاحل و مفاسد است، روانشناسی يا اقتصاد و 

بايد به شکلی به  هامصلحتاست که اين مصلحت در اين فعل است ولی صرف يک مصلحت کافی نيست، البته آجنا دو سه نقطه گفتيم، 
واقع را بدانيم تا  نقشهٔ  توانيمیمنبر آن مصاحل و مفاسد ندارمي،  احاطهٔ ود و مهچنني بايد در تزامحات اولی و ارجح شود، ما آخرت مرتبط ش

 را تشخيص دهيم. غري ارجحارجح و 
از اينکه خداوند باشد يعنی بعد  طوريناممکن است در مواردی انسان به اطمينان يا قطع برسد، مثًال در ارسال رسل و انزال کتب شايد 

از قبيل ارسال رسل  یهامساعدت جزبهاز جمرای آزادی به آن کماالت برسد و يقني دارمي که  خواهدیمکه   دانيمیمخملوقی را آزاد خلق کرد و 
بتوان قبول کرد ولی  ، شايد آجنا مطمئن به اين باشيم که مزامحی وجود ندارد و لذا در اصل ارسال رسل و انزال کتب شايدشودیمنو انزال کتب 

لطف متسک  قاعدهٔ بوده که اقتضا کرده است نسب نکند، خيلی از مواردی که به  یامزامحهدر امجاع لطفی نه. در حبث امامت شايد مصاحل 
مهمی  نکتهٔ ين شده اطمينان به آنچه که مزامحی وجود نداشته برای ما آسان و راحت نيست، البته اگر کسی اطمينان پيدا کرد مانعی ندارد و ا

 است که بايد به آن توجه داشت. 
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 لطف قاعدهٔ از  بندیمجع
عقلی و نقلی را قبول دارمي اما دليل العقل مقيد است به  ادلهٔ لطف مهان چيزی بود که امروز عرض کردمي،  قاعدهٔ بنابراين کل عرض ما در باب 

 لطف با حمل قابل و بال مزاحٍم ارجح و االولی. 
 خواهندیممطلب ديگر اين است که تشخيص بالقطع أو االطمينان موارد عدم مزاحم بسيار نادر است و لذا در بسياری از اين مواردی که 

که اينجا مزاحم نبوده و اين لطف   کنيمیملطف متسک کنند ما اطمينانی به عام مسئله ندارمي؛ البته اگر خود شارع فرمود ما کشف  قاعدهٔ به 
 به مفادی در کالم يا در اصول يا در فقه برسيم. توانيمیمناّنی است و از اين طريق به شکل ِلّمی  صورتبهده است ولی آن اجنام ش

 
  


