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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ی در واجبات و حمرمات هياول حکم  امر و 

 بيان ادله

 لطف قاعدهٔ عقلی /  ادلهٔ 
ی از منکر به  لطف اين است که برای تسهيل  قاعدهٔ مقتضای  لطف متسک شده بود. قاعدهٔ در اولني دليل عقلی بر وجوب امر به معروف و 

ی از منکر اجنام گريد.   حرکت مردم به مست خري و سعادت بر خداوند واجب است که امر به معروف و 
خواجه و عالمه داشتند  به امجال  سريی از مباحث موجود حول اين قاعده را بيان منودمي و ابتدا مطالبی در اصل استدالل و اشکالی که مرحوم

لطف مطرح کردمي، گرچه در حبث   قاعدهٔ که به ايشان داده شده بود، بيان کردمي، سپس حبثی کربوی در ارتباط با خود   يیهاپاسخو سپس 
 م. بيان کني ترجامع طوربهکه بايد با بيان ديگری ابعاد ديگری از مسئله را   آيدیمکربوی لّب مسئله را عرض شد اما به نظر 

 لطف قاعدهٔ مبنای 
رتين تقرير و مبنا، مبنايی است که از ذات واجب در فلسفه تصوير شده است. موجود  قاعدهٔ دليل  ينتر مهم لطف حکمی عقلی است و 

ديگر واجب نيز از وجوب و کمال ناحمدود بودن او استنباط  هایيژگیو واجب موجودی کامل و ناحمدود است و متام اوصاف و امساء و 
 مههٔ  توانیم، موجودی که کمال ناحمدود است اقتضای اين را دارد که اين امساء و صفات را داشته باشد، عمده و بلکه شايد بگوييم شودیم

فيض و رمحت و لطف اهلی را از اين تصوير ـ از  توانیماستخراج کرد و از اين مجله  الوجودواجبواجب را از آن تصوير درست  هایيژگیو آن 
حموری ذات ناحمدود  نکتهٔ بنابراين اساس استخراج و اعتقاد به اوصاف و امساء اهلی مهان ؛ ذات مقدس خداوند ـ استخراج کرد يهٔ فعلاوصاف  اين

غنای مطلق، کمال مطلق و وجود ناحمدود  نکتهٔ هم بر مهني  الوجودواجبو کمال ناحمدود است که برهان فقر و غنا و براهني مهم اثبات 
. اين تصور اساس حبث بوده، مقتضی وجود صفات ذات و صفات فعل است و صفات فعلی مثل فيض اهلی، دوام فيض، گذاردیمانگشت 

و آن  گرددیبرمخداوند و هدايت اهلی ـ هدايت تکوينی و تشريعی ـ لطف خدا، اينها مهه به يک مطلب  واسعهٔ عدم انقطاع فيض، رمحت 
اينها شود، البته اينها مهه صفات فعل است، اين صفات  مههٔ حمور قرار داد که جامع  شودیمفاهيم را رمحت و فيض اهلی است. يکی از اين م

 قاعدهٔ اين حمکم است. تعابري متکلمني در استدالل بر  يهٔ پا، شودیمحموری غنای مطلق و کمال و وجود مطلق استخراج  نکتهٔ فعل از مهان 
ا را وارد شومي، ولی لطف چند تعبري است که الزم نيست تفاصيل  لطف  قاعدهٔ قصه مهني است. اين يک مطلب است که اساس  ينتر مهمآ

 اين است.

 مقيد بودن لطف خداوند
لطف بپردازمي خواهيم  قاعدهٔ . اگر در کتب متکلمني از عامه و خاصه به بررسی گريدیدربرملطف متام مراتب فيض و رمحت اهلی را  قاعدهٔ 

مانند اينکه بعد از تکليف و ما دون إجلاء باشد. اما واقع مسئله اين  دانندیملطف را مقيد به قيودی  قاعدهٔ ام لطف، يافت که متکلمني در مق
. شودیمآن تصوير درست از واجب الوجود است ـ متام مراتب فيض را شامل  يجهٔ نتاست که لطف و فيض اهلی ـ که از صفات فعل است و 

تا ارسال رسل  و تکليف انسان تا به خلق انسان شودیملطف استفاده  قاعدهٔ رد و خلقتی در عامل است، از از اصل خلق، اينکه خدا جتلی ک
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که برای آن متصور است از طريق ممهدات   ایيهعالسوق بشر به مست اهداف  هایينهزمبرسد، انزال کتب و تشريع احکام و شريعت تا به 
، متام اينها مشمول اين قاعده است. اين قاعده شودیمامر به معروف و وجوب اين احکام  قصهٔ تکوينی يا متهيدات تشريعی که مصداق آن 

آنچه که علل معده است و ممهد  مههٔ شروع خلق بگرييد تا آجنايی که اين موجود به کمال برسد،  نقطهٔ عزميت خلق، از  نقطهٔ چيزی است که از 
 لتکوينيات و التشريعيات ـ  مشمول اين قاعده است.برای حرکت اين موجود به مست آن هدف است ـ من ا

 »وجوب بر خداوند«دليل حکم عقل بر 
مانع از اين  شودیم؟ به خاطر اينکه چيزی که مانع از لطف و رمحت کندیمعقل به وجوب علی اهلل يا عِن اهلل تعدباً حکم  شودیمچرا گفته 

 که کسی فيض خود را به ديگری اعطا کند.   شودیم

 شروط وجوب لطف
ا ميپردازمي. شودیمچيزی که مانع از جريان فيض  ا اشاره کردمي و اکنون به بيان تفصيلی آ   ١يکی از اين اموری است که امجاال به آ

 فاعليت فاعل
 يکی از اين داليل را دارد؛ شودیمنکسی که فيضی از او صادر 

 ؛کندیمنمعطی فاقد باشد؛ شخص فاقد است و ندارد و وقتی که ندارد اعطا  .١
و او  شودیماجنام دهد؛ مثًال ضعفی در درون او وجود دارد که مانع از اجنام فعل  تواندیمنمعطی واجد است ولی قادر نيست و  .٢

 قدرت بر اعطاء ندارد؛
 معطی جهل دارد؛ شخص واجد و قادر است اما جاهل است؛ .٣
 ؛شودیمنفسانی در او مانع  يلهٔ رذی واجد و قادر و عامل است اما خبل دارد، يک معط .٤
 های او طبق مصاحل و مفاسد بچرخد.معطی خبل ندارد ولی تابع مصاحل و مفاسد نيست و الزم نيست کار  .٥

حتی مصلحت را هم  داندیماينها را  مههٔ الزم نيست فعل او تابع مصاحل و مفاسد و قواعدی باشد.  گويدیماشاعره که  يهٔ نظر بر اساس 
، قادر و واجد است ولی الزم نيست که طبق اينها عمل کند. ممکن است به موارد قبل برگردد ولی باالخره در مقام عمل تواندیم، داندیم

ا را نفی   الزم نيست تابع مسئله باشد. گويدیمولی  کندیمناشاعره اين گونه هستند، آ
مقابل آن پنج چيز بايد  نقطهٔ وانع فاعليت فاعل است؛ پس پنج مانع در فاعليت فاعل شرط است و به تعبري ديگر در اينها شرايط يا م

 شرط فاعليت فاعل باشد؛ 
  ؛. واجد بودن١
 . قادر بودن؛٢

                                           
 . شروط وجوب لطف بيان شده در قاعدة لطف از دو جنبه قابل بررسي هستند؛1

 از جانب فاعل و فياض؛ به عبارت ديگر بايد فاعل فاعليت داشته باشد.الف: 
 قابل صالحيت دريافت فيض را داشته باشد.از جانب مفعول و محل نزول فيض؛ يعني ب: 
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 . عامل بودن؛٣
 . جواد بودن؛٤
 . تابع مصاحل و مفاسد بودن؛ ٥

م مهان حکمت است يعنی بايد واجد و قادر و عامل و جواد و حکيم باشد که مطابق اين پنج شرط بايد مجع باشد و مراد از شرط پنج
ا حکيم که در قرآن آمده است گويندیمندر اين دارد که مثًالٌ◌ اشاعره حکمت را  هايییکار مصاحل و مفاسد حرکت کند. البته ريزه   ، آ

ا گويندیمنرا به اين مفهوم  حکيم از باب اين است که هر کاری اجنام دهد مهان حکمت است ولی حکيمی که مقصود ما  گويندیم، آ
 است مهان معنای مراد عدليه است. پس اين پنج مورد بايد مجع باشد. 

 صالحيت قابل
د دارد، من اول حمل نزول فيض وجو  از طرفباشد؛ به عبارت ديگر موانعی نيز  را دارا شرايطیاز طرف ديگر بايد حمل نزول فيض نيز 

 ، گوييمیمتعبري مانعی را 

 حمل ممکن نباشد، قابليت حمل به حلاظ امکان ذاتی نباشد؛  .١
 حمل قابليت ذاتی دارد ولی مصلحت در آن نيست؛  .٢
 مصلحت در حمل وجود دارد ولی مصلحت آن مزاحم به يک مصلحت ديگری است؛  .٣
به اين مقصد رسيد از طريقی که خدا به شکل خاص دخالت   شودیمامری که مصلحت در آن است، امر احنصاری نباشد؛ يعنی  .٤

کند، اين هم بد نيست ولی امکان دارد مکلف از مسريی طبيعی به آن برسد و راه منحصر نيست. اين هم مانع از اين است که 
بايد اين را اجنام  گوييمیمباشد بگوييم الزامًا خدا بايد اين کار را اجنام دهد؛ مثًال دخالت خدا در باب امجاع لطفی اگر منحصر 

دهد ولی اگر منحصر نباشد الزم نيست اجنام دهد و الزامی در آن وجود ندارد، غايت امر اين است که ممکن است حسنی در 
 دخالت خداوند وجود داشته باشد ولی الزامی در آن نيست. 

. تعبري اثباتی آن اين است که گرددیبرمورد و قابل فيض و پنج مانع هم به م گشتیبرمپس پنج مانع از وجوب لطف به خود فاعل 
لطف حداقل متوقف بر نه شرط است. پنج مورد از آن شروط مربوط به فاعليت فاعل و بقيه مربوط به  قاعدهٔ وجوب لطف مورد اشاره در 

کربوی را به استناد آن براهني   قاعدهٔ ن صالحيت قابل است. اگر اين نه شرط مجع شدند آن وقت لطف حتماً بر خدا واجب است؛ يعنی ما اي
عقلی متقن که اساس آن براهني کمال مطلق و وجود ناحمدود است، منتها اين شرائط بايد مجع شوند، اگر نبود نبايد اين احساس را کرد که 

 خدا اجنام نداد برای اينکه شرط دارد.

 دفع يک اشکال
الواحد درست است يا درست نيست ـ ولی   قاعدهٔ  گوميیمنوراتی عاميانه است، ـ من االن الواحد و گاهی بعضی از اين بيانات تص قاعدهٔ در 

الواحد را بگوييد مشا دست خدا را بستيد، فيلسوفی که به  قاعدهٔ اگر  گويندیموجود دارد،  ایيانهعامگاهی در مقابل حبث فلسفی تصورات 
 گوييمیماست، وقتی  طورنيمه. در اينجا هم کندیمناين قانون عقلی است و اين قدرت خدا را حمدود  گويدیمالواحد معتقد است  قاعدهٔ 

 اين شرايط است. جمموعهٔ است، اين حمدوديت در واجب نيست بلکه اين شرايط عقلی يک فيض است. اين  هاينالطف خدا حمدود به 
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پنج به عبارت ديگر . بررسی کرده، شناختط مربوط به قابل را بايد مورد به مورد ، اما چهار شر استدائمًا حاصل  شرط مربوط به فاعلپنج 
 شرط راجع به فاعليت فاعل ازًال و ابداً تام است اما آن چهار شرط مربوط به قابليت قابل ممکن است باشد و ممکن است نباشد. 

 بررسی صالحيت قابل
يا حتی و اطمينان در مواردی خملوق و عبد آسان و راحت نيست، در ممکن است  به عنوان مکلفنياحراز اين چهار شرط به سادگی برای 

، در اينجا کندیمباشد که خدا او را خلق وجود داشته عامل يک موجود خمتاری به نام انسان  تمثل اصل اينکه در خلق حاصل شودقطع 
يا چيزی جای آن را  نيز مانعی وجود نداردارسال رسل و انزال کتب در مورد يا  وجود نداردشايد انسان مطمئن باشد که مانعی جلوی اين 

چون چهار شرط بود، پس ممکن باشد، مصلحت نيز در آن باشد و سوم اينکه مزاحم هم نداشته باشد و چهارم اينکه طريق منحصراً  گريدیمن
عليه السالم امام  دخالتاحراز و اطمينان به  موارد مانند بسياری ازرا احراز کنيم اما در  حتصيل هر چهار شرطممکن است  مواردیباشد، در 

  گفنت اين که؛در امجاع فقها و  
  ؛ممکن است دخالت اين. ١
  ؛وجود دارددر آن . مصلحتی ٢
  وجود ندارد؛در مقابل آن مصلحت مزامحی . ٣
  .استدر دخالت امام عليه السالم منحصر  .اين مصلحت٤

ی از در  .ينها به سادگی ميسر نيست و به مهني دليل امجاع لطفی را قبول ندارميبه خصوص دو مورد آخر، احراز ا مورد امر به معروف و 
ی را بر مکلف واجب کند، بايد  اين مطلب ثابتبه حلاظ مصداقی  منکر نيز  است، اينکه خداوند امر و 

 . ممکن باشد؛ ١
 ؛باشد. مصلحتی در آن وجود داشته ٢

چون اگر عدل داشته  و يا منحصره است؟ ؟دارد آيا جايگزينیيا اينکه  ؟اين مصلحت مزامحی نداردآيا اين دو مورد اول راحت است، اما 
مصاحل و مفاسد نيست. در امامت  مههٔ بر  احاطهٔ دو مورد آخر از اين چهار شرط قابليت قابل برای ما  .شودیمو حسنی  شودیمنمی الز اباشد 

، در واليت فقيه و امتداد واليت بعد از غيبت مورد گريدیملطف در واليت فقيه و اينها مورد استشهاد قرار  قاعدهٔ دارمي، گاهی مهني  هم ترديد
 ، در اين موارد به سادگی احراز عدم مزاحم و احنصار ميسر نيست. گريدیماستشهاد قرار 

ولی باز يک حکم تعينی از آن استخراج  آيدیدرميا کفايی ختيريی از آن  د بودخواهنوعی ختيري  در صورت پذيرفنت عدم وجود مزاحم حاصل
ولی اگر  کردندیممکلفني به آن عمل است که  طبعًا تکليفیو  خواهدیمنجايگزين ، عالوه بر اينکه ممکن است بگوييم آن حکم شودیمن

ی الزم است يا اينکه با زبان خوش اين کار را بکند  وقتآن روندیمنببينيم  در اين صورت نيز منتج به ختري خواهد بود و بايد بگوييم يا امر و 
 .از آن حکمبه تعيني را بدست آورد توانیمن
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 لطف قاعدهٔ بر  قرآنی شواهد
نيز در آيات  نقلی ادلهٔ ، کربای آن عقلی است اما استعقلی  یاصل ،لطف قاعدهٔ  و بودخواهد عقلی  یحبث االصولیعللطف  قاعدهٔ از حبث 

از  یاجمموعه، در واقع شايد گرددیبرمولی رمحت و فيض و جود و ... مهه به مهني  ٢مده استآبار در قرآن  هفتلطف  واژهٔ قرآن دارمي، البته 
و در حقيقت اينها ارشاد  وجود دارندز در آيات قرآن ني و اين الفاظ چرخدیم وجود دارد،لطف  قاعدهٔ واژگان باشد که پريامون حموری که در 

اين  يجهٔ نت ؛ به عبارت ديگربه مهان حکم عقل است، بنابراين حکم، حکم عقلی است و آيات هم ارشاد به آن دارد و کربی امر مسلم است
 ةاحکام الّشرعي« شودیماين که گفته بود، لطف خدا اين اتفاق  گوييمیم ،افتادیمّنی هر جا اتفاقی اکه به شکل برهان اين است   هاحبث

خدا اين سفره را در عامل تشريع هپن کرده است و احکام را آورده است؛  بينيمیمی است يعنی نّ ا، اين به شکل »ةيالعقلالواجباتالطاف فی 
و ی است يعنی معلول لطف را ديدمي نّ اانزال کتب، ارسال رسل، هدايت، رهربی و... اينها مهه الطاف اهلی است ولی اين به شکل برهان 

وجود خواهد  روی مافرا زيادی در  هاییدشوار از لطف معلول  در کشفناشی از لطف اهلی است که واجب است اما معلول اين  گوييمیم
و هويت و ذات  ، دليل هم گفتيم دليل نقلی و عقلی دارد ولی اصلشودیمنی ی راحت است ولی به شکل ملّ نّ داشت؛ به عبارت ديگر شکل ا

بلکه اين نقل را ما بايد ارشاد به آن بگريمي به  شودیمننقليه  ادلهٔ اين عقلی است، در اموری که ذاتًا دليل عقلی داشته باشد اين مستند به 
 است.  طوريناخصوص اين در تکوينيات و در قضايای توصيفيه 

 لطف قاعدهٔ جواب به اشکال عالمه در استدالل به 
ی را واجب  يامر و  وندخدااگر « اين مطلب که زيرا ؛وارد نيست ،به اصل استدالل بودنسبت اشکالی که در کالم مرحوم عالمه و خواجه 

اينکه اجلاء  به بيان ديگر .اجلاء خالف لطف است زيرا باشدیمنصحيح  »باشدالزم اقدام به اين تکليف بر خود او نيز در حّد اجلاء  پس کرده
جمبور و مضطر کند بر فعل يا ترک اين امر خالف نظام تکليف است و لذا آن جوابی که بعضی به مرحوم را و شخص خدا ر باشد در کا

متصور  نيزعالمه و اينها داده بودند درست بود منتها يک نقضی داشت که آن نقض اين بود که بني اجلاء و کارهای متعارف اقدامات ديگری 
ا را چرا اجنا  آن نقض وارد است. آيدیمبه نظر م نداده است؟ است، آ

  یبندمجع
ی از منکربنابراين در حبث  بدون  لطف متسک کرده، قاعدهٔ به  توانیمندر هيچکدام جاهل ارشاد  قاعدهٔ تربيت و  قاعدهٔ و  امر به معروف و 

هيچ دليل لفظی بگوييم خدا در اينجا حکمی قرار داده است. سلَّمنايی اگر کسی بگريد و جلو بيايد اين است که خدا يکی از اين سه قاعده 
 تربيت و امر به معروف و روش تربيتی و... قائل شد. قاعدهٔ در بيان را بيش از اين  توانیمنو  را واجب کرده است
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 طاعت بر جريان  اعانه؛ عقلی دوم دليل
ی از منکر در اطاعت اوامر و اجتناب از در اين حبث بيان منود  توانیمدليل دومی که به عنوان دليل عقلی  اين است که امر به معروف و 

مؤثر ر متهيد اطاعت چه دآنهر جريان اطاعت اوامر و نواهی خداست، و بر  اعانهٔ و نوعی متهيد مقدمات و  ـ صغری ـ استمؤثر معاصی 
ی مؤثر و گفت   توانیمبا بيانی خمتصر  ـ کربی ـ.است امری مستحسن و احيانًا واجبباشد  بر اطاعت خدا در عامل اعانهٔ باشد و  امر و 

 گويدیمعقل  هر آنچه مؤثر در در اطاعت خداوند باشد عقًال نيکو و شايد واجب است.معني و ممهد برای اطاعت خداست و 
نه فقط برای کار خود شخص، مقدمه ـ  گريند.بايد اجنام   شوندیم خداوند بر و پرهيز از عصيان که موجب اطاعت اوامر اهلی  هايیيتفعال
به حميط و جامعه و  اعانهٔ  گويدیمعقل  ـفرق مقدمه و اعانه روشن است؛ مقدمه برای فعل شخص است، اعانه برای ديگران است.، گوييمیمن

ی است.  ديگران و متهيد مقدما ت برای اينکه در خانه و حميط و جامعه خدا طاعت شود اين واجب است، يکی از مصاديق آن هم امر و 
ی نسبت به   گويدیمکلَّ ما حکم به العقل حکم به الشرع يعنی مستقًال با يک دليل عقلی  و منکرها واجب است. در  هامعروفکه امر و 

 .وجود نداردشکی  مورد صغری هيچ حبث و
ی از منکر جاری است؛ ارشاد ديگران بنابر اينکه احکام مشرتک بني  قاعدهٔ دليل دوم هم در  ارشاد، هم در تربيت، هم در امر به معروف و 

ی از منکر  طورنيمهعامل و جاهل است و  بر ديگران در طاعت خداست، متهيد مقدمات طاعت و  اعانهٔ تربيت و مهينطور امر به معروف و 
قدمات طاعت اهلی است. در اين صغری هيچ شکی نيست. در مورد کربی بايد ببينيم برد آن چه مقدار است، مرحوم امام و ديگران م يهٔ 

 .اندکردهبر بّر مطرح   اعانهٔ بر امث و  اعانهٔ مهني حبث را در 
 


