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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ی از منکردليل عقلی / ادله / موضوع:   امربه معروف و 
ی در واجبات و حمرمات هياول حکم  ادله/امر و 
ی از منکر« ادلهٔ  یبنددسته  »وجوب امر به معروف و 
ی از منکر« ادلهٔ   در سه حمور قرار داد و به سه گروه اساسی و کلی تقسيم کرد؛ توانیمرا » امر به معروف و 

ا را پذيرفتيم، و  اجلملهٔ یف داللتعقليه؛ که شش دليل مورد بررسی قرار داده،  ادلهٔ  .١ ارشاد «که گفته شد اين ادله قواعد   طورمهانآ
عقلی را يا مورد بررسی قرار ندادمي و يا به صورت جممل و  ادلهٔ در بررسی اين دو قاعده ،  -. شودیمنيز شامل » هدايت«و » جاهل

ا عبور کردمي.  ا  و لذا -سر بسته از آ اگر خبواهيم اين دو قاعده را به شکل مستقل حبث کنيم، اين شش دليل و مباحث پريامون آ
» از منکر یامر به معروف و «با تذکر به اينکه بايد به اين ادله فراتر از حبث  بايستی مطرح شود. بررسی حمور اول متام شد البته

 که سابقاً بيان کردمي.   یاقاعدهتوجه شود از مجله در دو 
ا در وجوب و يا رجحان  عامهٔ قواعد  .٢ ی از منکر«فقهيه که ممکن است بتوان به آ  ادلهٔ متسک کرد. در حبث » امر به معروف و 

اجياب و وجوب آن را  اجلملهیفو  کردندیمرا اثبات » از منکر یامر به معروف و «رجحان مطلق  غالباً ه شد که اين ادله عقليه گفت
وجود دارد که در فقه  یاعامه ادلهٔ يا عناوين و يا  ، حال در حمور دوم نيز بايد اين مطلب بررسی شود که آيا در قواعدکردندیمثابت 

را شامل شوند؟ و بتواند دليلی برای آن بشمار آيد؟ يا آيا دليلی در حد استحباب و ندب وجود » از منکر یامر به معروف و «
 اجلملهیفنکاتی  آيدیمدارد؟ يا دليلی که حتی الزام را افاده کند، وجود دارد؟ اين حمور کمرت در کلمات علماء وجود دارد البته به نظر 

ا را بيان   خواهيم کرد.وجود داشته باشد که آ
 خاصه از آيات و روايات. ادلهٔ  .٣

 فقهيه عامهٔ ؛ قواعد ادلهٔ حمور دوم 
 مورد بررسی قرار گريند؟ توانندیمچه قواعدی » از منکر یامر به معروف و « ادلهٔ بايد بررسی کرد که در حمور دوم از  ابتدا

 »هدايت و تربيت« قاعدهٔ 
و با  »تزکيه« قاعدهٔ و يا » هدايت و تربيت« قاعدهٔ الرتبية بررسی کردمي؛ يعنی  فقهاست که قبًال در  یاقاعدهاولني قاعده در اين حمور 

رتی نيز داده شود. یگذار نامدر  -ی که بيان شده است. ممفهو   -اين قاعده ممکن است پيشنهاد 
اين قاعده ممکن است در اين حبث نيز مورد متسک قرار گريد؛ ممکن است تصور اوليه در تقسيم اين قواعد اين باشد که اين قواعد قسيم 

نسبت عام و خاص است؛ » از منکر یامر به معروف و «به » هدايت و تربيت« قاعدهٔ يکديگر هستند، اما ممکن است گفته شود نسبت 
 توانیمن» از منکر یامر به معروف و «متباين است تبعا در حبث » از منکر یامر به معروف و «با » دايت و تربيته« قاعدهٔ اگر گفتيم 

 متسک کرد.» از منکر یامر به معروف و «در » ارشاد جاهل« قاعدهٔ به  توانیمنبه آن قاعده متسک کرد مانند اينکه 
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 »از منکر یامر به معروف و «با » هدايت« قاعدهٔ نسبت 
الوسيلة  حتريراگر به  و لذانسبت تباين است » از منکر یامر به معروف و «با حبث  -» ارشاد جاهل«  قاعدهٔ  -اولی  قاعدهٔ نسبت 

معروف امر به «شرط  فرمايندیم، کنندیمرا بيان » از منکر یامر به معروف و «که مرحوم امام وقتی حبث   فرماييدیممراجعه کنيد مالحظه 
ارشاد «نيست و ممکن است از باب » از منکر یامر به معروف و «اين است که طرف مقابل بداند و اگر نداند جای » از منکر یو 

امر «که اجنام شد در حد کتاب   يیهاحبثبا » ارشاد جاهل« قاعدهٔ ه کدرحالی اندکردهباشد، ايشان با نيش قلمی از اين مسئله عبور  » جاهل
 حمل حبث بود.» از منکر یوف و به معر 

بعد از فراغ از » از منکر یامر به معروف و «تعليم  و انتقال اطالعات و مفهوم و ذهن و ... است و حبث  حوزهٔ ارشاد ناظر به  قاعدهٔ 
نيز  -» هدايت« -» دعوت« قاعدهٔ اما آيا ، با اين حبث تباين دارد» ارشاد جاهل« قاعدهٔ  و لذا داندیم -حکم را  -اين است که کسی 

 باشد. » ارشاد جاهل« قاعدهٔ است؟ ممکن است بگوييم نه، البته بعيد نيست که شبيه  طورمهني
از اين سه  -» هدايت« قاعدهٔ  -دوم  قاعدهٔ متسک به » از منکر یامر به معروف و «برای اثبات حکم  -در حمور دوم  -اولني دليل 

ارشاد « قاعدهٔ نسبت عام و خاص است و نه تباين برخالف » از منکر یامر به معروف و «اعده با قاعده است و اينکه نسبت اين ق
 ادلهٔ بايستی  دهيمیمرا مورد حبث قرار  یاقاعدهتباين است؛ با اين بيان که وقتی » از منکر یامر به معروف و «که نسبت آن با » جاهل

امر به «مشول آن را نسبت به  توانیماين قاعده بررسی شود،  ادلهٔ اگر  آيدیمنه است، به نظر بياورمي که چگو  به دستآن را بررسی کنيم تا 
است که در آجنا بيان   ایادله مههٔ هدايت و تربيت و  قاعدهٔ متسک به  -در حمور دوم  -پذيرفت؛ بنابراين اولني دليل » از منکر یمعروف و 

 کردمي.

 »هدايت« قاعدهٔ تقرير استدالل به 
حداقل به ده گروه از آيات و بيست گروه از روايات متسک  » هدايت و تربيت« قاعدهٔ که در مباحث گذشته اشاره شد در بررسی   طورمهان
بسياری از  -. شدیميعنی بيش از سی دليل که برخی از اين ادله گروهی از آيات و روايات بود که شامل آيات و يا روايت متعدد  -کردمي 
 َيْدُعونَ أُمٌَّة  ِمْنُکمْ  ْلَتُکنْ َو « يهٔ آاز مجله  شوندیمنيز » از منکر یامر به معروف و «که در اين قاعده مورد بررسی قرار دادمي، شامل   یاادله

خري خمتص موردی نيست که مکلف برای اجنام  دعوت به ١»ُهُم اْلُمْفِلُحون أُولِئکَ َو  اْلُمْنَکرِ َعِن  يـَْنَهْونَ بِاْلَمْعُروِف َو  يَْأُمُرونَ َو  ْريِ اخلَْ  یِإلَ 
پيشگريی کند بلکه دعوت به خري کسی که  -از اجنام معاصی  -تا او به باورهای دينی پايبند باشد و  کندیمامور دينی در فرد اجياد انگيزه 

 ».ه الی اخلريادعو « گويدیمو  گريددر برمیاست را نيز  خطايیبه  مبتال
» از منکر یامر به معروف و «مطرح شد، دارای مفاهيم عامی هستند و موارد » هدايت« قاعدهٔ که در   یاادلهبنابراين خبش معظمی از 

امر «هدايت،  هایيوهشاست و يکی از  هاروشکرده است را بايد هدايت کرد، هدايت دارای انواع   خطا؛ کسی را که شوندیمرا نيز شامل 
 است.» از منکر یبه معروف و 

؛ رودیمقرار گرفته است و به مست منجالب فسادی  خطايیکسی که در مسري   ٢»َحيَْذُرونَلَعلَُّهْم  ْيِهمْ ِإلَ قـَْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا  يُْنِذُروالِ َو « يهٔ آ
شده  مبتالبلکه گاهی به اين شکل است که فرد  باشدیمنمهواره اخبار ابتدائی » هشدار دادن«به او هشدار بده و  گويدیم» انذار«دليل 
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ا ياهاَأحْ َو َمْن «است  ترواضحبعدی  يهٔ آدر  -مطلوب ما  -. است و بايد جلوی او گرفته شود با توجه به  - ٣»يعاً مجَ النَّاَس  َياَأحْ  َفَکَأمنَّ
گفته شود با توجه به رواياتی که در ذيل اين آيه بود اين آيه در احياء معنوی و اجياد حيات طيبه برای شخص ظهور   -که گذشت   يیهاحبث

در مورد  » ياهاَأحْ «؛ اينکه الزام از اين آيه استفاده شود و يا نه حبث ديگری است اما شودیمدارد و نيز حداقل در مواردی از آن الزام استفاده 
گناه   آستانهٔ فردی را که در  بازداشنتحرکت کند، صادق است و  هایخوبکه فرد به مست   کندیمو انگيزه اجياد  کندیمکسی که پيشگريی 

 احياء است؛  حتماً بوده، يا در حال اجنام گناه است، اين مورد نيز 
و  ديگر عناوينی که » ختويف« و » تبيني«و » اخراج از ظلمات«و » احياء«و » تذکر«و » هدايت«و » دعوت«بنابراين مفاهيمی مانند 

امر به « بودند و غالب اين عناوين مورد » هدايت« قاعدهٔ  ادلهٔ وجود دارند که اين آيات حبث شد و گفته شد حدود بيست عنوان در آيات 
» از منکر یامر به معروف و «؛ روايات نيز به مهني شکل هستند و دارای مضامينی هستند که گريددر برمیرا نيز » منکراز  یمعروف و 
 .شوندیمرا شامل 

از  یامر به معروف و «موارد  کردندیمرا اثبات » هدايت« قاعدهٔ که   یاادلهغالب  گوييمیم -از حمور دوم -بنابراين در اولني دليل 
 .شوندیمرا نيز شامل » منکر

 خاصه چيست؟ ادلهٔ تفاوت اين ادله با  :سؤال
ا آمده است آنچه که واجب و » آمرون باملعروف«يا » رون باملعروفيأم«است که الفاظی مانند  یاادله، خاصهٔ  ادلهٔ مراد از جواب:  در آ

ی در آن آمده است. حبث  ی از منکر نيامده است و  واژهٔ عقليه حبثی جداگانه بود و در قواعد عامه  ادلهٔ ادبيات امر و  امر به معروف و 
ی از منکر مشول نيز دارد و  ی از منکر«ادبيات ديگری دارند و نسبت به غري امر به معروف و  ؛ گريددر برمیرا نيز » امر به معروف و 

ا   آيدیمدليل و چندين عنوان  هادهعامه بيان کردمي و ذيل اين قاعده  قاعدهٔ ه عنوان عامه اين است. در اين حبث ب ادلهٔ مقصود ما از  که متام آ
ی از منکر«شامل  که دارای روايات و اخبار و آيات است. اگر هيچ   گريميیمو لذا دليل را خود قاعده در نظر  شودیم» امر به معروف و 

ی از منکرامر به «ادبيات خاصی در روايات و در باب  ما را به » هدايت« قاعدهٔ نشده بود، اين ادبيات عامی که در  ريزیيهپا» معروف و 
ی از منکر«مست  تذکر دهد،  خواهدیماست؛ وقتی فرد  -هدايت  -چون اين نيز يکی از مصاديق آن  دادیمسوق » امر به معروف و 

ی از منکر«مورد » تذکر«و » وعظ«شايد بتوان با قيوداتی گفت که لفظ  » دعوت«و » هدايت«را نيز شامل شود ولی »  امر به معروف و 
ی از منکر« حتماً    .شودیمرا شامل » امر به معروف و 

ی از منکر«ست حال که که هدايت و تربيت واجب ا  شودیمگفته » هدايت« قاعدهٔ  ادلهٔ با نگاه به  سؤال: از موارد » امر به معروف و 
ی از منکر«آن در مورد  ادلهٔ هدايت است آيا نيازی هست که    نيز بررسی شود؟ چرا که قبًال بررسی شده؟»  امر به معروف و 

زم است چرا که امکان دارد در جواب: قاعده امری انتزاعی است اينکه فهميده شود که متام ادله مشول دارد يا بعضی مشول دارند اين ال
 سريع عبور کنيم.  توانستيمیمبرخی از ادله عموم و خصوص من وجه باشد. واال 

 بيان مناقشات 
 متسک به اين دليل تابع اين مالحظات است. يجهٔ نتاستدالل صحيحی است اما مالحظاتی در آن وجود دارد و  اجلملهیفاين استدالل 

                                           
 32المائدة : .  3



:                              معروف و نهي از منكر امربه                                          3496مارهٔ 

 
4 

ی از منکر«عدم موضوعيت   »هدايت« قاعدهٔ در » امر به معروف و 
امر به معروف و «عامه  قاعدهٔ که در اينجا بايد به آن توجه کرد و روشن و واضح است اين است که با متسک به اين  یامالحظهاولني 

ی از منکرا« کنيمیمعامه متسک  قاعدهٔ ، مهواره وقتی به کندیمنموضوعيت پيدا » ی از منکر به عنوان مصداق مطرح » مر به معروف و 
ی از منکر«و نه به عنوان موضوع، پس در اين قاعده  شودیم بلکه مصداقيت دارد اما مصداقيت  کندیمنموضوعيت پيدا » امر به معروف و 

ی از منکر«دعوت،  یهاراهآن درست است، حداقل اين است که يکی از  حتی به شکل مولوی است، گاهی دعوت با » امر به معروف و 
ی را شامل  متناخواهش و  ی از منکر«بنابراين مصداقيت  شودیماست و گاهی امر و بعيد نيست » هدايت« قاعدهٔ برای » امر به معروف و 

ی از من«مگر اينکه  گفته شود که اگر دليل خاص  تا  دهدیماقامه شد در واقع آن دليل خاص مولويتی نيز به مکلفني » کرامر به معروف و 
ی از منکر«اگر بگوييم شارع در در آينده حبث خواهيم کرد و  -به ديگران فرمان دهند   - مولويتی به مکلفني داده است» امر به معروف و 

 يهٔ ناحوقتی مواجه با گناه شديد از  گويدیميعنی  ٤»اْلُمْنَکرِ َعِن  يـَْنَهْونَ بِاْلَمْعُروِف َو  يَْأُمُرونَ بـَْعٍض  ياءُ َأْولِ َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت بـَْعُضُهْم «
ی از منکر«متصور است و  استعالمولی به مشا واليتی داده شده است که از باب آن واليت،  استعاليی خواهد بود، اين » امر به معروف و 

 کند.  استعالجعل  تواندیمنباشد اما ممکن است کس اين شبه را وارد بداند که اگر دليل، دليلی عام باشد، در صورتی است که دليل خاص 
 به شکل زير قابل پاسخ باشد؛اين شبه شايد 
ی از منکر«وقتی  و در ارتباط با ديگران است، اين حد  » اين کار را اجنام بده.«مصداق امر مولی شد و مولی فرمود » امر به معروف و 

ی از منکر«کافی است و حتی   استعالبرای صدق  مولی نسبت به هدايت  اجازهٔ نيز صدق کند؛ بعيد نيست که فرمان و » امر به معروف و 
ی مصداق  کندیممواردی که احنصار پيدا و دعوت و در  ی و راه ديگری وجود ندارد جز اينکه او فرمان دهد، امر و   قاعدهٔ به امر و 

 .شودیمو استعالئی بودن آن نيز درست  شودیمهدايت 
ی از منکر«سؤال: بايد هدايت در    منحصر باشد؟» امر به معروف و 

 ن ترديد وجود دارد.جواب: بله اگر منحصر نباشد کمی در آ

ی از منکر«بر  مراتب » هدايت« قاعدهٔ مشول   »امر به معروف و 
ی از منکر«متام مراتب   - کنيمیمکه در اين حبث به آن متسک   -» هدايت« عامهٔ  قاعدهٔ آيا   ؟شودیمرا شامل » امر به معروف و 

ی از منکر«اگر  -جواب اين است که خري قاعدتًا مراتب قلبی  » هدايت« قاعدهٔ داخل در  -بر آن صدق کند » امر به معروف و 
ی از منکر«؛ اما اگر شودیمن و حتی مراتبی که عملياتی هستند اين قاعده  شودیممربز داشته باشد مشمول اين قاعده » امر به معروف و 
، ممکن است در تزاحم بني اين ادله، از باب تزاحم مراتب باالتری از کنندیم ديگر از اقدام منع و ادلهٔ هدايت و تربيت اجنام شود   گويدیم
ی از منکر« ی از منکر«لسانی و ابرازی  مرتبهٔ را نيز شامل شود؛ و لذا » امر به معروف و   قاعدهٔ مصداق واضحی برای » امر به معروف و 
قلبی مشمول قاعده نيست و مراتب باالتر ممکن است در تزامحات  مرتبهٔ مشکل است و امکان دارد گفته شود است و مشول آن بی» هدايت«

 شوند.» هدايت« قاعدهٔ مشمول 
 ؟شودیمنقلبی را شامل  مرتبهٔ سؤال: چرا 

                                           
 71التوبة : .  4



:                              معروف و نهي از منكر امربه                                          3496مارهٔ 

 
5 

ی از منکر«داللت بر هدايت و تربيت کردن دارد و در  قاعدهٔ جواب:  قلبی اين هدايت و تربيت وجود ندارد، اين در » امر به معروف و 
ی از منکر«ی است که گفته شود رضايت و ناراحتی قلبی مصداق صورت رضايت و ناراحتی قلبی است اما اگر بگوييم » امر به معروف و 
ی از منکر«مصداقی برای  ،ن هيچ مربزیبدو   -حبث خواهيم کرد.  -خنواهد داشت. وجودنيست ديگر حبثی » امر به معروف و 
 ؛شودیممنحل  دو قاعدهبه » هدايت« قاعدهٔ که گفته شد   طورمهان

 مستحبات؛ حمدودهٔ رجحان هدايت در  .١
 است. ابتالالزام در مواردی که عقيده يا عمل الزامی مورد  .٢

ی از منکر«مانند اين در حبث  ی از منکر«استحباب  پشتوانهٔ ؛ يعنی اين قاعده شودیمنيز گفته » امر به معروف و  در » امر به معروف و 
ی از منکر«خواهد بود برای وجوب  یاپشتوانهو نيز  گريدیماستحبابات و غري الزاميات قرار  در متام موارد الزامی, از بيان » امر به معروف و 

ی از منکر«معلوم شد که در موارد  ی از منکر« به اين قاعده متسک کرد و توانیم» امر به معروف و  مصداق  حتماً » امر به معروف و 
ی از منکر«است و » هدايت« قاعدهٔ  مصداق هدايت است حتی حالت امر  حتماً نسبت به فردی که مشغول گناه است » امر به معروف و 

ی وگرنه  ی به عنوان روشی بر » هدايت«مشمول  حتماً اينکه دعوت کند و نصيحت کند و  ای هدايت را نيز شامل است حتی حالت امر و 
 استعالئی نيز  از اين طريق درست شود. جنبهٔ و شايد  شودیم

ی از منکر«در  توانیماست به خوبی  یاقاعده» هدايت« قاعدهٔ بنابراين  که در   یاادلهبه آن متسک کرد و اگر غري از » امر به معروف و 
ی از منکرامر به «باب اين قاعده وجود دارند هيچ دليل خاصی برای  وجود نداشت، به طريق اولی و هم از طريق اطالق ادله، » معروف و 

ی  - یهاقالب -و هم شامل آن شکل  شدندیماين ادله شامل موارد ارتکاب شخص  با  توانیمرا نيز  استعالحتی حالت  شودیمامر و 
ی از منکر«اين ادله درست کرد؛ البته غالب مراتب  و  شوندیم؛ برخی مراتب را به طور مطلق شامل شوندیمرا شامل » امر به معروف و 

 الزام کنند. توانندیمو بعضی مراتب را در تزامحات  باشندیمنبرخی را اصًال مشمول 
هدايت وجود دارد، که  قاعدهٔ و بعد مزامحی برای  شودیمشامل آن  دقيقاً هدايت  عدهٔ قاچيست؟ يعنی اينکه  دقيقاً سؤال: منظور از اين بيان 

ی از منکر« خاصهٔ  ادلهٔ اگر از   استفاده کنيم آن مزاحم وجود ندارد؟» امر به معروف و 
ی از منکر« ادلهٔ جواب: نه خري در   مههٔ متام ادله توان اين را ندارند که  نيز وجود دارد و لی در اين مورد نيز وجود دارد،» امر به معروف و 

 اطالق و عموم وجود دارد. االصولیعلاطالق در آن باشد ولی در بعضی  االصولیعلمراتب را دربر گريد و 
 ....سؤال:

هدايت کن و احياء کن و اين امور به چه شکلی است؟ به اين شکل است که مثًال بايد دست او را بگريی و  گويندیمجواب: بعضی از ادله 
ديد شود اين موارد را شامل  يی شودیمببندی و يا  ، تزاحم شودیم، اما متام ادله چنني اقتضايی را ندارند. اگر اين چنني باشد حبث امر و 

 .شودیم
ی از منکر« خاصهٔ  ادلهٔ اما با  کندیمتربيت تزاحم  قاعدهٔ  ادلهٔ محی است که اين چه دليل مزا سؤال:  .کندیمنتزاحم » امر به معروف و 

ی از منکر« خاصهٔ  ادلهٔ جواب: ممکن است با   يا نه را بعداً بايد حبث کنيم. کندیم، اينکه تزاحم کندنيز تزاحم  » امر به معروف و 
ی از منکر«، مصداقی از سؤال: باز هم مصداق مشرتک شد  هدايت....؟ قاعدهٔ نشد که به جهت تزاحم حتت » امر به معروف و 

 بگوييم اين ادله تا آجنا نيز برد دارند؛ مهني اندازه ادعا دارمي. خواهيمیمبگوييم مشرتک نيست  خواهيمیمنجواب: ممکن است مشرتک باشد و 
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 »بر ِبرّ  اعانهٔ « قاعدهٔ 
. اين باشدیماز آيات و روايات  یاادلهاصل اين قاعده مسلم است و دارای  است.» بر ِبرّ  اعانهٔ « قاعدهٔ ، آيدیمکه کمرت به ذهن   دليل دومی
 .کنيمیمحبث  املبنیعلیقاعده را 

  تقرير استدالل
اْلِربِّ َو  یَعلَ َو َتعاَونُوا « يهٔ آ؛ باشدیمنمادی  یهاکمکبر ِبّر مهواره   اعانهٔ ، شودیمی از نظر موضوعی شامل امور معنوی نيز و تقو  بر ِبرّ  اعانهٔ 
مثِْ َو اْلُعْدوانِ  یَعلَ َو ال َتعاَونُوا  یالتَّْقو  امور  تواندیمهور قويی در ای جهت دارد؛ اين به حلاظ موضوعی است که اين قاعده ظ ٥»اْإلِ

تا کار خري اجنام دهد  کندیممواردی را که فرد به ديگر کمک  تواندیم القاعدهعلی » بر ِبرّ  اعانهٔ « قاعدهٔ و منکرها را شامل شود.  هامعروف
و  هامعروف ديگرعبارتبه. شودیممنکری است، را شامل  ابتالو يا کار منکر را اجنام ندهد و يا پيشگريی کند از کسی که در معرض 

 قرار دارند. » بر ِبرّ  اعانهٔ « قاعدهٔ  حمدودهٔ منکرها در 

 بر استدالل مناقشه
 منتهی دو مالحظه در اين حبث وجود دارد؛

 »بر ِبرّ  اعانهٔ « قاعدهٔ عدم الزام در 
آورد، مگر در اموری که شارع  به دستالزام » بر ِبرّ  اعانهٔ « قاعدهٔ  ادلهٔ از  توانیمنندارد؛ اول اين است که الزامی در اين قاعده وجود  مالحظهٔ 

ا راضی نيست، که اين خود  .کندیماستحباب و رجحان را افاده » بر ِبرّ  اعانهٔ « قاعدهٔ  ادلهٔ ديگری دارد و  ادلهٔ  به ترک آ
ی از منکر«که از آن وجوب  نيست یاقاعده» بر ِبرّ  اعانهٔ « قاعدهٔ بنابراين  لکه نسبت به متام را بتوان استفاده کرد ب» امر به معروف و 
امر به «وجوب  افادهٔ ؛ بنابراين اين دليل به تنهايی کندیمرجحان  افادهٔ واجب و مستحب و نسبت به بازداشنت از متام منکرها  یهامعروف

ی از منکر  .کندیمن» معروف و 

ی از منکر«عدم موضوعيت   »بر ِبرّ  اعانهٔ «قاعدهٔ در » امر به معروف و 
ی صورت گريد و گاهی به اشکال ديگر اتفاق » بر ِبرّ  اعانهٔ «خمتلفی دارد؛ گاهی  یهاروشاعانه  ؛ مهان حبثی که افتدیماين است که امر و 

 ورد نيز جاری است.مقبل گفته شد در اين  قاعدهٔ در 
 .کندیمنمتسک کرد اما الزام را افاده  توانیمپس به اين قاعده نيز 

ی نکند فرد به گناه  افتدیمبه گناه سؤال: ... اگر کمک نکند فرد   ؟افتدیماگر امر و 
 جواب: اين تسبيب عدمی است که حبث آن گذشت.
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 »احسان« قاعدهٔ 
شامل  ایيرهدادر  -نيکی به ديگران  -» احسان«  قاعدهٔ است.  -» ِبّر و احسان« قاعدهٔ  -» احسان« قاعدهٔ دليل سوم از حمور دوم ادله، 

؛ ولی اصل دهدیمديگر مؤمنني و شيعه و دوائر خاص ديگر که تا پدر و مادر را در خود جای  يرهٔ دامسلمانان و در  ایيرهدابشر و در  مههٔ 
است و  یاافتادهجا  قاعده -و الاقل مسلمانان يعنی احسان و بر نسبت به برادران دينی يا اميانی  هاانسانيعنی نيکی به  -» احسان« قاعدهٔ 
 احسان و يا واژگانی از اين قبيل. واژهٔ ِبّر و چه با  واژهٔ ص خود است حال جه با خا ادلهٔ دارای 

 تقرير استدالل 
ی از منکر«ممکن است بگوييم اين قاعده نيز حبث  به اين بيان که احسان و ِبّر اختصاص به امور مادی  شودیمرا شامل » امر به معروف و 

بعضی از ادله مشول دارند و احسان را   برآوردن حوائج مادی دارد اما اگر اين ادله را مورد بررسی قرار دهيمانصراف به ادله ندارد. بسياری از 
و اگر مسري زندگی معنوی فرد را مورد توجه قرار دهد و در اين مورد به او کمک کند، اين نيز شامل او  دانندیمنخمتص در تأمني امور مادی 

 .شودیم

 مناقشه بر استدالل

 »احسان« قاعدهٔ دم الزام در ع
و دليلی بر وجوب احسان ندارمي بلکه احسان مستحب مؤکد است. البته بعيد نيست که در  کندیمنوجوب  افادهٔ نيز » احسان« قاعدهٔ 

اگر اين باشد که بعيد هم نيست  گريدیمآورد مثًال در مواردی که فرد در معرض مشکل و خطری قرار  به دستمواردی از ادله بتوان الزام را 
که جلوی او گرفته شود اگر چه با   کندیماقتضاء  و برّ ممکن است بگوييم در اين امور معنوی الاقل در بعضی از واجبات و حمرمات احسان 

ی.  امر و 
 


