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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ی از منکردليل عقلی / ادله / موضوع:   امربه معروف و 
ی در واجبات و حمرمات/ ادله خاصه  هياول حکم ی از منکر«امر و   حبث اصولی/ »امر به معروف و 

 تعارض ظهور صيغه در وجوب و ظهور متعلق در اطالق
گشا حبث بسيار حبث پرمصداقي است و اگر راه حلي پيدا شود خيلي گره» تعارض ظهور صيغه در وجوب و ظهور متعلق در اطالق«

َو ال َتعاَونُوا َعَلى  َلى اْلِربِّ َو التَّْقوىَو َتعاَونُوا عَ «ای ساري و جاري است، مانند؛ كند كه خيلي مثره دارد و قاعدهاست و حالت اصويل پيدا مي
مثِْ َو اْلُعْدواِن َو اتـَُّقوا اهللَّ  َأْخَربَنَا ُحمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب َعْن َعِليِّ «هاي آن اين است. ای نيز دارد ويل يكي از مثال، در اين آيه جهت اضافه١»اْإلِ

قَاَل قَاَل  عليه السالم َعِن احلََْسِن ْبِن َأِيب احلَُْسْنيِ اْلَفارِِسيِّ َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َزْيٍد َعْن أَبِيِه َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ  ْبِن ِإبـْرَاِهيَم ْبِن َهاِشٍم َعْن أَبِيهِ 
َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َو يَْأُمُروَن «، ٢»اهللََّ حيُِبُّ بـَُغاه اْلِعْلِم.ُمْسِلٍم َأَال ِإنَّ  ُكلِ   َفرِيَضه َعَلى اْلِعْلمِ  طََلبُ  صلی اهلل عليه و آلهَرُسوُل اهللَِّ 

در اين موارد و كثريي از اين موارد وجود دارد كه امر بر موضوع و متعلقي آمده است كه از طرفی امر ظهور  ٣»بِاْلَمْعُروِف َو يـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ 
َو َتعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ «توان اين دو را  باهم مجع كرد، در وجوب دارد، از طرف ديگر در آن متعلق اطالق جاري است، ويل يقني دارمي كه مني در

دال   ٥» َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ  َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّة«ها و حيت مستحبات تعاون است، يا بگوييم توان گفت در مهه خويبدانيم كه منيمي ٤»َو التَّْقوى
 دانيم كه واجب نيست و لذا يا بايد ظهور وجوب و يا ظهور مطلق را بگريمي. بر وجوب در متام خريات ولو مستحبات كه دعوت شود، مي

 »تعارض ظهور صيغه در وجوب و ظهور متعلق در اطالق«احتماالت در 
ا انتخاب كرد؛ مهواره در اين موارد دو احتمال وجود دارد    كه بايد بني آ

 ؛»ظهور صيغه در وجوب«صرف نظر کردن از  .١
 ؛ »ظهور موضوع و متعلق در اطالق آن«صرف نظر کردن از  .٢

 بر حسب مورد بايد ببينيم كدام يك از اين دو ظهور اقوي است، 
افاده كند و استحباب را در حمدوده ديگري. ـ مهيشه اي زمان بتواند هم وجوب را در حمدودههايي از اين قبيل هميا اينکه بگوييم مجله .٣

گوييم كار سخيت است ـ اما راهي كه ممكن است براي اين پيدا كنيم(راه سوم) اين گفتيم اين كار، كار سخيت است، االن هم ميمي
-اين است كه مجعي درست مياست كه بگوييم راهي پيدا كنيم كه در تعارض بني يا ظهور اين، يا ظهور آن اتفاق نيافتد، راه سوم 

 كنيم، كنيم در درون دليل با اين وجه فين كه عرض مي
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 مجع بني دو ظهور
هايي كه اخريًا در اصول داشتيم ـ در اصول گفتيم كه بيشرت نظر ما به مست اين مجع به اين شکل است ـ به خصوص با توجه به حبث

است ويل يك شبه تركيب از جنس و فصل هم در آن است، اين حبثی  فرمايش قدما است درست است كه وجوب نوعي بساطت در آن
 گويند. گفتيم متفاوت با اين است كه معموًال متأخرين مياست كه در اصول نيز اخرياً مي

فظي كنيم حكم رجحان را از خود مدلول لاگر از اين بگذرمي عمده حبث نكته بعدي است كه حكم وجوب و اينها كه از ادله استفاده مي
كنيم و وجوب را از حكم عقل يا اطالق. اگر اين مبنا را بپذيرمي كه مبناي درسيت است آن وقت ممكن است كسي بگويد كه اين استفاده مي

مقدمات حكمت  ٦»َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ «گويد وجوب، شود اين ميمقدمات حكمت يا حكم عقل كه در صيغه جاري مي
يعين واجب است منتها يقني دارمي در خريات و مستحبايت كه واجب نيست، مقدمات حكمت متام نيست و يك مقدمه » َو ْلَتُكنْ «گويد مي

گوييم خطايب كه منحل شده است شود، ميآن هم احنالل اين است زيرا بنابر نظريه احنالل خطاب به واجبات و مستحبات مهه منحل مي
شود و كند و در حوزه واجبات و حمرمات متام است و لذا ضميمه به اين ميت حكميت كه متام شد وجوب را در اينجا درست ميمقدما

كند، اما در حوزه مستحبات و مكروهات مقدمات حكمت متام نيست، اگر اين را بگوييم كه حاال به وجوب را در اين حمدوده درست مي
آيد، اگر اين را بگوييم در اين صورت تا حدي قابل دفاع باشد، البته بعضي شبهات نسبت به اين پيش ميعنوان يك احتمال است كه شايد 

گويد، بعد با مقدمات حكمت وجوب در گوييم اين دليل رجحان مطلق را ميشود، يعين مياين دليل و بسياری از ادله ديگر درست مي
 اي كه يقني دارمي كه واجب نيست، مقدمات حكمت متام نيست. شود، اما در حمدودهيحمدوده واجبات و مواردی كه حمذور ندارد، درست م

 پس؛

 گوييم نوعي مركب است؛ احكامي كه مي .١
  ؛آورميوجوب را از اطالق يا حكم عقل به دست مي .٢
 احكام احناليل هستند؛ يعين خطابات احناليل هستند.  .٣

تواند خيلي جاها از آن استفاده  ند اين را درست كند خيلي هنر بزرگي كرده است و ميـ بنابر ممكن است اينها را بگوييم، اگر كسي بتوا
 كند. ـ

 سوره آل عمران ١١٠آيه 
آَمَن َأْهُل اْلِكتاِب َلكاَن َخْريًا َهلُْم  َو َلْو ُكْنُتْم َخْريَ أُمَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو تـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو تـُْؤِمُنوَن بِاهللَِّ «آيه دوم آيه 

 بود كه نکاتی را در مورد آن بيان كردمي. » ِمْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َو َأْكَثُرُهُم اْلفاِسُقون

 »تَأُْمُرونَ «مفهوم 
از نظر اديب ظاهراً صفت است،  »َ◌ْأُمُرونَ ت«است. » تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو تـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ «نكته ديگري كه اينجا وجود دارد راجع به 

 هاي خربيه دو احتمال وجود دارد؛ است، در مجله ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو تـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ كه   َخْريَ أُمَّةاز 
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 گويد مجله خربيه در مقام انشاء است؛گاهي مي .١
 گاهي مجله خربيه حالت وصفي دارد.  .٢

 هاي وصفيه هم ممكن است كسي اين دو احتمال را بدهد و بگويد: در مجله
گويد يَغَتِسُل كه مجله خربيه است ويل در مقام اين صفت براي موصويف ذكر شده ويل در مقام انشاء است. يعين شبيه اينكه مي .١

 انشا است. 
اشد ويل در مقام انشاء باشد، اين احتمال وجود دارد، اما اين احتمال البته ظاهر نيست، ممكن است در جاهايي مجله وصفيه ب .٢

 اصل در مجله وصفيه مثل مجله خربيه اين است كه حالت خربي و توصيفي دارد.

ظاهر است و ظاهر اين وصفي در مقام انشا باشد ويل اين خالف  »تَْأُمُرونَ «شود كه اين رغم اينكه احتمايل مطرح ميفلذا اينجا علي
 كند، اميت هستيد كه تأمرون باملعروف. و اينكه در مقام انشا باشد بعيد است، است كه توصيف مي

 بر رجحان» تَأُْمُرونَ «داللت 
منتها مهني توصيف چون توصيف از امت برتر است قرائن دارد كه در واقع رجحان در اين كار است و در آن صورت از اين بيش از 

شود، تأمرون وصفي است، اصِل اين وصفي هم اين است كه در مقام توصيف است نه انشا، اما به دليل اينكه اين  استفاده مني رجحان
فهميم اما بارها گفته شده است كه در مقام وصف برای امت برتر است، در مقام مدح است، از اين جهت است كه رجحان اين عمل را مي

َو ِعباُد الرَّْمحِن الَّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْونًا َو ِإذا خاطََبُهُم اْجلاِهُلوَن قاُلوا «كند، كند و فقط مطلق رجحان ميمدح بودن، افاده وجوب مني
َصالِِْم  ُهْم يفالَّذيَن  َقْد أَفـَْلَح اْلُمْؤِمُنون«اي باشد. رساند مگر اينكه قرينه خاصهدر مقام مدح است و بيش از رجحان را مني ٧»َسالماً 

 رساند كه خوب است.در مقام مدح فقط مي ٨»خاِشُعون
اي قاطع باشد كه بگويد اين وصف يك وصف الزامي است وجود ندارد. اميت كه به اين كار خوب دست ميزنند، كايف اينكه در اينجا قرينه

ا باشد ويل آيد كه اين وصف خااست و بيش از اين اطميناين نيست، مقداري به ذهن مي ص امت بايد يك امر الزامي باشد و از مميزات آ
 رساند. اين در حّد اشعار است، صرف اينكه در مقام مدح باشد بيش از رجحان را مني

م خرب و توصيف وصف است، ظاهر آن اين است كه در مقام انشا نيست بلكه مقا» تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو تـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ «بنابراين 
اي براي اينكه افاده وجوب كند در اين آيه شريفه وجود ندارد و شود، قرينه قاطعهاست، البته چون مقام مدح است رجحان از آن استفاده مي

حتمًا امری شود كه در مقام مدح بودن جز براي رجحان برای چيز ديگری قرينه نيست. خري امت و ويژگي امت بودن هم باز دليل بر اين مني
تواند دليل برای وجوب باشد فلذا اين شواهد هيچكدام در كه امر الزامي است نيز منی» َو تـُْؤِمُنوَن بِاهللَِّ «طور كه سياق است الزامي است، مهان

 كه سياق باشد.   »َو تـُْؤِمُنوَن بِاهللَِّ «، نه »َخْريَ أُمَّة«حّد افاده وجوب نيستند؛ نه 

 مجع بندی 
 بنابراين 
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 شود؛ از اين آيه شريفه حكم رجحان استفاده مي .١
كند؛ اين منافات بر اساس نکته اول روشن است كه اين آيه بر خالف آيه قبلي حكم رجحان مطلق براي مطلق معروف را بيان مي .٢

ي از منكر عقل نيز اين را افاده  ندارد كه در يك قسم خاص آن دليل ديگري دااللت بر وجوب کند و لذا در باب امر به معروف و 
 كرد كه دو حكم وجود دارد؛  مي
 يك حكم الزامي در واجبات و حمرمات دارمي،  .١
هاي اعتقادي، اخالقي، ها؛ ارزشويل حكمي قبل از اين دارمي كه حكم مطلق رجحان است، امر به معروف در مطلق ارزش .٢

ي اجنام شود.  عملي رجحان دارد و مرجح است كه امر و 

گردد به اينكه آمر معروف و ناهي از وصف مشعر به عليت هم است، يعين شايد بتوان گفت كه جهت خرييت اين امت برميالبته اين 
كند و لذا منكرند منتها اين در حد اشعار است، اگر هم اشعار آن را بپذيرمي و داللت را هم حيت بپذيرمي خرييت را در اين جهت حصر مني

ا حمفوظ است ويل يكی از وجوه آن هم ممكن است تأمرون باشد كه اشعار به  َخْريَ أُمَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاسِ  گفتيم چراوجوه ديگري كه مي مهه آ
 عليت است.

كردمي، يك وجه اين بود كه خود اين تأمرون وصف مشعر به عليت است، ذكر مي َخْريَ أُمَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاسِ در جلسه ديروز وجوهي براي 
يک قضيه مستقله است و ممکن است وجوه خمتلفی داشته باشد البته  َخْريَ أُمَّةکند و لذا گوييم که اگر هم مشعر به عليت باشد حصر منیمی

گويد اين يک قاعده و يک اصل مهمی است، باالخره قرآن می َخْريَ أُمَّةخواهيم بگوييم که اين اين وصف هم مشعر به عليت است و لذا می
ی از منکر ها هستند و اين میامت رتين تواند جهات خمتلفی داشته باشد، يک جهت آن هم اين است که در اين امت امر به معروف و 
 است.

 مناقشه
ی است، اگر اين باشد، به اضافه اينکه می -البته اگر کسی بگويد که اين اشعار نباشد و داللت و ظهور باشد که جهت خرييت امر و 

ی بوده است ولی وجوب آن نبوده است آن وقت ممکن است اين کمی آيه را به مست الزام بربد ولی دانيم در  امم سابقه هم رجحان امر و 
ی از منکر آن نويسنده آمريکايی را که می بينيد آجنا خيلی  اينها مهه اشعار است. ظاهرًا اين امر االن مسلم است. کتاب امر به معروف و 

ای بود که در مرتو ام، اصل شروع آن هم از حادثهفصلی کرده است و در مقدمه آن نوشته است که بيست سال کار کردهکارهای حتقيقی م
دهد که در امم سابقه و مسيحيت و يهوديت هم اين افتاد. آجنا هم مذاهب اسالمی را مقايسه کرده است و هم اينکه تقريبًا اين را نشان می

 خيلی ضعيف و حنيف و بدون اينکه الزام و نظام فقهی و حقوقی قاطعی داشته باشد.مسئله بوده است ولی در حد 
 تأمرون باملعروف و تنهون عن املنکرفهماند که وجه خرييت مشا اين است که اگر اين اشعار نبود و داللت بود و آيه به حنو داللت می

هستيد آن وقت وجه خرييت بايد چيزی باشد که متفاوت از امت قبل باشد، متفاوت بودن در اصل نيست بلکه در الزام آن است، آن وقت 
 برد تا انسان خبواهد مطمئن شود.توانستيم الزام از اين استفاده کرد منتها اين چند مقدمه دارد که کمی زور میشايد می
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  »رَ َخيْـ «تشرعی و تکوينی بودن 
يعنی ما در مقام تشريع مشا  َخْريَ أُمَّة کنتمآيه قابل تأمل است،  حبث در خرييتی که اينجا آمده است خرييت تشريعی است يا تکوينی؟ اين

تفضيل تکوينی  اسَخْريَ أُمَّة أخرجت للنرا در يک جايگاه برتر قرار دادمي و احکام ويژه را به مشا دادمي و آيا مشا تفضيل تشريعی داريد؟ يا اينکه 
 است يعنی در منت خارج هم مشا برتری داريد؟ 

َو َلَقْد َكرَّْمنا َبِين آَدَم َو َمحَْلناُهْم ِيف «برتری ای که خدا به مشا داده است در تشريع است يا اينکه تکويناً نيز مشا را برتر قرار داده است؟ مثل 
خواهد می َكرَّْمنايیاست، يعنی  مطرح که آجنا نيز مهني سوال   ٩»َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقنا تـَْفِضيال  َو َفضَّْلناُهْم َعلى -الطَّيِّباتِ َو َرَزْقناُهْم ِمَن  -اْلَربِّ َو اْلَبْحرِ 

ا داده است يا اينکه ذات دليلبگويد که به   هايی کهشان برتری است؟ اينجا هم چيزی شبيه آن است البته با تفاوتاي اينکه تکليف به آ
  :در آيه قابل تأمل است که احتمال دارد بگوييم مطلب نيزحبث دارد. اين 

  ؛خرييت تکوينی است َخْريَ أُمَّةکنتم  .١
 ؛خرييت تشريعی است .٢
 مشا تشريعاً و تکويناً برتريد. ؛ به اين معنا کهگريدمیدربر بگوييم اطالق دارد و هر دو را  بعيد نيستالبته  .٣

 مجع بندی
پس  ،تر استوسيعبسيار  آنو لذا دامنه  استترجيحی  ایقاعده دال بر بلکه گويدقبل آن قاعده الزامی را منی اين آيه بر خالف آيه

هايی که ممکن بود از آيه برای آن مسئله به دست بياورمي ولی در رغم اشعارات و گوشه کنايهمعلوم شد تفاوت اين دو آيه خيلی زياد است علی
های تواند مهه خوبی و بدیکند. اگر رجحان باشد معروف میو اصولی بگوييم اين بيش از رجحان افاده می شود به حلاظ فنیجمموع منی

 اين قاعده رجحانی است با حمدوده اوسع. و گريد. پس آن قاعده الزامی بود با حمدوده مشخصدربر مستحب و واجب و حرام و مکروه را 

 سوره آل عمران ١١٤آيه 
 )١١٣(لَْيُسوا َسواًء ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب أُمٌَّة قاِئَمٌة يـَْتُلوَن آياِت اهللَِّ آناَء اللَّْيِل َو ُهْم َيْسُجُدون«سوره آل عمران است؛  ٤١١آيه سوم آيه شريفه 

 »)١١٤(وَن ِيف اخلَْْرياِت َو أُولِئَك ِمَن الصَّاِحلنييـُْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َو اْلَيْوِم اْآلِخِر َو يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو ُيسارِعُ 
-ها، ويژگیها را دارند که گفته شده است مقصود گروهی از اهل کتاب است که مسلمان شدند، اين ويژگیگروهی از اهل کتاب اين ويژگی

اهای اسالمی است نه اينکه با حفظ هويت اهل کتابی  گويد اهل کتاب هم رستگار گويند اين آيه میبعضی میها را دارند چون اين ويژگی آ
 ِمْن َأْهلِ «و جنات دارند، در نظريه رستگاری و جنات يکی از آياتی که به آن متسک شده است اين است و آن متسک درستی نيست. 

َو . ٣  يـُْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َو اْلَيْوِم اْآلِخرِ . ٢ َء اللَّْيِل َو ُهْم َيْسُجُدونيـَْتُلوَن آياِت اهللَِّ آنا. ١«هايی دارند؛ گويد اينها ويژگیمی »اْلِكتاِب أُمٌَّة قاِئَمةٌ 
صحيح ، که متسک شده است  به اين آيه برای نوعی پلراليزم جنات ». ُيسارُِعوَن ِيف اخلَْْرياتِ . ٥ َو يـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر وَ . ٤ يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروفِ 

 باشدمنی

                                           
 ٧١اىل  ٦٤): اآليات ١٧سورة اإلسراء(.  9
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 آيه بر رجحان داللت
کند، برای اينکه گروه خوبی را به پنج صفت گردد اين است که اين آيه نيز مانند آيه قبلی داللت بر وجوب منیاما آنچه که به اينجا برمی

کند اما اينکه خبواهد وجوب را افاده  کند از مجله اينکه يأمرون و ينهون، اين توصيف در مقام مدح است و رجحان را افاده میتوصيف می
ی از منکر است، راجح مطلق که در مستحبات و واجبات و مهه جاری  کند نيست و لذا اين نيز مانند آيه قبل مطلق امر به معروف و 

 کند. عامه را افاده می بسياراست، اين قاعده 

 مقايسه با آيه قبل
  ؛اگر اين آيه را با آيه قبل مقايسه کنيد

ی » َو تـُْؤِمُنوَن بِاهللَِّ «آل عمران  ١١٠ در آيه .١ ی از منکر آمده بود اما اينجا يؤمنون قبل از امر به معروف و  بعد از امر به معروف و 
  ؛، اين است کهتقدم از منکر آمده است. شکل ظاهری و اوليه اين

ی از منکر يکی از  تؤمنون ذکر عام بعد از خاص است، ذکر کل بعد از آل عمران ١١٠در آيه  .١ جزء است، امر به معروف و 
 گويند ذکر خاص بعد العام است. های اميان است. اينجا میجلوه

ی از منکر میداد که در واقع وقتی اين دو آيه را باهم می ی نيزاحتمال ديگر توان می .٢ خواهد بگويد بينيم، امر به معروف و 
 حمفوف به دو اميان است؛ 

ی از منکر است؛ پايهاميانی که  .١  امر به معروف و 
ی از منکر اجياد می .٢ ی از منکر هم اميان شخص را باال  ؛شوداميانی که به واسطه امر به معروف و  چون امر به معروف و 

 دهد. برد، هم اميان را در جامعه توسعه میمی

ی از آيات را کنار هم قرار دهيم میواقع اگر اين  که در  مطرح منوداينها را به عنوان احتمال  توان می گويد امر به معروف و 
منکر هم معلول اميان است، هم علت اميان است، حمفوف به دو اميان است، در دو رتبه يا در دو دائره. اينها ممکن است جزء 

 اشعارات آيه باشد، اينها تقريباً جزء استظهارات اشعاری است.

 سوره اعراف ١٥٧آيه 
ا الزامی و دو آيه چهارم م . اما آيه بودند غري الزامی آيه ديگرتفاوت با اين آيات است، اين آيات مربوط به امت بود، البته يکی از آ

ْجنيِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َو الَّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ اْألُمِّيَّ الَّذي جيَُِدونَُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم ِيف التَّوْ «سوره اعراف است که  ١٥٧چهارم آيه  راِة َو اْإلِ
 كاَنْت َعَلْيِهْم َفالَّذيَن آَمُنوا ِبِه َو َعزَُّروُه وَ   َو اْألَْغالَل الَّيتيـَْنهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َو حيُِلُّ َهلُُم الطَّيِّباِت َو ُحيَّرُِم َعَلْيِهُم اْخلَباِئَث َو َيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم 

  اين آيه چند جهت حبث دارد؛» َنَصُروُه َو اتـََّبُعوا النُّوَر الَّذي أُْنزَِل َمَعُه أُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون

 »الرَُّسوَل النَِّيبَّ اْألُمِّيَّ «يک. مراد از 
الَّذي جيَُِدونَُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم ِيف « شود که پيامرب اسالم است، اوصافی برای ايشان ذکر شده استاول اينکه اين پيامربی که توصيف می

ْجنيِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َو يـَْنهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َو حيُِلُّ َهلُُم الطَّيِّباِت َو ُحيَرِّ   كاَنتْ   ُم َعَلْيِهُم اْخلَباِئَث َو َيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َو اْألَْغالَل الَّيتالتَّْوراِة َو اْإلِ
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اين صفت يأمرهم باملعروف و ينهاهم عن املنکر » ُمْفِلُحونَعَلْيِهْم َفالَّذيَن آَمُنوا ِبِه َو َعزَُّروُه َو َنَصُروُه َو اتـََّبُعوا النُّوَر الَّذي أُْنزَِل َمَعُه أُولِئَك ُهُم الْ 
 ذکر شده است. صلی اهلل و عليه و اله برای پيغمرب اکرم 

 خاص دو. داللت آيه بر وجوب
قاعده قبلی   براساسکند يا خري؟ کند يا خري؟ يعنی تکليف وجوبی پيغمرب را بيان میافاده وجوب میآيه ين سؤال ديگر اين است که آيا ا

ی استرا بيان میاکرم صلی اهلل و عليه و اله های پيغمرب فعاليت ،خري، بلکه در مقام مدح شودگفته می ا امر و  اما در  ،کند که يکی از آ
اينجا ممکن است بگوييم که آن مقام رسالت و نبوت و شأنی که رسول و نبی داشت و سياقی هم که دارد که در مقام ابالغ است، در مقام 

رود يعنی اين ای است که اينجا وصف در مقام مدح به مست داللت بر وجوب میخاصه ريزی دين است ممکن است بگوييم اين قرينهپايه
اينها وظايف  ....َضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َو اْألَْغالَل ُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َو يـَْنهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َو حيُِلُّ َهلُُم الطَّيِّباِت َو ُحيَّرُِم َعَلْيِهُم اْخلَباِئَث َو يَ يَْأمُ عمل 

رساند ولی کند، در مقام مدح بيش از رجحان را منییپيامربی او بوده است. اين يک مطلب که ممکن است اينجا بگوييم قاعده کلی فرق م
کند. داللت بر وجوب میآيه اين گفته شود براساس اينجا مدح پيامربی است که در مقام رسالت و ادای تکليف پيامربی است، ممکن است  

 اگر اين را بپذيرمي يا حتی اين را نپذيرمي و رجحان را بگوييم. ،شودوجوب خاص می در اين صورت

 ء خصوصيت بر متام مکلفنيالغاسه. 
اکرم صلی است؟ آيه فعًال مربوط به پيغمرب اکرم صلی اهلل و عليه و اله از خمتصات پيغمرب  »يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َو يـَْنهاُهْم َعِن اْلُمْنَكرِ «آيا 

 شود اين را به ديگران تعميم دهيم يا خري؟ است ولی آيا می الهاهلل و عليه و 
ا اين است که بگوييم ذکر کرد که مهم توان وجوهی را برای تعميم در اين آيهمی گفته شدحبثی قبًال داشتيم و    َلَقْد كاَن َلُكْم يف«ترين آ

است اکرم صلی اهلل و عليه و اله گويد چيزی که برای پيغمرب اصولی است و می ایقاعده اين آيهاحتمال دادمي که  ١٠»ُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ رَ 
َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة  َلَقْد كاَن َلُكْم يف«يک بيان فقهی حمض نيست،  ١١»َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  َلَقْد كاَن َلُكْم يف«برای مشا نيز است، اين 

؛ دو حالت در اين گونه بيان داشت مشا نيز داريداکرم صلی اهلل و عليه و اله گويد که چيزی که پيغمرب می يا بااللتزام ةباملطابق ١٢»َحَسَنةٌ 
  وجود دارد:

حد يک کند مشا نيز مانند او رفتار کن در گوييم ببني او چه کار میمی ١٣»َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  َلَقْد كاَن َلُكْم يف«گاهی است که  .١
  ؛حکم فقهی

در اين آيه  یاين احتمالمی که او دارد برای مشا نيز است، يعنی آن حک» َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  َلَقْد كاَن َلُكْم يف«گوييم گاهی می .٢
ی که در آيه آمده مشا او است با مهه تفاصيليعنی الگوی » َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  َلَقْد كاَن َلُكْم يف«. بيان کردميقبًال  که  شريفه است

 ای او تبيني شد برای مشا نيز است.، يعنی اگر احکامی بر است

                                           
 21. سوره احزاب، آيه  10
 21. سوره احزاب، آيه  11
 21. سوره احزاب، آيه  12
 21. سوره احزاب، آيه  13
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ايی که مربوط به پيغمرب يا الغااگر اين را بپذيرمي يا وجه دوم آن  ی خصوصيت است مگر در جاهايی که احراز کنيم، آن وقت مهه آ
است ولی اگر اين اکرم صلی اهلل و عليه و اله ليل خاص داشته باشيم که اين برای پيغمرب امام است برای ديگران نيز است اال اينکه د

را نپذيرمي هر چه مربوط به پيغمرب خطاب شده است » َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  َلَقْد كاَن َلُكْم يف«ی خصوصيت يا الغادو وجه 
 َلَقْد كانَ «يدا کنيم. اين دو قرينه عامه را ممکن است کسی ادعا کند؛ يکی خمصوص خودش است و برای تعميم آن بايد دليل خاص پ

 ی خصوصيت.الغارا چنني مدلول و مضمونی قائل باشد. يکی هم » َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  َلُكْم يف

 
 


