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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

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

 مائدهسوره  ٦٣آيه 
ْمثَ َو َأْكِلِهُم السُّْحتَ «فرمايد؛ مائده است که می هسور  ٦٣ هم آي هآي طور  شريفه اين هآي »َلْو ال يـَْنهاُهُم الرَّبَّانِيُّوَن َو اْألَْحباُر َعْن قَـْوهلُِِم اْإلِ

مثِْ َو اْلُعْدواِن َو   َترىَو «است که ابتالء مجعی از علما يا غري علما در امم سابقه و در امت قبل و يهود دارد که  َكثريًا ِمْنُهْم ُيسارُِعوَن ِيف اْإلِ
ا به انواع معاصی را نکوهش می در ابتداء. ١»َأْكِلِهُم السُّْحَت لَِبْئَس ما كانُوا يـَْعَمُلون کند، بعد ربانيون و احبار و بزرگانی را توبيخ ابتالی آ

ْمثَ َو َأْكِلِهُم السُّْحَت لَِبْئَس ما كانُوا َيْصَنُعو  َلوْ کردند، کند که منع از آن منکرات منیمی طور   ، مهاننال يـَْنهاُهُم الرَّبَّانِيُّوَن َو اْألَْحباُر َعْن قَـْوهلُِِم اْإلِ
پيوست آن  هنکوهش کرده است، در آي لَِبْئَس ما كانُوا َيْصَنُعونو امث و عدوان را به شدت با  تسح خورندگانقبل مرتکبان گناه و  هکه در آي

ايی را نکوهش می  که در برابر اين گناه سکوت ورزيدند.  کندآ

 »ی از منکر«سوره مائده به ٦٣اختصاص آيه 
ی از منکر به عنوان فريض ی از منکر دارد، آيات قبلی که مالحظه کرديد امر به معروف و  -هآيه بر خالف آيات قبل فقط اختصاص به 

ايی که  هدوگان ای ی از آ ی از حمرمات، البته بعضی امر به مطلق ترجيحيات بود و  به هم پيوسته ذکر شده بود، امر به واجبات و 
ی از منکر و امر به معروف در اين  هاما اين آي ،مرجوحيت دارد، بعضی هم خصوص الزاميات بود ی از گناه و  شريفه اختصاص دارد به 

 اين است.، ظاهر آيه نيست
ی از منکر و حرام آمد آن حرامممکن است کسی بگويد اگر در آيه شود، اگر اين نکته را ترک واجب را هم شامل می ،ای يا روايتی 

 پذيرفتيم، حال يا با وجوه دقيق اصولی و يا به حلاظ عرفی بگوييم ترک واجب منکر است، اگر آن را گفتيم ممکن است بگوييم اين درواقع آن
 شود.شود، آن را نيز شامل میی از ترک، امر می هشود يعنی اينکه نتيجنيز شامل می را

 سوره مائده ٦٣داللت الزامی آيه 
طور که بعث و زجر با مقدمات  مهان ،َلْو ال يـَْنهاُهمُ توبيخی است که اينجا آمده است،  دليل آنمفيد الزام است، سوره مائده  ٦٣آيه 

کنند، اگر می با مقدمات حکمت يا با حکم عقل داللت بر وجوبها نيز کرد، اين توبيخاللت بر وجوب میحکمت يا با حکم عقل د
ی کنی. کند و میاين است که امر میمعنای مطلق آمدن توبيخ  ی منی؟؛ َلْو ال يـَْنهاُهمُ گويد بايد  کنيد؟ اين توبيخ است، توبيخ چرا مشا 

 کند.عقل داللت بر الزام میمطلق با مقدمات حکمت يا با حکم 
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ْمثَ َو َأْكِلِهُم السُّْحَت لَِبْئَس ما   به کالم اين است که هاينکه قرائن لّبی و حافّ  هبه اضاف داردبر وجوب آيه داللت قويی  اينو لذا  قَـْوهلُِِم اْإلِ
 است.آيه آخر  لَِبْئسَ  ، شاهد مهم داللت الزامی آيهكانُوا َيْصَنُعون

 »لَبِْئَس ما كانُوا يَْصنَـعُون«مفهوم 
 دارد؛  وجود» لَِبْئَس ما كانُوا َيْصَنُعون«دو احتمال در 

ْمثَ َو َأْكِلِهُم السُّْحتَ «به  .١ ا بد  ؛شودمی لَِبْئَس ما كانُوا يـَْعَمُلونباشد مانند  شکل اينبه که اگر مربوط باشد؛   »قَـْوهلُِِم اْإلِ يعنی عمل آ
  ؛است

ی  آنمراد از  .٢   ـ باشد؛ که کار علما بوده استـ  ترک 

ا گفت  هدر آي زيرانباشد وجود نداشته تکرار  در اين آيهاست به خصوص اگر خبواهيم اظهر  احتمال دوم لَِبْئَس «باال راجع به خود گناه آ
ی نکرديد؟ ، اين آيه می»ما كانُوا يـَْعَمُلون ، اگر خبواهيم تفاوت را هم در اينجا بگوييم و بگوييم »نلَِبْئَس ما كانُوا َيْصَنُعو «گويد چرا مشا 

 صحيح است؛ زيرا؛ احتمال دومتکرار هم نيست بايد بگوييم 

 پرهيز از تکرار،  دليلهم به  .١
 اصلی که در اينجا حمور است،  هاتصال با مسئل دليلهم به  .٢

ی از منکر کار  بدی است، در اين صورت» كانُوا َيْصَنُعونلَِبْئَس ما  «بگوييم  داده،به خاطر اين بايد احتمال دوم را ترجيح   يعنی ترک 
 شود.میحرمت درست شود و در نتيجه تقويت میآن لو الی حتريز يا توبيخ  هاينکه لو ال  به اضاف

 سوره مائده ٦٣خماطب آيه 
ی  طبقات  ههای ممتاز متفاوت با عامربانيون هم انسانمتوجه ربانيون و احبار شده است، احبار علما هستند، در اين آيه ترغيب به 

زند ولی عمومی مردم هستند، از اين جهت است که اين آيه نسبت به آيات ديگر اخص است، البته اخصی نيست چون مثبت اين تقييد منی
ی ازآيه اين آيه خاص است، اين  هداير   ؛ وجود داردمنکر چهار پنج رتبه  متوجه علما است و از اين جهت است که در امر به معروف و 

ی از منکرعمومی وجوب  .١  برای امت؛  ؛ يعنی وجوبیامر به معروف و 
ی از منکر برای علما؛وجوب امر ب .٢  ه معروف و 
ی از منکر ب .٣  رای حکومت؛وجوب امر به معروف و 
 . ٢آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َو َأْهليُكْم ناراً يا أَيـَُّها الَّذيَن ی از منکر برای خانواده و اوليا؛ وجوب امر به معروف و  .٤

 . استخاص نسبت به آيات فبل اين آيه اختصاص به بزرگان و علما و احبار و ربانيون دارد و 
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
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 حبث اصولی
مهم اين است که اگر دليلی   هاما نکت ؛مقيد ندارمي و اين واضح است روشن است که عام و خاص که مثبتني يا نافيني باشند محل مطلق بر

-اينها تنافی ندارند اما اين که می ،دليل ديگر گفت أکرِم العامل الفقيَه العادل و گفت أکرِم العاَمل العادل  دليل ديگریگفت أکرِم العلما. 
ا اينهايی که به طور خاص امر آوردهگويد أکرِم العاَمل العادل يا أکرِم العامل الفقيَه يا أکرِم العامل الفقيَه العادل  اند دو احتمال در باب آ

 وجود دارد؛ 

 ای ندارد؛گويد و هيچ بار اضافههای خاص مصداق مهان عام را میيک احتمال اين است که أکرم .١
  .مالک دارد ای که اگر آن نبود اين خودکند به گونهتأسيس می بيان قبلیای را برای که مالک ويژهاحتمال دوم اين است   .٢

، اينکه بگوييم اين تأکيد هم است خالف اصل است چه صل در هر بيانی اين است که تأسيسی باشداست چون ااصل احتمال دوم 
از  بسياریاين در پيام نو دارد؛  در هر بيانی اين است که بار جديد وکند، اصل برسد به اينکه بگوييم اين فقط مصداق را ذکر می

امي از نظر اصولی اصل اين است که اگر در سلسله مراتب عام و خاص و خاص وجود دارد و لذا بارها گفتهمستحبات و واجبات و حمرمات 
 است که در ی تأکيدک تأکيد است و بلکه باالتر نوعاخلاص حکم مسانخ آمده است، اصل اين است که اين مصداق بااليی نيست، اينها ي

 ثلچون اجتماع احکام مما در اين موردمستقل حکم داشت، البته به طور  ی که اگر آن بااليی نبود اين خودواقع مالک مستقل دارد به حيث
ينجا نبود ولی آن شرط در علما يا پدر و هايی داشت که اشود که امر به معروف عمومی شرطمثره آجنا ظاهر می تأکد است.نتيجه  ،شودمی

 شوند يکی باشد و ديگری نباشد.گوييم اينجا است. در مواردی نيز ممکن است بگوييم اينها از هم جدا میمادر نبود می
 آورد؟عقوبت افزون منیسوال: 

 بود و اين نيز بود عقوبت افزون دارد.جواب: عقوبت افزون می آورد، اگر آن نبود و فقط اين است عقوبت افزون ندارد ولی اگر آن 
را  ه اين قاعده فروعی دارد، ـ اگر باب آناصولی است که تصريح به آن نشده ولی روشن است و خيلی مصداق دارد، البت هاين يک قاعد

 ـد.آيع کنيم حتماً يک حبث اصولی درمیام و اگر مجای گفتهر نکتهدر اصول باز کنيم خود من در اين زمينه هر با
 اين حبث؛ همثر 

  ؛که اين دو باهم منطبق هستند  تأکد؛ در مواردی .١
برای اين نيز مصداق دارمي، در تربيت  ؛کند، ممکن است اين باشد و آن نباشد، أو بالعکستفاوت می دو بيانگاهی شرايط  .٢

شود و ممکن است در جاهايی شرايط اينها هم جدا میمثال زدمي و گفتيم جاهايی از  ٣ُقوا أَنـُْفَسُكْم َو َأْهليُكْم ناراً خانوادگی در حبث 
طور باشد،  گوييم در علما هم اينمتفاوت شود، در علما مهني طور است، معلوم نيست که شرط عدم ضرر يا چيزی که در عامه می

مصداق دارمي و در روايت  اين کار را نکن، برای اين نيز ميگويدعامل در جاهايی خود بايد حتمل ضرر هم بکند ولی برای انسان عادی 
 هم منونه دارد. 
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 روايی را نيز خواهيد ديد. ، بعد شواهدآورميبريون میاصولی اين را با قواعد  خواهم بگومي از خود آياتمی
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 »الرَّبَّانِيُّونَ «مفهوم 

 »الرَّبَّانِيُّونَ «مصداق 
گوييم عامل به اب به خدا هستند و لذا منیصممتاز در جايگاه معنوی و انت بسيارهای ربانيون انسانآيد مهان طور که از جمموع لغت برمی

لی از اوتاد ويژه شود گفت ممتاز است و گوييم شايد نباشد، مثًال  ممکن است بزرگانی بودند که از جهات علمی خيلی منیمفهومی که االن می
 است.آيه هستند، آن نيز مشمول اين 

 بر علماء هر عصر» الرَّبَّانِيُّونَ «مشول 
شود يا خري؟ شود؟ يعنی شامل اين امت نيز میديگر در اين آيه اين است که اين آيه مربوط به امم گذشته است، آيا شامل ما نيز می هنکت

 جواب اين است که؛

 حکمی است که برای مشا نيز است. اين خواهد بگويد قرآن بيايد ظاهرش اين است که می هآيات شريفوقتی چنني بيانات در  .١
را » الرَّبَّانِيُّونَ «که   اندبيان شدهذيل اين قبيل آيات رواياتی ؛ جاهايی که احبار و ربّان در چند جای قرآن دارد ذيلاز رواياتی که در   .٢

ُلوا التَّْوراَة ُمثَّ ملَْ َحيِْمُلوها َكَمَثِل احلِْماِر َحيِْمُل َأْسفارا«ر آيه ددهد که بر علمای اين امت تطبيق می  طور است.  اين ٤»َمَثُل الَّذيَن محُِّ
 استصحاب احکام امم سابقه را قبول دارمي. ،اگر هم شک کنيم .٣

 بندیمجع
ی از منکر آيه برای طبقه ممتاز علمی و معنوی و ... داللت بر نتيجه اين شد که  ، نه برای مهه. و حکم، حکم مستقل کندمیوجوب 

ا است، مصداق کليات نيست و حکم جديد است.  شد يعنی غري از آ

  »قَـْوِهلُِم اْإلِْمثَ َو أَْكلِِهُم السُّْحتَ «دامنه مشول 
ْمثَ َو َأْكِلِهُم السُّْحتَ ديگر  هنکت ی از منکر دربر را است که موارد خاصی از گناه  قَـْوهلُِِم اْإلِ دارد. يک سوال اين است که آيا وجوب 

سه وجه در اينجا شود؟ دارد که در اينجا گناهان زبانی و حرام خواری ذکر شده است يا مطلق گناهان را شامل می اين موارداختصاص به 
 وجود دارد؛

  ؛شودی خصوصيت میالغا زيراشود مطلق می  .١
 و لذا اختصاص به مهني دارد.ی خصوصيت شود الغای بوده و نبايد يويژگممکن است بگوييم در اين گناهان  .٢

 حق وجه سوم است و آن اين است که؛ اين دو وجهی است که برای اين دو ذکر شده است،
 (نظر استاد)باشند. نی که کبريه و در اين حد و مافوق آنگناهان بلکه گناها  متامشود ولی نه به ی خصويت میالغا .٣

ا میآکه   اين است هلُِِم اْإلِمثَْ قَـوْ  سؤال در   شود؟را نيز شامل می گفتند يا چيزهای ديگريا منظورکفری است که آ

                                           
 5الجمعة : آيه .  4



 ٣٥١٨: همار                                                               

 
5 

ی الغای خصوصيت کامل، نه عدم الغا ، نهاطالق است و بايد دقت کرد تا ببينيم اختصاص به آن دارد يا ندارد، ولی به هر حال آيه ظاهر
، اما اين حکم گناهان عادی و معمولی هستند شود به گناهانی در اين سطح يا باالتر از آنمیی خصوصيت الغاگوييم خصوصيت کامل، می

ی از منکر است ولی اين حکم خاص آن را شامل منیرا شامل منی  شود.شود، البته مطلقات امر به معروف و 

 بندیمجع
  اين آيه نسبت به طوايف قبلی از سه جهت اخص است؛

ا خاص شدهم از حلاظ خماطب ا .١   ؛ين حکم نسبت به آ
ی است .٢ ی بود و اين  ا امر و    ؛هم از حلاظ اينکه آ
ی از منکر،  .٣  .خاص است آيه اينمنکر در در آجنا مطلق بود و منکر هم از حلاظ اينکه آن مورد 

ا است.  پس هم خماطب و هم موضوع و هم متعلق، اخص از آ

 سوره هود١١٦آيه 
فَـَلْو ال كاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن قَـْبِلُكْم أُوُلوا بَِقيٍَّة يـَْنَهْوَن َعِن اْلَفساِد ِيف اْألَْرِض ِإالَّ «شريفه اين است که  ههود است؛ آي هسور ١١٦ هدهم آي هآي

  »قَليًال ِممَّْن َأْجنَْينا ِمْنُهْم َو اتـََّبَع الَّذيَن ظََلُموا ما أُْترُِفوا فيِه َو كانُوا ُجمْرِمني
ی از منکر شدمي  در اين آيات وارد نشدم ولی نکات آن که به حلاظ تفسريی  حبثی آماده بود اين است که اوايلی که وارد امر به معروف و 

ی از منکر را طبقه بندی کردم و گفتم، ريش واره بود و عرض کردم فهرستی که در طرح هآن نقشه در خود قرآن است يعنی تقريبًا مه همفساد 
ا ريش همه آمده است قرآنی دارد، از مجله مهني آيه، و لذا اگر کسی خبواهد کار تفسريی کند خيلی جالب است که تفصيالتی که در روايت  هآ

 وجود دارد. بيند که در خود قرآن اصل آنبا دقتی می

 سوره هود ١١٦داللت الزامی آيه 
  ٥لو ال دارد که مهان القصه القصه. ه، اينجا نيز مهان قضينِ فَـَلْو ال كاَن ِمَن اْلُقُرو شريفه هم دارد که  هاين آي

 »ی از منکر«سوره هود به  ١١٦اختصاص آيه 
ی است و امر نيست مگر اينکه با آن قرينه تعميم دهيم.   دوم اينکه اينجا 

 »الَْفساِد ِيف اْألَْرضِ «مفهوم 
 دو معنا دارد؛  اْلَفساِد ِيف اْألَْرضِ 

 اين بيان که يفسدون فی األرض يعنی فسادی اجتماعی است که اينجا حالت ترکيبی دارد، الفساُد فی األرض.معنای خاص؛ با  .١

                                           
 سوره مائده. 63، ذيل بح از آيه 2سوره مائده، همين نوشته ص 63. داللت الزامي آيه  5
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گويد، فساد هم يعنی گناه، که اگر اين هم اين است که اين فی األرض در اينجا فقط ظرف فساد را می ی ديگرمعنا؛ معنای عام .٢
 دو معنا به کار رفته است. گريد. در قرآن هرمیدربر گناهان را   هباشد مطلق مه

کند اين گناه اجتماعی بزرگ گويد يعنی کليت اينجا را مواجه با خطر میگويند يعنی کليت سرزمني را میگاهی الفساد فی األرض که می
 شود.کند که اگر اين باشد مطلق گناه میشود، اما گاهی فی األرض يعنی مکانی که انسان گناه میمی

 معصيت اجتماعی
در توامن مطمئن به يکی شوم و لذا اگر نتوانيم مطمئن شومي قدر متيقن را انتخاب کرد که من خيلی منیبايد  اين دو احتمال يکی را بني

گريمي يعنی مقصود مهان فساد فی األرض به معنای معصيت اجتماعی است، قدر متيقن آن است و بعيد است که آن اطالق را بتوانيم مینظر 
 درست کنيم.

 تعميم آيه بر مردم متام اعصار
 يک جهت هم تعميم آن به اين امت است با مهني وجوهی که گفتيم. 

 »أُولُوا بَِقيَّةٍ «مراد از 
 دارد؛ وجود  أُوُلوا بَِقيَّةٍ در دو احتمال 

 ؛هايی نبودند که اين کار را بکنندها باشد، يعنی بني مردم آدماز آن، معمول آدم مقصود  .١
  ـ ، ـ البته شاهدی برای آن پيدا نکردمبا نام و نشان و برجسته مقصود باشد هایدممقصود آ .٢

مطلق است يعنی کسانی باشند که اين کار را اجنام دهند يا يک افراد خاصی را أُوُلوا بَِقيٍَّة که آيا   اجنام گريدبايد مورد اين حتقيق بيشرتی در 
ی از منکر میگويد. اگر احتمال اول باشد مثل مطلقات امر به می َلْو ال يـَْنهاُهُم الرَّبَّانِيُّوَن َو اگر احتمال دوم باشد مثل  ،شودمعروف و 

 شود.شود و دليل خاص میمی اْألَْحبارُ 
 
 

 سوره نساء ١١٤آيه 
نَّاِس َو َمْن يـَْفَعْل ذِلَك ابِْتغاَء َمْرضاِت اهللَِّ َفَسْوَف نـُْؤتيِه َأْجراً َكثٍري ِمْن َجنْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصالٍح بـَْنيَ ال  ال َخْريَ يف«
ی بود، امر است. البته از اين آيه الزام استفاده منی هنساء است که آن آيه برخالف دو آي هسور  ١١٤ هاين آي »َعظيما شود. و اينکه قبلی که 

 و اصالح به عنوان ذکر خاص است اما معروف در اينجا آمده است که مشول دارد. آجنا امر به چيزهای خاصی آمده است ولی صدقه
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 سوره حترمي ٦آيه 
ی در آای است که با اين عنوان آمده است البته آياتی يازده آيه هاين جمموع ا نيامده است ولی در روايات وجود دارند که عنوان امر و 

حسبَک أن تأمرهم و معترب آمده است که  ٧است، ذيل آن روايت ٦ُقوا أَنـُْفَسُكْم َو َأْهليُكْم ناراً  هدوازدهم آي هتطبيق داده شده است مثًال آي
ی است. ما ذيل آي، میتنهاهم هايی  توانيد در حبثقوا أنفسکم حدود بيست مطلب فقهی بيان کردمي که می هگويد قوا أنفسکم مهان امر و 

 کنيم. مالحظه کنيد و لذا در اين آيه حبث منیکه قبًال در فقه تربيتی بوده است 

 سوره بقره ٢٠٧آيه 
َيْشري نـَْفَسُه ابِْتغاَء آمده است که » َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْشري نـَْفَسُه ابِْتغاَء َمْرضاِت اهللَِّ َو اهللَُّ َرُؤٌف بِاْلِعباد«سوره بقره  ٢٠٧ هدر ذيل آي

ی کند.  َمْرضاِت اهللَِّ   يعنی اينکه امر و 
ی از منکر تعدادی وجود دارد که من دو مورد را ذکر   از اين قبيل آياتی که تطبيق داده شده است يا تعبري برده شده به امر به معروف و 

 کردم.
 

                                           
 6. تحريم، آيه  6
مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ .  7

هِ ص حَسْبُكَ أَنْ ناراً  جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْكِي وَ قَالَ أَنَا عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِي كُلِّفْتُ أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّ وَ أَهْلِيكُمْ  مْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُ -نَزَلَتْ هَذِهِ الĤْيَةُ 
 148، ص16جوسائل الشيعة، ؛ 62، ص5جاإلسالمية)،  -افي (ط الك تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَكَ.


