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 بسم اهلل الرحمه الرحیم

 امربو معروف و هنی از منکردلیل عقلی / ادلو / موضوع: 
 حبث اصولی/ «امر بو معروف و هنی از منکر»امر و هنی در واجبات و حمرمات/ ادلو خاصو  ویاول حکم

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

َو ال َتعاَونُوا َعَلى   َلى اْلِبِّ َو التَّْقوىَو َتعاَونُوا عَ »ای ساري و جاري است، مانند؛ كند كو خيلي مثره دارد و قاعدهاست و حالت اصويل پيدا مي
ْثِْ َو اْلُعْدواِن َو اتػَُّقوا اّللَّ  َأْخَبَنَا ُُمَمَُّد ْبُن یَػْعُقوَب َعْن َعِليِّ »ىاي آن این است. ای نيز دارد ويل یكي از مثال، در این آیو جهت اضافؤ«اْْلِ

قَاَل قَاَل  عليو السالم َعِن اْلََْسِن ْبِن َأِب اْلَُْسْْيِ اْلَفارِِسيِّ َعْن َعْبِد الرَّْْحَِن ْبِن زَْیٍد َعْن أَبِيِو َعْن َأِب َعْبِد اّللَِّ  ْبِن ِإبْػرَاِىيَم ْبِن َىاِشٍم َعْن أَبِيوِ 
ْْيِ َو یَْأُمُروَن »، ٕ«اّللََّ ُيُِبُّ بُػَغاه اْلِعْلِم.ُمْسِلٍم َأاَل ِإنَّ   ُكلِ    َفرِیَضو َعَلى  اْلِعْلمِ   طََلبُ   صلی اّلل عليو و آلوَرُسوُل اّللَِّ  َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّة یَْدُعوَن ِإََل اْلَْ

در این موارد و كثْيي از این موارد وجود دارد كو امر بر موضوع و متعلقي آمده است كو از طرفی امر ظهور  ٖ« بِاْلَمْعُروِؼ َو یَػْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ 
َو َتعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ »توان این دو را  باىم مجع كرد، در وجوب دارد، از طرؼ دیگر در آن متعلق اطالؽ جاري است، ويل یقْي دارمي كو مني در

ْْيِ  َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّة»ىا و حيت مستحبات تعاون است، یا بگویيم توان گفت در مهو خوِبدانيم كو منيمي ٗ« َو التَّْقوى دال   ٘«  یَْدُعوَن ِإََل اْلَْ
 دانيم كو واجب نيست و لذا یا باید ظهور وجوب و یا ظهور مطلق را بگْيمي. بر وجوب در متام خْيات ولو مستحبات كو دعوت شود، مي

 «تعارض ظهور صیغو در وجوب و ظهور متعلق در اطالق»احتماالت در 
 كو باید بْي آهنا انتخاب كرد؛ مهواره در این موارد دو احتمال وجود دارد  

 ؛«ظهور صيغو در وجوب»صرؼ نظر کردن از  .ٔ
 ؛ «ظهور موضوع و متعلق در اطالؽ آن»صرؼ نظر کردن از  .ٕ

 بر حسب مورد باید ببينيم كدام یك از این دو ظهور اقوي است، 
افاده كند و استحباب را در ُمدوده دیگري. ػ مهيشو اي زمان بتواند ىم وجوب را در ُمدودهىایي از این قبيل ىمیا اینکو بگویيم مجلو .ٖ

گویيم كار سخيت است ػ اما راىي كو ممكن است براي این پيدا كنيم)راه سوم( این گفتيم این كار، كار سخيت است، االن ىم ميمي
-این است كو مجعي درست مياست كو بگویيم راىي پيدا كنيم كو در تعارض بْي یا ظهور این، یا ظهور آن اتفاؽ نيافتد، راه سوم 

 كنيم، كنيم در درون دليل با این وجو فين كو عرض مي
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 مجع بنی دو ظهور
ىایي كو اخْيًا در اصول داشتيم ػ در اصول گفتيم كو بيشرت نظر ما بو مست این مجع بو این شکل است ػ بو خصوص با توجو بو حبث

است ويل یك شبو تركيب از جنس و فصل ىم در آن است، این حبثی  فرمایش قدما است درست است كو وجوب نوعي بساطت در آن
 گویند. گفتيم متفاوت با این است كو معمواًل متأخرین مياست كو در اصول نيز اخْياً مي

فظي كنيم حكم رجحان را از خود مدلول لاگر از این بگذرمي عمده حبث نكتو بعدي است كو حكم وجوب و اینها كو از ادلو استفاده مي
كنيم و وجوب را از حكم عقل یا اطالؽ. اگر این مبنا را بپذیرمي كو مبناي درسيت است آن وقت ممكن است كسي بگوید كو این استفاده مي

ْْيِ »گوید وجوب، شود این ميمقدمات حكمت یا حكم عقل كو در صيغو جاري مي مقدمات حكمت  ٙ« َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّة یَْدُعوَن ِإََل اْلَْ
یعين واجب است منتها یقْي دارمي در خْيات و مستحبايت كو واجب نيست، مقدمات حكمت متام نيست و یك مقدمو « َو ْلَتُكنْ »گوید مي

گویيم خطاِب كو منحل شده است شود، ميآن ىم احنالل این است زیرا بنابر نظریو احنالل خطاب بو واجبات و مستحبات مهو منحل مي
شود و كند و در حوزه واجبات و ُمرمات متام است و لذا ضميمو بو این ميت حكميت كو متام شد وجوب را در اینجا درست ميمقدما

كند، اما در حوزه مستحبات و مكروىات مقدمات حكمت متام نيست، اگر این را بگویيم كو حاال بو وجوب را در این ُمدوده درست مي
آید، اگر این را بگویيم در این صورت تا حدي قابل دفاع باشد، البتو بعضي شبهات نسبت بو این پيش ميعنوان یك احتمال است كو شاید 

گوید، بعد با مقدمات حكمت وجوب در گویيم این دليل رجحان مطلق را ميشود، یعين مياین دليل و بسياری از ادلو دیگر درست مي
 اي كو یقْي دارمي كو واجب نيست، مقدمات حكمت متام نيست. شود، اما در ُمدودهيُمدوده واجبات و مواردی كو ُمذور ندارد، درست م

 پس؛

 گویيم نوعي مركب است؛ احكامي كو مي .ٔ
  ؛آورميوجوب را از اطالؽ یا حكم عقل بو دست مي .ٕ
 احكام احناليل ىستند؛ یعين خطابات احناليل ىستند.  .ٖ

تواند خيلي جاىا از آن استفاده  ند این را درست كند خيلي ىنر بزرگي كرده است و ميػ بنابر ممكن است اینها را بگویيم، اگر كسي بتوا
 كند. ػ

 سوره آل عمران ٓٔٔآیو 
آَمَن أَْىُل اْلِكتاِب َلكاَن َخْْيًا ََلُْم  َو َلْو ُكْنُتْم َخْْيَ أُمَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِؼ َو تَػْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو تُػْؤِمُنوَن بِاّللَِّ »آیو دوم آیو 

 بود كو نکاتی را در مورد آن بيان كردمي. « ِمْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َو َأْكثَُرُىُم اْلفاِسُقون

 «تَأْمُرُونَ »مفهوم 
ْأُمُرونَ ت»است. « تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِؼ َو تَػْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ »نكتو دیگري كو اینجا وجود دارد راجع بو  از نظر ادِب ظاىراً صفت است،  «ََ

 ىاي خبیو دو احتمال وجود دارد؛ است، در مجلو ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِؼ َو تَػْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ كو   َخْْيَ أُمَّةاز 
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 گوید مجلو خبیو در مقام انشاء است؛گاىي مي .ٔ
 گاىي مجلو خبیو حالت وصفي دارد.  .ٕ

 ىاي وصفيو ىم ممكن است كسي این دو احتمال را بدىد و بگوید: در مجلو
گوید یَغَتِسُل كو مجلو خبیو است ويل در مقام این صفت براي موصويف ذكر شده ويل در مقام انشاء است. یعين شبيو اینكو مي .ٔ

 انشا است. 
اشد ويل در مقام انشاء باشد، این احتمال وجود دارد، اما این احتمال البتو ظاىر نيست، ممكن است در جاىایي مجلو وصفيو ب .ٕ

 اصل در مجلو وصفيو مثل مجلو خبیو این است كو حالت خبي و توصيفي دارد.

ظاىر است و ظاىر این وصفي در مقام انشا باشد ويل این خالؼ  «تَْأُمُرونَ »شود كو این رغم اینكو احتمايل مطرح ميفلذا اینجا علي
 كند، اميت ىستيد كو تأمرون باملعروؼ. و اینكو در مقام انشا باشد بعيد است، است كو توصيف مي

 بر رجحان« تَأْمُرُونَ »داللت 
منتها مهْي توصيف چون توصيف از امت برتر است قرائن دارد كو در واقع رجحان در این كار است و در آن صورت از این بيش از 

شود، تأمرون وصفي است، اصِل این وصفي ىم این است كو در مقام توصيف است نو انشا، اما بو دليل اینكو این  استفاده مني رجحان
فهميم اما بارىا گفتو شده است كو در مقام وصف برای امت برتر است، در مقام مدح است، از این جهت است كو رجحان این عمل را مي

َو ِعباُد الرَّْْحِن الَّذیَن ََيُْشوَن َعَلى اْْلَْرِض َىْونًا َو ِإذا خاطََبُهُم اْْلاِىُلوَن قاُلوا »كند، كند و فقط مطلق رجحان ميمدح بودن، افاده وجوب مني
َصالِِتِْم   ُىْم يفالَّذیَن   َقْد أَفْػَلَح اْلُمْؤِمُنون»اي باشد. رساند مگر اینكو قرینو خاصودر مقام مدح است و بيش از رجحان را مني ٚ«َسالماً 

 رساند كو خوب است.در مقام مدح فقط مي ٛ« خاِشُعون
اي قاطع باشد كو بگوید این وصف یك وصف الزامي است وجود ندارد. اميت كو بو این كار خوب دست ميزنند، كايف اینكو در اینجا قرینو

ص امت باید یك امر الزامي باشد و از مميزات آهنا باشد ويل آید كو این وصف خااست و بيش از این اطميناين نيست، مقداري بو ذىن مي
 رساند. این در حّد اشعار است، صرؼ اینكو در مقام مدح باشد بيش از رجحان را مني

م خب و توصيف وصف است، ظاىر آن این است كو در مقام انشا نيست بلكو مقا« تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِؼ َو تَػْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ »بنابراین 
اي براي اینكو افاده وجوب كند در این آیو شریفو وجود ندارد و شود، قرینو قاطعواست، البتو چون مقام مدح است رجحان از آن استفاده مي

حتماً امری شود كو در مقام مدح بودن جز براي رجحان برای چيز دیگری قرینو نيست. خْي امت و ویژگي امت بودن ىم باز دليل بر این مني
تواند دليل برای وجوب باشد فلذا این شواىد ىيچكدام در كو امر الزامي است نيز منی« َو تُػْؤِمُنوَن بِاّللَِّ »طور كو سياؽ است الزامي است، مهان

 كو سياؽ باشد.   «َو تُػْؤِمُنوَن بِاّللَِّ »، نو «َخْْيَ أُمَّة»حّد افاده وجوب نيستند؛ نو 

 مجع بندی 
 بنابراین 
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 شود؛ از این آیو شریفو حكم رجحان استفاده مي .ٔ
كند؛ این منافات بر اساس نکتو اول روشن است كو این آیو بر خالؼ آیو قبلي حكم رجحان مطلق براي مطلق معروؼ را بيان مي .ٕ

نيز این را افاده  ندارد كو در یك قسم خاص آن دليل دیگري دااللت بر وجوب کند و لذا در باب امر بو معروؼ و هني از منكر عقل
 كرد كو دو حكم وجود دارد؛  مي
 یك حكم الزامي در واجبات و ُمرمات دارمي،  .ٔ
ىاي اعتقادي، اخالقي، ىا؛ ارزشويل حكمي قبل از این دارمي كو حكم مطلق رجحان است، امر بو معروؼ در مطلق ارزش .ٕ

 عملي رجحان دارد و مرجح است كو امر و هني اجنام شود.

گردد بو اینكو آمر معروؼ و ناىي از وصف مشعر بو عليت ىم است، یعين شاید بتوان گفت كو جهت خْيیت این امت برميالبتو این 
كند و لذا منكرند منتها این در حد اشعار است، اگر ىم اشعار آن را بپذیرمي و داللت را ىم حيت بپذیرمي خْيیت را در این جهت حصر مني

مهو آهنا ُمفوظ است ويل یكی از وجوه آن ىم ممكن است تأمرون باشد كو اشعار بو  َخْْيَ أُمَّة أُْخرَِجْت لِلنَّاسِ  گفتيم چراوجوه دیگري كو مي
 عليت است.

كردمي، یك وجو این بود كو خود این تأمرون وصف مشعر بو عليت است، ذكر مي َخْْيَ أُمَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاسِ در جلسو دیروز وجوىي براي 
یک قضيو مستقلو است و ممکن است وجوه خمتلفی داشتو باشد البتو  َخْْيَ أُمَّةکند و لذا گویيم کو اگر ىم مشعر بو عليت باشد حصر منیمی

گوید این یک قاعده و یک اصل مهمی است، باالخره قرآن می َخْْيَ أُمَّةخواىيم بگویيم کو این این وصف ىم مشعر بو عليت است و لذا می
تواند جهات خمتلفی داشتو باشد، یک جهت آن ىم این است کو در این امت امر بو معروؼ و هنی از منکر ىا ىستند و این میامت هبرتین
 است.

 مناقشو
-البتو اگر کسی بگوید کو این اشعار نباشد و داللت و ظهور باشد کو جهت خْيیت امر و هنی است، اگر این باشد، بو اضافو اینکو می

امم سابقو ىم رجحان امر و هنی بوده است ولی وجوب آن نبوده است آن وقت ممکن است این کمی آیو را بو مست الزام ببد ولی دانيم در 
بينيد آجنا خيلی  اینها مهو اشعار است. ظاىرًا این امر االن مسلم است. کتاب امر بو معروؼ و هنی از منکر آن نویسنده آمریکایی را کو می

ای بود کو در مرتو ام، اصل شروع آن ىم از حادثوفصلی کرده است و در مقدمو آن نوشتو است کو بيست سال کار کردهکارىای حتقيقی م
دىد کو در امم سابقو و مسيحيت و یهودیت ىم این افتاد. آجنا ىم مذاىب اسالمی را مقایسو کرده است و ىم اینکو تقریباً این را نشان می

 خيلی ضعيف و حنيف و بدون اینکو الزام و نظام فقهی و حقوقی قاطعی داشتو باشد.مسئلو بوده است ولی در حد 
 تأمرون باملعروؼ و تنهون عن املنکرفهماند کو وجو خْيیت مشا این است کو اگر این اشعار نبود و داللت بود و آیو بو حنو داللت می

ىستيد آن وقت وجو خْيیت باید چيزی باشد کو متفاوت از امت قبل باشد، متفاوت بودن در اصل نيست بلکو در الزام آن است، آن وقت 
 برد تا انسان خبواىد مطمئن شود.توانستيم الزام از این استفاده کرد منتها این چند مقدمو دارد کو کمی زور میشاید می
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  «رَ َخی ْ »تشرعی و تکوینی بودن 
یعنی ما در مقام تشریع مشا  َخْْيَ أُمَّة کنتمآیو قابل تأمل است،  حبث در خْيیتی کو اینجا آمده است خْيیت تشریعی است یا تکوینی؟ این

تفضيل تکوینی  اسَخْْيَ أُمَّة أخرجت للنرا در یک جایگاه برتر قرار دادمي و احکام ویژه را بو مشا دادمي و آیا مشا تفضيل تشریعی دارید؟ یا اینکو 
 است یعنی در منت خارج ىم مشا برتری دارید؟ 

َو َلَقْد َكرَّْمنا َبيِن آَدَم َو َْحَْلناُىْم يِف »برتری ای کو خدا بو مشا داده است در تشریع است یا اینکو تکویناً نيز مشا را برتر قرار داده است؟ مثل 
خواىد می َكرَّْمناییاست، یعنی  مطرح کو آجنا نيز مهْي سوال  ٜ «َكِثٍْي ممَّْن َخَلْقنا تَػْفِضيال   َو َفضَّْلناُىْم َعلى -الطَّيِّباتِ َو َرَزْقناُىْم ِمَن  -اْلَبِّ َو اْلَبْحرِ 

 ىایی کوشان برتری است؟ اینجا ىم چيزی شبيو آن است البتو با تفاوتای اینکو تکليف بو آهنا داده است یا اینکو ذات دليلبگوید کو بو 
  :در آیو قابل تأمل است کو احتمال دارد بگویيم مطلب نيزحبث دارد. این 

  ؛خْيیت تکوینی است َخْْيَ أُمَّةکنتم  .ٔ
 ؛خْيیت تشریعی است .ٕ
 مشا تشریعاً و تکویناً برترید. ؛ بو این معنا کوگْيدمیدربر بگویيم اطالؽ دارد و ىر دو را  بعيد نيستالبتو  .ٖ

 مجع بندی
پس  ،تر استوسيعبسيار  آنو لذا دامنو  استترجيحی  ایقاعده دال بر بلکو گویدقبل آن قاعده الزامی را منی این آیو بر خالؼ آیو

ىایی کو ممکن بود از آیو برای آن مسئلو بو دست بياورمي ولی در رغم اشعارات و گوشو کنایومعلوم شد تفاوت این دو آیو خيلی زیاد است علی
ىای تواند مهو خوبی و بدیکند. اگر رجحان باشد معروؼ میو اصولی بگویيم این بيش از رجحان افاده می شود بو ْلاظ فنیجمموع منی

 این قاعده رجحانی است با ُمدوده اوسع. و گْيد. پس آن قاعده الزامی بود با ُمدوده مشخصدربر مستحب و واجب و حرام و مکروه را 

 سوره آل عمران 4ٔٔآیو 
 (ٖٔٔ)لَْيُسوا َسواًء ِمْن أَْىِل اْلِكتاِب أُمٌَّة قائَِمٌة یَػْتُلوَن آیاِت اّللَِّ آناَء اللَّْيِل َو ُىْم َیْسُجُدون»سوره آل عمران است؛  ٗٔٔآیو سوم آیو شریفو 

ْْياِت َو أُولِئَك ِمَن الصَّاِْلْيیُػْؤِمُنوَن بِاّللَِّ َو اْلَيْوِم اْْلِخِر َو یَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِؼ َو یَػْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو ُیسارِعُ   «(ٗٔٔ)وَن يف اْلَْ
-ىا، ویژگیىا را دارند کو گفتو شده است مقصود گروىی از اىل کتاب است کو مسلمان شدند، این ویژگیگروىی از اىل کتاب این ویژگی

گوید اىل کتاب ىم رستگار گویند این آیو میبعضی میىا را دارند چون این ویژگی آهناىای اسالمی است نو اینکو با حفظ ىویت اىل کتابی 
 ِمْن أَْىلِ »و جنات دارند، در نظریو رستگاری و جنات یکی از آیاتی کو بو آن متسک شده است این است و آن متسک درستی نيست. 

َو . ٖ  یُػْؤِمُنوَن بِاّللَِّ َو اْلَيْوِم اْْلِخرِ . ٕ َء اللَّْيِل َو ُىْم َیْسُجُدونیَػْتُلوَن آیاِت اّللَِّ آنا. ٔ»ىایی دارند؛ گوید اینها ویژگیمی «اْلِكتاِب أُمٌَّة قائَِمةٌ 
ْْياتِ . ٘ َو یَػْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر وَ . ٗ یَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروؼِ  صحيح ، کو متسک شده است  بو این آیو برای نوعی پلراليزم جنات «. ُیسارُِعوَن يف اْلَْ

 باشدمنی

                                           
 ٔٚاَل  ٗٙ(: اْلیات ٚٔسورة اْلسراء).  9



 8153ثبت: هشمار                                   معروف و نهی از منکر امربه                                                                         

6 

 آیو بر رجحان داللت
کند، برای اینکو گروه خوبی را بو پنج صفت گردد این است کو این آیو نيز مانند آیو قبلی داللت بر وجوب منیاما آنچو کو بو اینجا برمی

کند اما اینکو خبواىد وجوب را افاده  کند از مجلو اینکو یأمرون و ینهون، این توصيف در مقام مدح است و رجحان را افاده میتوصيف می
کند نيست و لذا این نيز مانند آیو قبل مطلق امر بو معروؼ و هنی از منکر است، راجح مطلق کو در مستحبات و واجبات و مهو جاری 

 کند. عامو را افاده می بسياراست، این قاعده 

 مقایسو با آیو قبل
  ؛اگر این آیو را با آیو قبل مقایسو کنيد

بعد از امر بو معروؼ و هنی از منکر آمده بود اما اینجا یؤمنون قبل از امر بو معروؼ و هنی « َو تُػْؤِمُنوَن بِاّللَِّ »آل عمران  ٓٔٔ در آیو .ٔ
  ؛، این است کوتقدم از منکر آمده است. شکل ظاىری و اوليو این

جزء است، امر بو معروؼ و هنی از منکر یکی از  تؤمنون ذکر عام بعد از خاص است، ذکر کل بعد از آل عمران ٓٔٔدر آیو  .ٔ
 گویند ذکر خاص بعد العام است. ىای اَيان است. اینجا میجلوه

خواىد بگوید بينيم، امر بو معروؼ و هنی از منکر میداد کو در واقع وقتی این دو آیو را باىم می ی نيزاحتمال دیگر توان می .ٕ
 ُمفوؼ بو دو اَيان است؛ 

 امر بو معروؼ و هنی از منکر است؛ پایواَيانی کو  .ٔ
چون امر بو معروؼ و هنی از منکر ىم اَيان شخص را باال  ؛شوداَيانی کو بو واسطو امر بو معروؼ و هنی از منکر اجیاد می .ٕ

 دىد. برد، ىم اَيان را در جامعو توسعو میمی

گوید امر بو معروؼ و هنی از آیات را کنار ىم قرار دىيم میواقع اگر این  کو در  مطرح منوداینها را بو عنوان احتمال  توان می
منکر ىم معلول اَيان است، ىم علت اَيان است، ُمفوؼ بو دو اَيان است، در دو رتبو یا در دو دائره. اینها ممکن است جزء 

 اشعارات آیو باشد، اینها تقریباً جزء استظهارات اشعاری است.

 سوره اعراف 51ٔآیو 
. اما آیو بودند غْي الزامی آیو دیگرتفاوت با این آیات است، این آیات مربوط بو امت بود، البتو یکی از آهنا الزامی و دو آیو چهارم م

جْنيِل یَْأُمُرُىْم بِاْلَمْعُروِؼ َو الَّذیَن یَػتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِِّبَّ اْْلُمِّيَّ الَّذي جیَُِدونَُو َمْكُتوبًا ِعْنَدُىْم يف التَّوْ »سوره اعراؼ است کو  ٚ٘ٔچهارم آیو  راِة َو اْْلِ
 كاَنْت َعَلْيِهْم فَالَّذیَن آَمُنوا بِِو َو َعزَُّروُه وَ    َو اْْلَْغالَل الَّيتیَػْنهاُىْم َعِن اْلُمْنَكِر َو ُيُِلُّ ََلُُم الطَّيِّباِت َو ُُيَّرُِم َعَلْيِهُم اْْلَباِئَث َو َیَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُىْم 

  این آیو چند جهت حبث دارد؛« َنَصُروُه َو اتػََّبُعوا النُّوَر الَّذي أُْنزَِل َمَعُو أُولِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحون

 «الرَُّسوَل النَِّبَّ اْْلُمِّيَّ »یک. مراد از 
الَّذي جیَُِدونَُو َمْكُتوبًا ِعْنَدُىْم يف » شود کو پيامب اسالم است، اوصافی برای ایشان ذکر شده استاول اینکو این پيامبی کو توصيف می

جْنيِل یَْأُمُرُىْم بِاْلَمْعُروِؼ َو یَػْنهاُىْم َعِن اْلُمْنَكِر َو ُيُِلُّ ََلُُم الطَّيِّباِت َو ُُيَرِّ   كاَنتْ    ُم َعَلْيِهُم اْْلَباِئَث َو َیَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُىْم َو اْْلَْغالَل الَّيتالتَّْوراِة َو اْْلِ
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این صفت یأمرىم باملعروؼ و ینهاىم عن املنکر « ُمْفِلُحونَعَلْيِهْم فَالَّذیَن آَمُنوا بِِو َو َعزَُّروُه َو َنَصُروُه َو اتػََّبُعوا النُّوَر الَّذي أُْنزَِل َمَعُو أُولِئَك ُىُم الْ 
 ذکر شده است. صلی اّلل و عليو و الو برای پيغمب اکرم 

 خاص دو. داللت آیو بر وجوب
قاعده قبلی   براساسکند یا خْي؟ کند یا خْي؟ یعنی تکليف وجوبی پيغمب را بيان میافاده وجوب میآیو ین سؤال دیگر این است کو آیا ا

اما در  ،کند کو یکی از آهنا امر و هنی استرا بيان میاکرم صلی اّلل و عليو و الو ىای پيغمب فعاليت ،خْي، بلکو در مقام مدح شودگفتو می
اینجا ممکن است بگویيم کو آن مقام رسالت و نبوت و شأنی کو رسول و نبی داشت و سياقی ىم کو دارد کو در مقام ابالغ است، در مقام 

رود یعنی این ای است کو اینجا وصف در مقام مدح بو مست داللت بر وجوب میخاصو ریزی دین است ممکن است بگویيم این قرینوپایو
اینها وظایف  ....َضُع َعْنُهْم ِإْصَرُىْم َو اْْلَْغالَل ُرُىْم بِاْلَمْعُروِؼ َو یَػْنهاُىْم َعِن اْلُمْنَكِر َو ُيُِلُّ ََلُُم الطَّيِّباِت َو ُُيَّرُِم َعَلْيِهُم اْْلَباِئَث َو یَ یَْأمُ عمل 

رساند ولی کند، در مقام مدح بيش از رجحان را منییپيامبی او بوده است. این یک مطلب کو ممکن است اینجا بگویيم قاعده کلی فرؽ م
کند. داللت بر وجوب میآیو این گفتو شود براساس اینجا مدح پيامبی است کو در مقام رسالت و ادای تکليف پيامبی است، ممکن است  

 اگر این را بپذیرمي یا حتی این را نپذیرمي و رجحان را بگویيم. ،شودوجوب خاص می در این صورت

 ء خصوصیت بر متام مکلفنیالغاسو. 
اکرم صلی است؟ آیو فعاًل مربوط بو پيغمب اکرم صلی اّلل و عليو و الو از خمتصات پيغمب  «یَْأُمُرُىْم بِاْلَمْعُروِؼ َو یَػْنهاُىْم َعِن اْلُمْنَكرِ »آیا 

 شود این را بو دیگران تعميم دىيم یا خْي؟ است ولی آیا می الواّلل و عليو و 
  َلَقْد كاَن َلُكْم يف»ترین آهنا این است کو بگویيم ذکر کرد کو مهم توان وجوىی را برای تعميم در این آیومی گفتو شدحبثی قباًل داشتيم و  

است اکرم صلی اّلل و عليو و الو گوید چيزی کو برای پيغمب اصولی است و می ایقاعده این آیواحتمال دادمي کو  ٓٔ«ُسوِل اّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ رَ 
َرُسوِل اّللَِّ ُأْسَوٌة   َلَقْد كاَن َلُكْم يف»یک بيان فقهی ُمض نيست،  ٔٔ«َرُسوِل اّللَِّ أُْسَوٌة َحَسَنةٌ   َلَقْد كاَن َلُكْم يف»برای مشا نيز است، این 

؛ دو حالت در این گونو بيان داشت مشا نيز داریداکرم صلی اّلل و عليو و الو گوید کو چيزی کو پيغمب می یا بااللتزام ةباملطابق ٕٔ«َحَسَنةٌ 
  وجود دارد:

حد یک کند مشا نيز مانند او رفتار کن در گویيم ببْي او چو کار میمی ٖٔ«َرُسوِل اّللَِّ أُْسَوٌة َحَسَنةٌ   َلَقْد كاَن َلُكْم يف»گاىی است کو  .ٔ
  ؛حکم فقهی

در این آیو  یاین احتمالمی کو او دارد برای مشا نيز است، یعنی آن حک« َرُسوِل اّللَِّ أُْسَوٌة َحَسَنةٌ   َلَقْد كاَن َلُكْم يف»گویيم گاىی می .ٕ
ی کو در آیو آمده مشا او است با مهو تفاصيلیعنی الگوی « َرُسوِل اّللَِّ أُْسَوٌة َحَسَنةٌ   َلَقْد كاَن َلُكْم يف». بيان کردميقباًل  کو  شریفو است

 ای او تبيْي شد برای مشا نيز است.، یعنی اگر احکامی بر است

                                           
 21. سوره احزاب، آیه  10
 21. سوره احزاب، آیه  11
 21. سوره احزاب، آیه  12
 21. سوره احزاب، آیه  13
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ی خصوصيت است مگر در جاىایی کو احراز کنيم، آن وقت مهو آهنایی کو مربوط بو پيغمب یا الغااگر این را بپذیرمي یا وجو دوم آن 
است ولی اگر این اکرم صلی اّلل و عليو و الو ليل خاص داشتو باشيم کو این برای پيغمب امام است برای دیگران نيز است اال اینکو د

را نپذیرمي ىر چو مربوط بو پيغمب خطاب شده است « َرُسوِل اّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ   َلَقْد كاَن َلُكْم يف»ی خصوصيت یا الغادو وجو 
 َلَقْد كانَ »يدا کنيم. این دو قرینو عامو را ممکن است کسی ادعا کند؛ یکی خمصوص خودش است و برای تعميم آن باید دليل خاص پ

 ی خصوصيت.الغارا چنْي مدلول و مضمونی قائل باشد. یکی ىم « َرُسوِل اّللَِّ أُْسَوٌة َحَسَنةٌ   َلُكْم يف

 
 


