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 بسن اهلل السحوي السحین

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

 مائدهسوره  33آیو 
ْحتَ »فرماید؛ مائده است کو می هسور  ٖٙ وهنم آی وآی ْْثَ َو َأْكِلِهُم السُّ طور  شریفو این وآی «َلْو ال یَ ْنهاُىُم الرَّبَّانِيُّوَن َو اْْلَْحباُر َعْن قَ ْوِلُِِم اْْلِ

ْثِْ َو اْلُعْدواِن َو    تَرىَو »است کو ابتالء مجعی از علما یا غری علما در امم سابقو و در امت قبل و یهود دارد کو  َكثریًا ِمْنُهْم ُیسارُِعوَن ِف اْْلِ
ْحَت لَِبْئَس ما كانُوا یَ ْعَمُلون کند، بعد ربانيون و احبار و بزرگانی را توبيخ ابتالی آهنا بو انواع معاصی را نکوىش می در ابتداء. ٔ« َأْكِلِهُم السُّ

ْحَت لَِبْئَس ما كانُوا َیْصَنُعو  َلوْ کردند، کند کو منع از آن منکرات منیمی ْْثَ َو َأْكِلِهُم السُّ طور   ، مهاننال یَ ْنهاُىُم الرَّبَّانِيُّوَن َو اْْلَْحباُر َعْن قَ ْوِلُِِم اْْلِ
پيوست آن  ونکوىش کرده است، در آی لَِبْئَس ما كانُوا َیْصَنُعونو اْث و عدوان را بو شدت با  تسح خورندگانقبل مرتکبان گناه و  وکو در آی

 کو در برابر این گناه سکوت ورزیدند.  کندآهنایی را نکوىش می

 «هنی از منکر»سوره مائده بو 33اختصاص آیو 
-وآیو بر خالف آیات قبل فقط اختصاص بو هنی از منکر دارد، آیات قبلی کو مالحظو کردید امر بو معروف و هنی از منکر بو عنوان فریض

بو ىم پيوستو ذکر شده بود، امر بو واجبات و هنی از حمرمات، البتو بعضی امر بو مطلق ترجيحيات بود و هنی از آهنایی کو  ودوگان ای
شریفو اختصاص دارد بو هنی از گناه و هنی از منکر و امر بو معروف در این  واما این آی ،مرجوحيت دارد، بعضی ىم خصوص الزاميات بود

 این است.، ظاىر آیو نيست
شود، اگر این نکتو را ترک واجب را ىم شامل می ،ای یا روایتی هنی از منکر و حرام آمد آن حرامدمکن است کسی بگوید اگر در آیو

 پذیرفتيم، حال یا با وجوه دقيق اصولی و یا بو حلاظ عرفی بگویيم ترک واجب منکر است، اگر آن را گفتيم دمکن است بگویيم این درواقع آن
 شود.شود، آن را نيز شامل میهنی از ترک، امر می وشود یعنی اینکو نتيجنيز شامل می را

 سوره مائده 33داللت الزامی آیو 
طور کو بعث و زجر با مقدمات  مهان ،َلْو ال یَ ْنهاُىمُ توبيخی است کو اینجا آمده است،  دليل آنمفيد الزام است، سوره مائده  ٖٙآیو 

کنند، اگر می با مقدمات حکمت یا با حکم عقل داللت بر وجوبىا نيز کرد، این توبيخاللت بر وجوب میحکمت یا با حکم عقل د
کنيد؟ این توبيخ است، توبيخ چرا مشا هنی منی؟؛ َلْو ال یَ ْنهاُىمُ گوید باید هنی کنی. کند و میاین است کو امر میمعنای مطلق آمدن توبيخ 

 کند.عقل داللت بر الزام میمطلق با مقدمات حکمت یا با حکم 
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ْحَت لَبِْئَس ما   بو کالم این است کو واینکو قرائن لّبی و حافّ  وبو اضاف داردبر وجوب آیو داللت قویی  اینو لذا  ْْثَ َو َأْكِلِهُم السُّ قَ ْوِلُِِم اْْلِ
 است.آیو آخر  لَِبْئسَ  ، شاىد مهم داللت الزامی آیوكانُوا َیْصَنُعون

 «لَبِْئَس ما كانُوا یَْصنَ عُون»مفهوم 
 دارد؛  وجود« لَِبْئَس ما كانُوا َیْصَنُعون»دو احتمال در 

ْحتَ »بو  .ٔ ْْثَ َو َأْكِلِهُم السُّ یعنی عمل آهنا بد  ؛شودمی لَِبْئَس ما كانُوا یَ ْعَمُلونباشد مانند  شکل اینبو کو اگر مربوط باشد؛   «قَ ْوِِلُِم اْْلِ
  ؛است

    باشد؛ کو کار علما بوده است   ترک هنی  آنمراد از  .ٕ

لَِبْئَس »باال راجع بو خود گناه آهنا گفت  ودر آی زیرانباشد وجود نداشتو تکرار  در این آیواست بو خصوص اگر خبواىيم اظهر  احتمال دوم
، اگر خبواىيم تفاوت را ىم در اینجا بگویيم و بگویيم «نلَِبْئَس ما كانُوا َیْصَنُعو »گوید چرا مشا هنی نکردید؟ ، این آیو می«ما كانُوا یَ ْعَمُلون

 صحيح است؛ زیرا؛ احتمال دومتکرار ىم نيست باید بگویيم 

 پرىيز از تکرار،  دليلىم بو  .ٔ
 اصلی کو در اینجا حمور است،  واتصال با مسئل دليلىم بو  .ٕ

 یعنی ترک هنی از منکر کار  بدی است، در این صورت« كانُوا َیْصَنُعونلَِبْئَس ما  »بگویيم  داده،بو خاطر این باید احتمال دوم را ترجيح 
 شود.میحرمت درست شود و در نتيجو تقویت میآن لو الی حتریز یا توبيخ  واینکو لو ال  بو اضاف

 سوره مائده 33خماطب آیو 
طبقات  وىای دمتاز متفاوت با عامربانيون ىم انسانمتوجو ربانيون و احبار شده است، احبار علما ىستند، در این آیو ترغيب بو هنی 

زند ولی عمومی مردم ىستند، از این جهت است کو این آیو نسبت بو آیات دیگر اخص است، البتو اخصی نيست چون مثبت این تقييد منی
 ؛ وجود داردمنکر چهار پنج رتبو  متوجو علما است و از این جهت است کو در امر بو معروف و هنی ازآیو این آیو خاص است، این  هدایر 

 برای امت؛  ؛ یعنی وجوبیامر بو معروف و هنی از منکرعمومی وجوب  .ٔ
 و معروف و هنی از منکر برای علما؛وجوب امر ب .ٕ
 رای حکومت؛وجوب امر بو معروف و هنی از منکر ب .ٖ
 . ٕآَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َو أَْىليُكْم ناراً یا أَی َُّها الَّذیَن ی از منکر برای خانواده و اوليا؛ وجوب امر بو معروف و هن .ٗ

 . استخاص نسبت بو آیات فبل این آیو اختصاص بو بزرگان و علما و احبار و ربانيون دارد و 
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 حبث اصولی
مهم این است کو اگر دليلی   واما نکت ؛مقيد ندارمی و این واضح است روشن است کو عام و خاص کو مثبتنی یا نافينی باشند محل مطلق بر

-اینها تنافی ندارند اما این کو می ،دليل دیگر گفت أکرِم العامل الفقيَو العادل و گفت أکرِم العامَل العادل  دليل دیگریگفت أکرِم العلما. 

اند دو احتمال در باب آهنا اینهایی کو بو طور خاص امر آوردهگوید أکرِم العامَل العادل یا أکرِم العامل الفقيَو یا أکرِم العامل الفقيَو العادل 
 وجود دارد؛ 

 ای ندارد؛گوید و ىيچ بار اضافوىای خاص مصداق مهان عام را مییک احتمال این است کو أکرم .ٔ
  .مالک دارد ای کو اگر آن نبود این خودکند بو گونوتأسيس می بيان قبلیای را برای کو مالک ویژهاحتمال دوم این است   .ٕ

، اینکو بگویيم این تأکيد ىم است خالف اصل است چو صل در ىر بيانی این است کو تأسيسی باشداست چون ااصل احتمال دوم 
از  بسياریاین در پيام نو دارد؛  در ىر بيانی این است کو بار جدید وکند، اصل برسد بو اینکو بگویيم این فقط مصداق را ذکر می

امی از نظر اصولی اصل این است کو اگر در سلسلو مراتب عام و خاص و خاص وجود دارد و لذا بارىا گفتومستحبات و واجبات و حمرمات 
 است کو در ی تأکيدک تأکيد است و بلکو باالتر نوعاخلاص حکم مسانخ آمده است، اصل این است کو این مصداق باالیی نيست، اینها ی

 ثلچون اجتماع احکام دما در این موردمستقل حکم داشت، البتو بو طور  ی کو اگر آن باالیی نبود این خودواقع مالک مستقل دارد بو حيث
ینجا نبود ولی آن شرط در علما یا پدر و ىایی داشت کو اشود کو امر بو معروف عمومی شرطمثره آذما ظاىر می تأکد است.نتيجو  ،شودمی

 شوند یکی باشد و دیگری نباشد.گویيم اینجا است. در مواردی نيز دمکن است بگویيم اینها از ىم جدا میمادر نبود می
 آورد؟عقوبت افزون منیسوال: 

 بود و این نيز بود عقوبت افزون دارد.جواب: عقوبت افزون می آورد، اگر آن نبود و فقط این است عقوبت افزون ندارد ولی اگر آن 
را  و این قاعده فروعی دارد،   اگر باب آناصولی است کو تصریح بو آن نشده ولی روشن است و خيلی مصداق دارد، البت هاین یک قاعد

  د.آیع کنيم حتماً یک ثحث اصولی درمیام و اگر مجای گفتور نکتودر اصول باز کنيم خود من در این زمينو ىر با
 این ثحث؛ همثر 

  ؛کو این دو باىم منطبق ىستند  تأکد؛ در مواردی .ٔ
برای این نيز مصداق دارمی، در تربيت  ؛کند، دمکن است این باشد و آن نباشد، أو بالعکستفاوت می دو بيانگاىی شرایط  .ٕ

شود و دمکن است در جاىایی شرایط اینها ىم جدا میمثال زدمی و گفتيم جاىایی از  ُٖقوا أَنْ ُفَسُكْم َو أَْىليُكْم ناراً خانوادگی در ثحث 
طور باشد،  گویيم در علما ىم اینمتفاوت شود، در علما مهنی طور است، معلوم نيست کو شرط عدم ضرر یا چيزی کو در عامو می

مصداق دارمی و در روایت  این کار را نکن، برای این نيز ميگویدعامل در جاىایی خود باید حتمل ضرر ىم بکند ولی برای انسان عادی 
 ىم منونو دارد. 

                                                                      

 روایی را نيز خواىيد دید. ، بعد شواىدآورمی بریون میاصولی این را با قواعد  خواىم بگومی از خود آیاتمی
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 «الرَّبَّانِیُّونَ »مفهوم 

 «الرَّبَّانِیُّونَ »مصداق 
گویيم عامل بو اب بو خدا ىستند و لذا منیصدمتاز در جایگاه معنوی و انت بسيارىای ربانيون انسانآید مهان طور کو از جمموع لغت برمی

لی از اوتاد ویژه شود گفت دمتاز است و گویيم شاید نباشد، مثاًل  دمکن است بزرگانی بودند کو از جهات علمی خيلی منیمفهومی کو االن می
 است.آیو ىستند، آن نيز مشمول این 

 بر علماء ىر عصر« الرَّبَّانِیُّونَ »مشول 
شود یا خری؟ شود؟ یعنی شامل این امت نيز میدیگر در این آیو این است کو این آیو مربوط بو امم گذشتو است، آیا شامل ما نيز می ونکت

 جواب این است کو؛

 حکمی است کو برای مشا نيز است. این خواىد بگوید قرآن بياید ظاىرش این است کو می وآیات شریفوقتی چننی بيانات در  .ٔ
را « الرَّبَّانِيُّونَ »کو   اندبيان شدهذیل این قبيل آیات روایاتی ؛ جاىایی کو احبار و ربّان در چند جای قرآن دارد ذیلاز روایاتی کو در   .ٕ

ُلوا التَّْوراَة ُْثَّ ملَْ ََيِْمُلوىا َكَمَثِل احلِْماِر ََيِْمُل َأْسفارا»ر آیو ددىد کو بر علمای این امت تطبيق می  طور است.  این ٗ«َمَثُل الَّذیَن محُِّ
 استصحاب احکام امم سابقو را قبول دارمی. ،اگر ىم شک کنيم .ٖ

 بندیمجع
، نو برای مهو. و حکم، حکم مستقل کندمیوجوب هنی از منکر آیو برای طبقو دمتاز علمی و معنوی و ... داللت بر نتيجو این شد کو 

 شد یعنی غری از آهنا است، مصداق کليات نيست و حکم جدید است.

  «قَ ْوِِلِمُ اْْلِْْثَ َو أَْكلِِهمُ السُّْحتَ »دامنو مشول 
ْحتَ دیگر  ونکت ْْثَ َو َأْكِلِهُم السُّ دارد. یک سوال این است کو آیا وجوب هنی از منکر دربر را است کو موارد خاصی از گناه  قَ ْوِلُِِم اْْلِ

سو وجو در اینجا شود؟ دارد کو در اینجا گناىان زبانی و حرام خواری ذکر شده است یا مطلق گناىان را شامل می این موارداختصاص بو 
 وجود دارد؛

  ؛شودی خصوصيت میالغا زیراشود مطلق می  .ٔ
 و لذا اختصاص بو مهنی دارد.ی خصوصيت شود الغای بوده و نباید يویژگدمکن است بگویيم در این گناىان  .ٕ

 حق وجو سوم است و آن این است کو؛ این دو وجهی است کو برای این دو ذکر شده است،
 )نظر استاد(باشند. نی کو کبریه و در این حد و مافوق آنگناىان بلکو گناىا  متامشود ولی نو بو ی خصویت میالغا .ٖ

ْثَْ قَ وْ  سؤال در   شود؟را نيز شامل می گفتند یا چيزىای دیگریا منظورکفری است کو آهنا میآکو   این است ِلُِِم اْْلِ
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ی الغای خصوصيت کامل، نو عدم الغا ، نواطالق است و باید دقت کرد تا ببينيم اختصاص بو آن دارد یا ندارد، ولی بو ىر حال آیو ظاىر
، اما این حکم گناىان عادی و معمولی ىستند شود بو گناىانی در این سطح یا باالتر از آنمیی خصوصيت الغاگویيم خصوصيت کامل، می

 شود.شود، البتو مطلقات امر بو معروف و هنی از منکر است ولی این حکم خاص آن را شامل منیرا شامل منی

 بندیمجع
  این آیو نسبت بو طوایف قبلی از سو جهت اخص است؛

  ؛ین حکم نسبت بو آهنا خاص شدىم از حلاظ خماطب ا .ٔ
  ؛ىم از حلاظ اینکو آهنا امر و هنی بود و این هنی است .ٕ
 .خاص است آیو اینمنکر در در آذما مطلق بود و منکر ىم از حلاظ اینکو آن مورد هنی از منکر،  .ٖ

 پس ىم خماطب و ىم موضوع و ىم متعلق، اخص از آهنا است.

 سوره ىود113آیو 
فَ َلْو ال كاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن قَ ْبِلُكْم أُوُلوا بَِقيٍَّة یَ ْنَهْوَن َعِن اْلَفساِد ِِف اْْلَْرِض ِإالَّ »شریفو این است کو  وىود است؛ آی هسور ٙٔٔ ودىم آی وآی

  « قَليالً دمَّْن َأذْمَْينا ِمْنُهْم َو ات ََّبَع الَّذیَن ظََلُموا ما أُْترُِفوا فيِو َو كانُوا جُمْرِمنی
آماده بود این است کو اوایلی کو وارد امر بو معروف و هنی از منکر شدمی  در این آیات وارد نشدم ولی نکات آن کو بو حلاظ تفسریی  ثحثی

ً مه ومفساد هنی از منکر را طبقو بندی کردم و گفتم، ریش واره بود و عرض کردم فهرستی کو در طرح وآن نقشو در خود قرآن است یعنی تقریبا
آمده است قرآنی دارد، از مجلو مهنی آیو، و لذا اگر کسی خبواىد کار تفسریی کند خيلی جالب است کو تفصيالتی کو در روایت  وآهنا ریش ومه

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

 سوره ىود 113داللت الزامی آیو 
  ٘لو ال دارد کو مهان القصو القصو. و، اینجا نيز مهان قضينِ فَ َلْو ال كاَن ِمَن اْلُقُرو شریفو ىم دارد کو  واین آی

 «هنی از منکر»سوره ىود بو  113اختصاص آیو 
 دوم اینکو اینجا هنی است و امر نيست مگر اینکو با آن قرینو تعميم دىيم. 

 «الَْفساِد ِف اْْلَْرضِ »مفهوم 
 دو معنا دارد؛  اْلَفساِد ِف اْْلَْرضِ 

 این بيان کو یفسدون فی اْلرض یعنی فسادی اجتماعی است کو اینجا حالت ترکيبی دارد، الفساُد فی اْلرض.معنای خاص؛ با  .ٔ
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گوید، فساد ىم یعنی گناه، کو اگر این ىم این است کو این فی اْلرض در اینجا فقط ظرف فساد را می ی دیگرمعنا؛ معنای عام .ٕ
 دو معنا بو کار رفتو است. گرید. در قرآن ىرمیدربر گناىان را   وباشد مطلق مه

کند این گناه اجتماعی بزرگ گوید یعنی کليت اینجا را مواجو با خطر میگویند یعنی کليت سرزمنی را میگاىی الفساد فی اْلرض کو می
 شود.کند کو اگر این باشد مطلق گناه میشود، اما گاىی فی اْلرض یعنی مکانی کو انسان گناه میمی

 معصیت اجتماعی
در توامن مطمئن بو یکی شوم و لذا اگر نتوانيم مطمئن شومی قدر متيقن را انتخاب کرد کو من خيلی منیباید  این دو احتمال یکی را بنی

گریمی یعنی مقصود مهان فساد فی اْلرض بو معنای معصيت اجتماعی است، قدر متيقن آن است و بعيد است کو آن اطالق را بتوانيم مینظر 
 درست کنيم.

 تعمیم آیو بر مردم متام اعصار
 یک جهت ىم تعميم آن بو این امت است با مهنی وجوىی کو گفتيم. 

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

 ؛ىایی نبودند کو این کار را بکنندىا باشد، یعنی بنی مردم آدماز آن، معمول آدم مقصود  .ٔ
    ،   البتو شاىدی برای آن پيدا نکردمبا نام و نشان و برجستو مقصود باشد ىایدممقصود آ .ٕ

مطلق است یعنی کسانی باشند کو این کار را اذمام دىند یا یک افراد خاصی را أُوُلوا بَِقيٍَّة کو آیا   اذمام گریدباید مورد این حتقيق بيشرتی در 
َلْو ال یَ ْنهاُىُم الرَّبَّانِيُّوَن َو اگر احتمال دوم باشد مثل  ،شودمعروف و هنی از منکر میگوید. اگر احتمال اول باشد مثل مطلقات امر بو می

 شود.شود و دليل خاص میمی اْْلَْحبارُ 
 
 

 سوره نساء 114آیو 
نَّاِس َو َمْن یَ ْفَعْل ذِلَك ابِْتغاَء َمْرضاِت اَّللَِّ َفَسْوَف نُ ْؤتيِو َأْجراً َكثرٍی ِمْن ذَمْواُىْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصالٍح بَ نْیَ ال   ال َخرْیَ ِف»

شود. و اینکو قبلی کو هنی بود، امر است. البتو از این آیو الزام استفاده منی ونساء است کو آن آیو برخالف دو آی هسور  ٗٔٔ واین آی «َعظيما
 و اصالح بو عنوان ذکر خاص است اما معروف در اینجا آمده است کو مشول دارد. آذما امر بو چيزىای خاصی آمده است ولی صدقو
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 سوره حترمی 3آیو 
ا نيامده است ولی در روایات وجود دارند کو عنوان امر و هنی در آهنای است کو با این عنوان آمده است البتو آیاتی یازده آیو واین جمموع

حسبَک أن تأمرىم و معترب آمده است کو  ٚاست، ذیل آن روایت ُٙقوا أَنْ ُفَسُكْم َو أَْىليُكْم ناراً  ودوازدىم آی وتطبيق داده شده است مثاًل آی
ىایی  توانيد در ثحثقوا أنفسکم حدود بيست مطلب فقهی بيان کردمی کو می وگوید قوا أنفسکم مهان امر و هنی است. ما ذیل آی، میتنهاىم

 کنيم. مالحظو کنيد و لذا در این آیو ثحث منیکو قبالً در فقو تربيتی بوده است 

 سوره بقره 202آیو 
َیْشري نَ ْفَسُو ابِْتغاَء آمده است کو « َو ِمَن النَّاِس َمْن َیْشري نَ ْفَسُو ابِْتغاَء َمْرضاِت اَّللَِّ َو اَّللَُّ َرُؤٌف بِاْلِعباد»سوره بقره  ٕٚٓ ودر ذیل آی

 یعنی اینکو امر و هنی کند.  َمْرضاِت اَّللَِّ 
  از این قبيل آیاتی کو تطبيق داده شده است یا تعبری برده شده بو امر بو معروف و هنی از منکر تعدادی وجود دارد کو من دو مورد را ذکر

 کردم.
 

                                           
 6. تحسین، آیِ  6
ِ ع قَالَ: لَوَّا هُحَوَّدٍ عَيْ هُحَوَّدِ بِيِ إِسِوَاعِیلَ عَيْ هُحَوَّدِ بِيِ عُرَافِسٍ عَيْ إِسِحَاقَ بِيِ عَوَّازٍ عَيْ عَبِدِ الْؤَعِلَى عِدٌَّٓ هِيْ أَصِحَابٌَِا عَيْ أَحِوَدَ بِيِ .  7 هََِلَى آلِ سَامٍ عَيْ أَبِی عَبِدِ اللَِّ

ِِ ص حَسِبُكَ أَىْ ًازاً  جَلَسَ زَجُلٌ هِيَ الْوُسِلِوِیيَ یَبِكِی ٍَ قَالَ أًََا عَجَصْتُ عَيْ ًَفْسِی كُلِّفْتُ أَِّلِی فَقَالَ زَسَُلُ اللَّ  ٍَ أَِّلِیكُنِ  نِیا أَیَُّْا الَّرِیيَ آهٌََُا قَُا أًَْفُسَكُ -ًَصَلَتِ َّرُِِ الْآیَُٔ

 148، ص16 جٍسائل الشیعٔ، ؛ 66، ص5 جاإلسالهیٔ(،  -افی )ط الك تَؤْهُسَُّنِ بِوَا تَؤْهُسُ بِِِ ًَفْسَكَ ٍَ تٌََْْاُّنِ عَوَّا تٌََْْى عٌَُِْ ًَفْسَكَ.


