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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مطالب قبل
 ریمحور احتمال تأث نیشرط در ا نیاول بود.از منکر  یو نه معروفامربه شرط ياز محورهامحور سوم در  بحث

 نیفقه ا گیريشکل نی. از ادوار آغازستیمتأخر ن يهامستحدث و دوره طوشرط از شر نیا .میکرد بیانبود که 

 گرید دیاگر احتمال اثر نده اثر کند و که دیاحتمال بده دیبا د،یکن امرونهی دیخواهیاگر م که شرط مطرح بوده است

 میدیرس .میکرداقوال را مطرح  سپسو  گانههفتبعد هم فروض  م،یذکر کرد را یمقدمات ،بحث نی. در استینواجب 

و  معروفامربه لیاست که ادله اطالق دارد و ما در دل نیطبع قصه ا؟ ستیچ ریاحتمال تأث تیشرط يادله برا نکهیبه ا

 دایبر آن پ یلیدل یستیبا میبزن را دیق نیا ازجمله يدیهر ق میاگر بخواه نیبنابرا ؛میاز منکر شاهد مطلقات هست ینه

 .میکن

 و نهی از منکر معروفامربهعدم اختصاص شروط ذکرشده به 
چند  م،یبپرداز میبخواه یتیفقه ترب يدیبه قواعد کل یوقت باید بگوییم کهرا  نیا ،میرا ادامه بدهبحث  نکهیقبل از ا

 دیزنیدست م يگرید رییتغ يراکه ب یندارد، بلکه به هر اقدام معروفامربهشد، اختصاص به مطرح  نجایکه ا شرطی

است. هر اقدام  هیقاعده فقه الترب کی ریاحتمال تأث مثالًاست.  یتیقاعده ترب کی هانیو لذا ا کندیارتباط برقرار م

 لیقب نیاز ا ییزهایچ ت،یارشاد، هدا حت،یبدهد. موعظه، نص ریاحتمال تأث دیانجام بدهد با خواهدیم یکه کس یتیترب

 قاعده کار به روش و اصل و گوییممیاست. ما قاعده  هیقاعده فقه الترب کی نیا ،میگفت یخانوادگ تیکه در ترب

 دارد. یاصلحالت  شتریبدهد. ب ریاست که احتمال تأث نیاست. قاعده ا یقاعده فقه کی عنوانبهندارد. قاعده 

قه قاعده ف کیبه شکل  دیبا شودیاجرا مهم  گرید درجاهايچون  ست،ین معروفامربه یکه اختصاص یطیشرا

شود. ما در  نگاهشود،  یبررس جاهمه خواهدیقاعده که م کیدارد که با نگاه  نیا يجا وقتآن. دربیاید هیالترب

به  میرویم ايحاشیه کی و میکنیم یبررس قیآن را دق انیجر میکه غفلت نکن ياز منکر در حد یو نه معروفامربه

 تیذاتاً ظرف هانیا شود؟ینم ای شودیم يموارد جار ریو سا تیقاعده و شرط و اصل در ارشاد و هدا نیاآیا  نکهیا

 لیدل نیما به هم ؛ بنابرایناز منکر است یو نه معروفامربهکه فراتر از بحث فقط  دندار را هیقواعد فقه الترب
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در  تواندیکه مست هدر آن  یتیظرف کیامروز  معروفامربه نکهیا ي. براقراردادیم هیرا در متن فقه الترب معروفامربه

 بگذارد. ریتأث تیهمه فقه ترب

 دلیل شرط احتمال تأثیر ترینمهم
 یو نه معروفامربه. حکم وجود دارد دییبر تق هیلب نهیهمان حکم عقل است و قر نجایدر ا لیدل ترینمهمکه  میگفت

 يو فرد یاجتماع راتیحکم ناظر به تأث نیمحض است. ا يتعبد :مییکه بگو ستین يو عباد یفیاز منکر حکم توق

 ؛است که از حالت حکمت باالتر است حکمبه دهیچسب قدرآن راتیتأث نیو ا منظور جعل شده است نیاست و به ا

 دیکه باهست در ارتکاز کن، کن، موعظه  تیکن، هدااز منکر کن، ارشاد  یو نه معروفامربه :گوییدمی کههمین یعنی

 .انجام نده کندیاثر نم يدار نیقیکه اگر  دهیچسب نیدر ا دیگرعبارتبهبکند.  ياثر کی

هم قدر  ریتقر نیاتفاق داشتند و از ا نیاست که قاطبه بزرگان بر ا يریتقر نیا .میرا مفصل عرض کرد نیا ریتقر

حجت  نکهیولو ا دهد،یاگر احتمال م نداشته باشد و ریعلم به عدم تأث وعلم به خالف  دیآن را گرفتند که با قنیمت

اگر  در اینجا جلسات قبل این سؤال پیش آمد که کند. امرونهیباید  بازهم، کندینم ریهم هست که تأث یرعش

باشد، هم اگر حجت  و ستین نجایا معروفامربه وقتآن ،داشته باشد ریعلم به عدم تأث کهدرصورتی :گوییدمی

 ؟کرد امرونهینباید  بازهم) چرا ر آن استچون ادله حاکم ب( ردیگیمرا علم  يجا بااینکه

از منکر بکن،  یو نه معروفامربه :دیبگو یلفظ لیاست که دل درجایی نیاکه  دهیممیجواب  گونهاینبه این سؤال 

. ما ستین نیاقاعده  نجای. انشیندمی مقام علم در اماره و اصل :گوییممی وقتآن. يدار ریعلم به عدم تأث نکهیمگر ا

 نهیقر یکجادر . ردیهمه موارد را بگ دیاطالق هم کامالً موسع با .میاطالق دار کی ؛ بلکهمیندار یلفظ لیدل اینجا

را احتمال  نیلذا چون ا ؛ندیآن نش يجا چیزيهیچعلم مؤثر باشد و  بماهوخود علم  میدهیکه احتمال م سته هیعقل

 یلفظ لیدل نجایچون ا باشد؛حکومت داشته  نیبر اآن ادله  تواندینم گرید ،ستههم اطالق  طرفایناز  و میدهیم

 است. امدهین
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 تفاوت نظر ما با مشهور
، خودمانو طبع  میبود که اگر ما باش نیا میعرض کرد در جلسه قبل ما آنچه .بود که مشهور فرمودند یمطلب نیا

 گوییممیاز منکر لغو مطلق نباشد،  یو نه معروفامربهفرمان  نیا نکهیا يفقط برا و هست نجایکه اطالق ا گوییممی

ه مشهور چبا آن ریدامنه و محدوده تأث ؛ اماحکم لغو است نیجعل ا :گویندمیعقال دارد،  ریکه علم به عدم تأث ییآنجا

 نیکه امر شما به ا داریدعلماگر  :گوییدمیاست. شما  ترعیوس یلیدامنه آن خ :گوییممی. ما فرق دارد گویندمی

نسبت به مأمور  نکهیا ثیاعم است از ح ریکه عدم تأث گوییممیما  ؛ ولیشودمی دیپس امر مق کند،ینم ریتأث شخص

 امرونهی، باید آوردیم ینیفرهنگ د یول کند،ینم ریکند. اگر نسبت به او تأثاثر  یتماعاج يدر فضاساز ایکند  ریتأث

فرهنگ  در عوض یول کند،یسپر م نهیس نیا يجلو کرده و اعتناییبی کند، شخص امرونهیدر بازار اگر  مثالًکرد. 

 محفوظ است. خود يسر جا القاط. استواجب  :دیگویمعقل  نجای. انندیبیم گرانید و شودیم

 یول »خود نیبه د یموس و خود نیبه د یسیع« :دیگوبو  ناراحت شود اآلنشخص  نیاحتی ممکن است 

بار تکرار  اگر چنداست که  نیادیگر . نوع کندیم دایپ یتنبه کیدر خلوت خود  بعداًکه  دهدیم را نیاحتمال ا

بخواهد  هیلب نهیو قر مینداشته باش یلفظ لیما اگر دلواجب است.  امرونهی اینجاهادر همه . رسدیم جهیبشود، به نت

او،  رامونینه در او، نه در پ ؛کندیکه علم دارد، اثر نم آنجایی و کندیمحدود مرا  یکجافقط ، اطالقات را محدود کند

، ملحق به علم باشد همآننیاطم و است یعلم عرف، علممراد از  نکهیا بنا بر. کندنمیاثر  کینزد ندهینه در آ و اآلننه 

 .رودیم رونیباز اطالقات  نیا ،کندیاصالً نم ياثر نکهیدارد به ا نانیاطم ایعلم اگر 

داشته  یکه اطالق یتیترب يهادر همه قواعد و روش نیتفاوت دارد. ا هیبا بقو  گوییممیبود که ما  اينکته نیا

 يعلم عادیقین و اگر  نکهیبه ا شودیم دیمق یتیترب يهاهمه اصول و قواعد و روش گوییممیما  جاري است. باشد،

 یتیترب يهاروش وقواعد  یبعض البته. واجب نیستاو،  رامونیپ ایدر او،  ریعدم تأث هدارد ب یعقل ای یو عقل یعرف

از  یو نه معروفامربهاما مثل ؛ ندارد گرانیکار به د و دیگویاو م يبرا نیروشن است که ا لیخود دل از که میدار

 است. یاجتماع ضهیفر کی نیست و گونهاینمنکر 

 چطور؟ یخانوادگ تیدر ترب :ؤالس
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 را کار نیا :دیگویها مکه نسبت به بچه باشد طوراینجاها ممکن است  و در بعضی یخانوادگ تیدر ترب: وابج

حال . کنداثر دیگر بچه  يروولی  کند،بچه اثر ن نیا يروممکن است  همآنجا البته ندارد.  گرانیبه د يکار و بکن

در آنجا هست که  کاريریزه نیو لذا ا شودیمحدود م وقتآن باشد، گرانینسبت به د نکهیا ای است فرزندتکاگر 

 دقت الزم را کرد. دیجابجا با

 و نهی از منکر معروفامربهمقید لفظی 
 و شدهاشاره یلفظ داتیمق به مواردي از جواهر درنه؟  ای میهم دار یلفظ دیمقآیا  مینیبود، بب یعقل دیمق نجایتا ا

إِذْ قالَتْ أُمَّۀٌ مِنْهُمْ وَ «: اعراف استسوره  164 هیآ ینقل داتیمق ایشواهد  از یکیآمده است.  گرید يبهتر از جاها

 »رَبِّکُمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُون عَذاباً شَدیداً قالُوا مَعْذِرَةً إِلى لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِکُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ 

از  هیآ نی. امیآورد انجیا »لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونو «ما به خاطر  یول ؛دو طرف هم استدالل شده است يبرا هیآ نیا

 در آیه نکهیا يبرا ؛میآورد نجایا دقیم عنوانبهما  و اندکردهدو طرف به آن تمسک  هر و است کالیپاردوکس يهاهیآ

رَبِّکُمْ  مَعْذِرَةً إِلى« :گفتند ؟دیکنیم امرونهی، کندیعذابشان مخدا و  شوندیکه هالك م کسانی راچرا  :گویندمیقومی 

مشروط به  ،یغیو تبل یتیو فرمان و کار ترب امرونهیو  عظهمو نیبنابرا ؛کنند شهیتقوا پ هانیا دیشا »لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونوَ 

 ست،ین نیطرف يتساو يبه معنا ،گوییممی نجایاحتمال که ا نیا ؛ امابدهد ریاحتمال تأث یعنی ؛است »لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونو «

شده که  فهیشر هیآ نیاست که به ا یاستدالل نیعلم به خالف نداشته باشد. ا یعنی ؛عام است ياحتمال به معنا بلکه

 را بدهد. ریاحتمال تأث دیبا

 عدم استخراج قانون کلی از آیه
 نیا نکهیا يبرا؛ استخراج بشود هیاز آ یقانون کل نیا ستیمعلوم نتوجه کرد که  نیبه ا دیبا هیآ نیا یدر بررس

 که چرا شما کردندیم امرونهی : گروهیدو گروه بودند هاآن است. یقصه خاص کیو در  تمربوط به اصحاب سب

ندارد.  دهیفا که معلوم است ؟دیکنیکه چرا موعظه م کردندمیاعتراض  ؟ گروهی همدیکنیم دیص و دیدار تالسب ومی

 »لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونو « :میدهیما هنوز هم احتمال م :جواب دادند هانیا
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 د،یکن امرونهی دیخواهیکه م هرجایی :دیکه بگوندارد  یاطالقو  یاست و قانون کل »واقعه یف هیقض«در  نیاپس 

 یو مناط و مالکش مشترك است. ول شودیم تیخصوص يالقا نیا :دیبگو یکس نکهیا مگر. دیاحتمال تأثر بده دیبا

 خاص است. هیقصه و قض کیمحدود به  نیا یبه لحاظ لفظ هرحالبه

 حجتاتمامبراي  امرونهی
که  ییجا نکهیبر ا کندیداللت م هیآ نیگفتند که ا یاست که در نقطه مقابل کسان نیا هیآ یدر بررس دیگر نکته

مَعْذِرَةً «اما اثر نخواهد کرد و عذاب خواهد آمد،  دانستندیم نکهیا رغمعلیکن. موعظه  بازهم کند،ینم راث يدار نیقی

باشد، استدالل  نیااگر . هستهم  یحجتاتمام ،امرونهیدر  نیبنابرا؛ کردندمی امرونهی حجتاتمام يبراو » رَبِّکُمْ  إِلى

 نکهیا يبرا کنید؛ امرونهی بازهم ،دیدار ریبه عدم تأث نیقیاگر  :دیگویم هیخود آ نکهیا يبرا ؛شودیاول ما خراب م

 نکهیا يبرا دهدیانجام م یکند. گاهکه اثر  ستین نیدنبال ا شهیاست. هم حجتاتمام، امرونهی يهااز فلسفه یکی

 .شودیم مه یعقل لیاشکال بر آن دلیک  ،نیحجت تمام بشود. ا

 :گوییدمیشما  نکهیا رغمعلی یعنی »لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونو « :دارد هیاوالً در خود آ نیاست که ا نیجواب مسئله ا

باب  و از دو وجود داردهر است که  نی. ظاهرش امیدهیاحتمال را م نیما هنوز ا حالدرعینبشود،  گونهاینبناست 

است که عدم  نی. نکته مهم اخواهدیم يشتریب لیدل کید، نجدا بشو مییبگو نکهیمستقل باشد. ا نکهینه ا است،جمع 

اگر که  ستی. بحث ما آن نانجامدیم نجایبه ا دانستهیم یبیغ يهاییشگویپ با و بوده است یبیفهم غ نجایدر ا ریتأث

 طوراینهم  هیاست. احتماالً آ يظاهر فیاز تکل ری. آن غرسدینم جهیبه نت اقدام کند اگر داندیم یبیبه نحو غ یکس

 يو عاد یبه لحاظ عرف .»یَتَّقُونلَعَلَّهُمْ و « :دادندیهم جواب م هانیا و دانستندیم یبیغ شکلیکها به آن :باشد

اثر  نیکه ا یبیغ نیقینه  دارد و یعرف نیقی یاگر کس و است نیا هیآ ظاهراً  ؛ بنابراینمیدهیم ریهنوز هم احتمال تأث

 .دیگویآن را نم هیآ نیا کند،ینم

 دهد؟را تغییر می يظاهر فیتکل داند،یم فرا ظاهريو  فرا طبیعیعلم  کیرا مستند به  ریاگر عدم تأث :ؤالس

. دهدینم رییرا تغ يظاهر فیتکل داند،یم فرا ظاهريو  فرا طبیعیعلم  کیمستند به را  ریاگر عدم تأث: وابج

 ریتأث اشظاهري فیتکلبر داشته باشد،  ينوع کشف و شهود کی ای بداند ییشگویپ کیبر اساس خود شخص  نکهیا

 .گذاردینم

5 
 



 ٤٥٦٨ �ماره ثبت:                                                                                                                    

 امر به رهاکردن از چه بابی است؟ :ؤالس

لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِکُهُمْ « :گوییممی وقتیکش کن. رهای :دیگویاز باب تخلف از فرمان خدا م نیا: وابج

ممکن  یول ،مشکلی نیستباشد که  نیش کن. اگر ارهای :دیگویم هینفسان يهوااز باب  نیا »عَذاباً شَدیداً  أَوْ مُعَذِّبُهُمْ 

ها احتمال دوم بحث نیکن. همه اش رهای کندیاثر نم دانیممیچون  ؛ امابودند یآدم متشرع هانیباشد که ا نیا است

 احتمال هم هست. نآ گرچه است

  شود؟چه میآمده  اتیو روا اتیدر آکه  ینیانوقپس  :ؤالس

و  معروفامربهاگر  دیگویندارد. م یجنبه شرع و است ینیقانون تکو کیآمده  اتیو روا اتیه در آچآن: وابج

 یکاف نجایاست. احتمال ا نیظاهرش ا انجام داده باشد. يعذر کیبا  نکهیولو ا دیآیاز منکر نشد، عذاب م ینه

احتمال  کههمینو لذا  دیگویرا م هیخارج هی. قضچگونه بوده است مییکه بگو ستین هیدر آ يزی. چون اطالق چتاس

 .شودیتمام مقصه  دیبده

 احتمال تأثیر در خود شخص یا دیگران
چه ابتدا عرض آنبر اساس و  کندیافاده م را یقاعده کل ،نیا :مییاست که اگر بگو نیا هیآ نیدر ا گرینکته د

 ،ر بدهدیاحتمال تأث وکه احتمال تقوا  شودیاقدام م ییجا »لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونو « :دیگویم و است یلفظ دیمق لیدل م،یکرد

آن  دنبالبه بدهد،  هم ریاحتمال تأثو  اطالق هم دارد :مییو بگو میاوریبه شمار ب دیمق عنوانبه را یلفظ لیدل نیاگر ا

 مالك است؟ گرانیدر د ای هانیدر خود ا ریاحتمال تأث اینکه ازجمله؛ شودیمطرح م یسؤاالت

امر و فرمان به او  یعنی ؛میگفتیم یقبل لیدر دل هچآننه بدهد  هانیدر خود ا ریاحتمال تأثاست که  نیظاهرش ا

داللت به این صورت  یاگر حت یول ؛است هیآ نیدر ا حثب کی نی. انشوند و چهمتأثر بشوند  گرانید ؛ چهکندیم

. ستیحصر ن هیدر آباز  ،گرید يهادر افق ای گرانیدر د رینه تأث داشته باشد و مورد نیدر هم ریداشته باشد که تأث

 هم نبود. یقانون کل نکهیضمن ا

6 
 



 ٤٥٦٨ �ماره ثبت:                                                                                                                    

7 
 

 احتمال تأثیر مقابل علم به عدم تأثیر
اگر علم  یعنی؛ داشته باشد ریبه عدم تأثعلم است که  یی، مقابل آنجاریاحتمال تأث است که نیا هیدر آ دیگر نکته

 نیو مقابلش هم ا بدهد ریاحتمال تأثاگر ست که ه یلفظ لیچون دل نجایا ؛ اماردیگیدارد، آن را نم ریبه عدم تأث

 لیهم دارد، چون دل ریاگر حجت بر عدم تأث :مییبگو هک ستین دیبع نجایا ،کندینم ریداشته باشد، تأث نیقیاست که 

اگر ندارد.  یاطالق هیاساس آ ی. ولشودیخارج م از منکر یو نه معروفامربهاز  همآن و است، حکومت دارد یلفظ

 .خواهدمیروز بحث  کی م،یکنبحث  را هیآ نیا میهخواب

 ؟؟؟ س:

 عنوانبهکه  میکن دایپ نانیاطم دیبا آن جمع شده است. با »لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونو « نکهیضمن ا ست،ین یقانون کلج: 

 کیبگو. بله  »مَعْذِرَةً « بازهم کند،ینم ياثر چیه داندیم يبه علم عاد نکهیولو ا تآور اس فیتکل :دیگویمستقل م

» وَ هُمْ یَسْتَغْفِرُون وَ ما کانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ «است.  يگریکه آن داستان د میدار نیدر اصل د حجتاتمامدر باب  یبحث

. دهدیم ریاحتمال تأث بلکه ستیمحض ن حجتاتمامآنجا هم  یول ؛است حجتاتمام يرسول آن برا نید )33(انفال/

از آن عبور  و ستین نیاز ا بیشتر يزیچ انیپاو در  دارد يشتریبحث ب يقصه جا نیمربوط به ا اتیالبته مجموعه آ

 .میکنیم

 مسعده بن صدقهدلیل نقلی دوم: 
از منکر  یو نه معروفامربه مدر باب دومسعده بن صدقه است که  تیروا گرید ینقل دیو مق ینقل لیدلروایت 

الْعَالِمِ  الْمُطَاعِ الْقَوِيِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى«ود: فرمیم )السالمعلیه( بود که امام نیا تی. روامیرا قبالً خواند تیروا نیاو  است

 »1قِّ إِلَى الْبَاطِلبِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ لَا عَلَى الضَّعِیفِ الَّذِي لَا یَهْتَدِي سَبِیلًا إِلَى أَيٍّ مِنْ أَيٍّ یَقُولُ مِنَ الْحَ

حضرت  معناي آن چیست؟ »إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ کَلِمَۀُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِر«که  شدهنقل :شدبعد هم سؤال  

 نه. رد،یپذیاگر نم: گویدمی تیخود روا. واال فال ردیبپذاز او است که امام جائر  جاییبهمربوط  همآن :دیفرمایم
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 الْمُطَاعِ الْقَوِيِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى«است که  نی. صدرش اکندیم لتدال لشیهم ذ و هم صدردوم که  دیمق لیهم دل نیا

 رد،یپذیحرفش را م و که مورد اعتنا است یآدم .شودیم رشیپذاز او که  یکس یعنیمتاع  يقو »الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ

او از او  :دیگویاو که م .ردیپذیاز او م »وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یَقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا« :دیگویم لشیبدهد. ذ ریاحتمال تأث دیبا

فرمان و  که کندیم نیداللت بر ا تیروا نیا لیصدر و ذ؛ بنابراین ندارد یفیتکل گرید رد،یپذیواال نم ردیپذیم

 .کنداثر  دیبا امرونهی

 نکات روایت
اما به  مینکرد دایبه آن پ نانیبشود، گرچه اطم رفتهیپذ ستین دیو بع میکرد یقبالً بررس يسند ازنظر را تیروا نیا

 تیروا نیاست که اگر ظاهر ا نیاستدالل ا نینکته در ا کی .»الْمُطَاعِ  الْقَوِيِ  إِنَّمَا هُوَ عَلَى«: لحاظ داللت حصر دارد

 الْقَوِيِ «باشد.  دیبا ریبه تأث نانیاطم نکهیبر ا کندیداللت م نیظاهر ا .شودیشرط نم ریاحتمال تأث م،یریبگ میرا بخواه

که  شدهنقلعالمه  از مرحوم ظاهراًاست.  نیا میریبگ میاگر ظاهرش را بخواه .ردیبپذ یعنی »یَقْبَلُ مِنْهُ« ای »الْمُطَاعِ

 .مطلق آن يعلم به معنا ،است ریعلم به تأث بلکه ست،ین ریتأث از منکر احتمال یو نه معروفامربهشرط 

 ایعلم  :دیبگو باید دارد، »یَقْبَلُ « ای »الْقَوِيِ «چون  نجایعلم. البته ا :مییبگو دیبا میریبگرا  لیظاهر دل میبخواهاگر 

 یلیاست، خ يبحث سند نکهیفتوا نداده است. عالوه بر ا یرا کس نیا یول ؛است نی. ظاهر اکندیاثر م یحجت شرع

 تیروا نیمتأخر به استناد هم يها. مرحوم عالمه هم در دورهتخالف مشهور اسقدما  نیبو  ستین نیبر ا ییفتوا

است  ییاز منکر فقط مال آنجا یو نه معروفامربه مییبگو یعنیخالف ارتکازات است، این فتوا داده است.  گونهاین

ظاهر با  نیبنابرا ؛درک دایآن پ يهم برا یشواهد نقل هارهیس درنیست و ممکن است  گونهاین. کندیدارد اثر م نیقیکه 

 .ستیهم معتبر ن نیسند ا نکهیضمن ا ،ستیفتاوا منطبق ن طورهمینو  ینیو د یارتکازات فقه

متفاوت  میداشت یعقل لیدلدر که ما  یهم تمام بشود، با آن استنتاج ینقل لیدل نیااگر است که  نیا گرینکته د

 ریرپذیتأث یخود مأمور و منه یعنی ،اطاعت بکند همآن دیگویم کههمیناست که  نیبحث ا نجایا نکهیا ياست. برا

 جاهمانناظر به  و دیآینم رونیب نیدارد. آن از ا یاجتماع يزدر فضاسا ای گرانیکه در د یراتیباشند، نه آن تأث

 .سته نجایاست که در ا اينکتهدو  نیاست. ا
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داشته باشد  یحجت یعنی ؛مثل صدر است همآن »یَقْبَلُ مِنْهُم: «دیگویکه م درجایی »وَ مَعَ ذَلِکَ یَقْبَلُ مِنْهُموَ هُ«

 .کندنمیقبول بر قبول ندارد  یاگر حجت و کندیکه قبول م

 ام و درحکّ ياز منکر علما برا یو نه معروفامربهمسعده احتماالً مربوط به  تیروا نیا دیبگو یاست کس مکنم

وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ « هیبود که آ نیمسئله ا نیمشکل ااما  ؛از منکر یو نه معروفامربهنه خطاب عام  و است یسطح عال

عام آمده  هیخود آ، هیدر آ و میدادیاحتمال را ما آنجا م نیهم آمده بود. ا تیروا نیدر هم )104/عمرانآل» (أُمَّۀ

 .میکه آنجا بحث کرد کردیم جادیا هاییپیچیدگی هانیا .بود
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