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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مطالب قبل
از منکر،  یو نه معروفامربهخاص در  طوربهو  یتیترب يهاتیکه از قواعد مهم در فعالبیان شد در جلسه قبل 

است.  شدهمطرحاز منکر در فقه ما  یو نه معروفامربه طیشرط از شرا کیقاعده در قالب  نیاست و ا ریاحتمال تأث

، لذا بیان چون ذات ادله اطالق دارد ؛افاده بکند اشرط ر نیکه ا میپرداخت ايادلهاقوال و احتماالت به  انیپس از ب

 وجود دارد. دییتق نیا يبرا یلیچه دل و يدیمق شد که چه

آنچه  بنا برمشخص شد و تفاوت حدود داللتش  همآنو حدود داللت  میکرد یبود که بررس یعقل لیدل کی

 .میکرد یرا بررس فهیشر هیکه آ میشد هینقل داتیقمشخص شد. بعد وارد م میکردبا آنچه ما عرض  گفتند،یمشهور م

 شد. یمسعده بن صدقه بررس تیروا سپس

 بررسی مقید سوم (حدیث دوم)
از امام این حدیث . ستیخبر هم معتبر ن نیاست که ا لیالطو ییحیخبر که  دیمق نیبه سوم میرسیادامه مدر 

الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَْو جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّمُ فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ  عَنِ وَ یُنْهَى إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ«: است )السالمعلیه( صادق

. در ردیگیم ادیباشد که  یجاهل ای ردیپذیباشد که موعظه را م یکه مؤمن شودیم امرونهی یتنها کس 1»أَوْ سَیْفٍ فَلَا

صاحب قدرت و  یکس یاما وقت ؛داده شده است قیبر قاعده ارشاد هم تطب امرونهیاست که  نیجالب ا تیروااین 

 .شودینم امرونهیدارد،  یو شالق ریاست، شمش یمکنت

 ای. داردبرمیخطا دست  نیاز ا شود، امرونهیاو  اگردارد، حال  همان میو ا داندیمو آگاه است گاهی شخص، 

هم  ،است فهیخل وپادشاه  وحاکم  فیو س طوساما صاحب  ؛کندیو عمل مگرفته  ادیو  شنودیم و است جاهل نکهیا

 گرید نیا .بدهد يرییاثر بگذارد و بخواهد تغ يزیچ او يکه رو ستین یهم آدم طرفآنندارد، از  یکه جهل داندیم

 ییحیکه خود  دارد يهم ضعف سند لیدل نیا ذکر شده است. نجایاست که ا یسوم لیهم دل نی. اندارد امرونهی
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 یکس یعنی ؛هم هست نظراتفاق باً یتقر و اعتبار ندارند د،یمالحظه کنالشیعه  لئکه در وسا گریو چند نفر د لیطو

 .میبحث کن میکه بخواه ستین

 یدارد. ما از کسان یمفصل يهانقل کرده است. بحث هاآناز  ریعم بیأکه ابن  میصد نفر داشته باش الی هفتاد دیشا

 آبیمرسالت ابن  که فرمودندیم طوراینهم  يزیتبر اهللاآیت .عام است قیتوث ریعم بیأنقل ابن  گوییممیکه  میهست

در  نکهیباشد، درست است، مگر ا نیا اگرآن شخص است.  قیتوث ،شخص کیاز  تشیروا یول ؛ستیحجت ن ریعم

ما در  یخاص زیچ نکهیباشد حجت است مگر ا نینگذارد آن را درست بکند. اگر ا که باشد یفیتضع لیطو ییحی

بود عرض  اينکتهاگر  میکنیم یتأمل حالدرعینباشد سندش درست باشد.  نیبوده است. اگر ا میقداز ذهنمان 

 معتبر است. نید ایخواند ناآلکه  يبرحسب ظاهر .میکنیم

 احتمال اول در حدیث: حمل روایت بر احتمال تأثیر
 نی. اولگذاردیاثر م یعنی »مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّمُ«است که  نیشده ا نجایکه ا یاستدالل ،داللتبحث در 

همان  نیا .رینه احتمال تأث ،داشته باشد ریاست که علم به تأث نیا ظاهر :دیبگو یممکن است کس که ستا نکته این

 هانیاست. ا» مِنْهُ  یَقْبَلُ«یا  »الْمُطَاعِ «مثل آن » فَیَتَعَلَّمُ«و  »یَتَّعِظُ« .میهم گفت تیاست که در آن روا جلسه قبلنکته 

 میبخواه نکهیاو  است نیارتکاز ا باشد. ریبه تأث نانیاطم نکهینه ا شودیم ریبرحسب ارتکازات حمل بر احتمال تأث

 .حمل بشود ریبر احتمال تأث دیبا و است یو متفاهم فقه رهیخالف آن ارتکاز و س نیا ،میکنبر علم حمل 

نه  ،بکن قداما ردیپذیکه طرف م ییآنجا :دیگویهم دارد. م تیاست. عرف نیمفهومش ا ندارد و يظاهراً مفر نیا

. یدهیم ریاست که احتمال تأث یآدم یعنی ؛است رای. طرف پذردیپذیم گوییمیکه تو  يمورد نیدارد ا نیقی نکهیا

 حمل بشود. ریتأثاحتمال حتماً بر  دینکته است که با یکاینپس 

 در حدیث: ارتباط روایت با ضرر زدن به قرینه تقابلدوم  احتمال
ارتباط با  نیربط به قصه ضرر و صدمه دارد. ا شتریب و ندارد ریتأث احتمالبه یربط نیا: دیاست بگو یکسممکن 

 فیو س طوسصاحب  یاگر کس: دیگویمآن  لیذ .است »احِبُ سَوْطٍ أَوْ سَیْفٍفَأَمَّا صَ« تقابل نهیآن دارد که به قر

به آدم  ياست که ضرر نیدر معرض ا شتریب فیو س طوسصاحب  نیا .عن المنکر ینهیو ال  ؤمریاست، آنجا ال 

2 
 



 ٤٥٧١ �ماره ثبت:                                                                                                                    

احتمال ضرر و عدم احتمال ضرر  ناظر به وجود ،فیس یا سوطصاحب . نکند امرونهیو به خاطر آن ضرر  برساند

 سوطصاحب ؛ بنابراین دهدینم ریأثاحتمال ت نکهیاقدام نکن. نه به خاطر ا دیگویم دهد،یاست. چون احتمال ضرر م

. دهدیاحتمال ضرر م نکهیبه خاطر ا ای دهد،ینم ریاحتمال تأث است که نیبه خاطر ایا  شودینم امرونهیکه  فیو س

یُؤْمَرُ... « :دیگویم نکهی. اشودیصدر هم عوض م ،تقابل نهیبه قر احتمال دوم باشد. اگر آن باشداحتماالً به خاطر 

به شما برسد.  یبیکه آس ستیبنا ن د،یبگو یوقت و است جاهل یامؤمن  یکه آدم ییجاآن یعنی »جَاهِلٌ...أَوْ ... مُؤْمِنٌ 

 .شودمی چنیناینبه قرینه تقابل، صدر هم 

 احتمال سوم در حدیث: نظارت روایت بر هر دو نظر سابق
 دیگرعبارتبههم هست.  یاحتمال سوم اینجا درواقعجواب بدهد که  طورایناحتمال را  نیا یکسممکن است 

 بوطمر نیا کهاین گریاست. احتمال د ریو عدم احتمال تأث ریتأث احتمالبهمربوط  نیا مییبود که بگو نیاحتمال ا کی

که  روایت صدرناظر به هر دو است.  است که این نیا ضرر و عدم احتمال ضرر است. احتمال سوم احتمالبه

. دهدیم ریهم احتمال تأث و شودیفرض نم يهم ضرر نکهیبه خاطر ا »جَاهِلٌ...أَوْ ... مُؤْمِنٌ یُؤْمَرُ... « :دیگویم

از  یکیحداقل  ای دهدینم ریهم احتمال تأث و ددهیهم احتمال ضرر م نکهیا يبرا شود،یهم اقدام نم سوطصاحب 

 .سته هانیا

ابهام و اجمال هم باشد  یاست حت دیبع .دیگویهر دو را م تیروا نیاو  است نیاز ا یدرست یفهم عرف نیا ربه نظ

 تیو از روا گوییممی تیباشد که گفته شد، ما احتمال سوم را در روا طوراین. اگر سندش کندیداللت نم مییکه بگو

در ضرر است.  احتمالبهفقط ناظر صدر روایت  :مییندارد که بگو یوجه یعنی ؛شودیهم استفاده م ریبحث احتمال تأث

 یوجه نیه آن توجه ندارد، اب نکهیاما به ا ؛صدر هم به آن نکته توجه دارد :مییبگو دیاست که با نیتقابل هم فوقش ا

 کههمیند. نبخوان باهم لیصدر و ذ نیا دیبا :دیگویفقط م و است هیلب نهیقر کیاست، تقابل  نیآن ا ینکته فن .ندارد

را  رشیظهور احتمال تأث یاز اولندارد که  یوجه یول شود،یست، مسئله حل ماضرر هم  احتمالبهناظر  مییبگو

 .میریبگ
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 حدیث: تفاوت صدر و ذیل روایت احتمال چهارم در
 :مییبگوکه  ستین لیدل بازهم یول د،یگویضرر را م الفقط احتم لیذ :مییست که بگوهم هاحتمال چهارم  یحت

تقابل به  نکهیا يبرا ؛مینیرا متفاوت بب لیکه صدر و ذ شودیاحتمال چهارم م در .دیگوینمرا  ریصدر احتمال تأث

 در او وجود داشته باشد. ریکه احتمال تأثدر این است ظهور صدر  نیبنابرا ؛شودیاندازه حل م نیهم

 نسبت این روایت با حکم عقل
چون حکم عقل  ؛شودیم دینسبت مطلق و مق ،حکم عقلآن با  لیدل نینسبت ا نجایاست که ا نیا يبعد کتهن

از  یو نه معروفامربهخطاب  بازهم د،یدهیم ندهیدر آدر جامعه  ای گرانیولو در د ریاحتمال تأث کههمین :گفتیم

الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ  عَنِ وَ یُنْهَى إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ « :دشویحصر م و است دیمق نیا یست، ولهمنکر 

در  شخص نیا نکهیبه ا شودیمشروط م یعنی شود،یم دیمق لیدل نیبا ا میگفت یه ما در حکم عقلچلذا آن »فَیَتَعَلَّمُ

اگر معتبر  تی. رواگویندمیمشهور  کههمان .گذاردیم ریتأث گرانیدر د نیاال ا و ردیبپذ دهدیکه به او م یفرمان نیهم

 است. دیباشد داللتش مق

 بررسی مقید چهارم (حدیث سوم)
لَا « است. فیضع نیا .آمده است زدهیاست که در باب س یاست، خبر داود رق تیروا نیکه سوم یچهارم نقل لیدل

است.  یحکم اخالق نیا .کند لیخودش را ذل دیمؤمن نبا :فرمود )السالمعلیه( امام »2نَفْسَه یُذِلَ  أَنْ لِلْمُؤْمِنِ یَنْبَغِی

از آن اصول  نی. اکنمیم لیمن خودم که خودم هستم، خودم را ذل :دیبگو د وکن لیخود را ذل یخدا اجازه نداده کس

 هاآن. تفاوت داردفه وّاز گروه متص یو بعض هیّتالمَبا مَ شهیهم )السالمعلیهم( آموزه ائمه نیا ومهم ماست  یاخالق

مؤمن  خداوند راضی نیست و اجازه نداده که. یکن لیخودت را ذل بایدنفس  بیو تهذ يخودساز يبرا :گویندمی

 کرامت خداست. ،کرامت مؤمن نکهیا يکند. برا لیخودش را ذل
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قِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ یُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ یَتَعَرَّضُ لِمَا « :فرمایدمیدر ادامه  و معتبر هم هست. میدار ادیز اتیدر روا نجایتا ا

حکم اال  و دنکنیم انیرا ب ايخفیهمصداق  کیدر معنا حضرت  ؟هچ یعنیکند  لیخودش را ذل :دیگویم »لَا یُطِیقُ

است که  نیا قیاز مصاد یمصداق کی :دیفرمایم) السالمعلیه(کند. امام  لیخودش را ذل دینبا انسان که است یکل

 نیبه اذالل نفس ا یمصداق از نه کی. پس ستیکه در حد توان او ن کندیم ییاقدام به کارها .»یَتَعَرَّضُ لِمَا لَا یُطِیقُ «

از  یو نه معروفامربه که شودیم نایقاعده  نیاز موارد ا یکی. ستیتوان او ندر حد که بپردازد  ياست که به کار

مصداق اذالل  کی ،آیدبرنمیکه از عهده شخص  یدانیم ورود درکند. یاثر نم یعنی ؛ستیکند که در توان او ن يمنکر

 .ستیاست که سندش معتبر ن يگرید تیهم روا نیاست. ا لیقب نیاز منکر از ا یو نه معروفامربهنفس است و 

 داللت حدیث بررسی
که احتمال  ياز منکر یو نه معروفامربهمقام  »یَتَعَرَّضُ لِمَا لَا یُطِیقُ «که  دیبگو یممکن است کس در مقام داللت

سخت است.  یلیخ ایانجام بدهد  تواندیکه اصالً نم يکار یعنی »یَتَعَرَّضُ لِمَا لَا یُطِیقُ «. ردیگیرا نم دهدینم ریتأث

 یو نه معروفامربه .ستیاز منکر که سخت ن یو نه معروفامربهاما  ؛سخت است یلیخ ایبردارد  تواندیکه نم يبار

که واقعاً شما  ياز منکر یو نه معروفامربهآن  :دیگویم »یَتَعَرَّضُ لِمَا لَا یُطِیقُ«. کندیاو قبول نم ؛ اماکندیاز منکر م

 هرروزشما  و شودیانجام م شهر دیگريدر  یگناه مثالً ، آن الزم نیست.عسر و حرج است بدهید ود انجام یتوانینم

 کار را نکن. نیا ،ستین هیعرف یا هیقدرت عقل اگر کنید. امرونهیبه آن شهر بروید و  توانیدنمی

 طورایناما  ؛است همان قدرتکه  آدم باشد یاست که در توان عرف نیا منکراز  یو نه معروفامربه طیاز شرا

 د داشته باشد.ریآن کار را بگ يجلو نکهیقدرت بر ا میما نگفت. پس او قدرت ندارد دهدینم ریاحتمال تأث که نیست

یَتَعَرَّضُ لِمَا لَا «که  وارد کند تواندیم یکس وشبهه است  یکاینلذا  دارد.از منکر  یو نه معروفامربهقدرت بر 

 .ردیگیرا نم نیا کند،یاثر نم یول تواندیاما آنجا که م ؛ردیگیم راکند  امرونهی تواندیکه نم ییآنجا »یُطِیقُ 

را محدود  نیقدرت بر ا نیا درواقع دهد،ینم ریاحتمال تأثکه این :جواب بدهد طوراین یالبته ممکن است کس

 نیروح ا ریفرض کرده که احتمال تأث ایاول گو یعنی ؛مصادره بر مطلوب است و ستین یدرست اما این جواب ؛کندیم

 به نظر نیبنابرا؛ ض اول کالم استفر نیا کهدرحالی ،شودیهم نم نیپس ا شود،یآن نم یحکم است و لذا وقت

5 
 



 ٤٥٧١ �ماره ثبت:                                                                                                                    

6 
 

در رتبه  نکهیمگر ا ندارد ریو عدم احتمال تأث ریتأث احتمالبه یربط »یَتَعَرَّضُ لِمَا لَا یُطِیقُ« کهاشکال اول وارد است 

 اول الکالم است. همآناست که  نیمقوم ا ریکه احتمال تأث میباش رفتهیقبل پذ

، از منکر یو نه معروفامربه لیو دل لیدل نیا نیب :دیبگو یممکن است کسهم ارتباط داشته باشد،  برفرض اًیثان

آن و  »لَا یُطِیقُ یَتَعَرَّضُ لِمَا« :دیگویماین دلیل . شودیتزاحم م ایخصوص من وجه است و بحث تعارض و عموم 

 ؛ اماقیطیاست و ال  معروفامربهاست که  ییآنجا ماده اجتماع د.یکناز منکر  یو نه معروفامربه :دیگویهم م لیدل

و  »اقدام نکن يکه توان ندار يزیبه چ«عنوان که  نیا نیب .ستیکه ن دیمق نیا نجای. استیدوم وارد ن کالاش نیا

ماده اجتماعشان  در عموم خصوص من وجه است و نشانیب »از منکر بکن یو نه معروفامربه« :دیگویکه م یعنوان

 کرد.اعمال  را ضقواعد تعار دیبا

 جواب اشکال دوم
است و  فیناظر به تکال »یَتَعَرَّضُ لِمَا لَا یُطِیقُ«حاکم است.  لیدل ،نیا نکهیبه خاطر ا ستیاشکال دوم وارد ن نیا

و ادله احکام مالحظه نسبت مطلق و من وجه  »هیال ضطرّما ارفع « نیب اینکهمثل. شودیاعمال نسبت نم نجایلذا ا

. مقدم بر آن شودینمو غیره و تعارض  يمالحظه نسبت تساو هیاول نیوو ادله حاکمه با عنا هیثانو نی. عناوشودینم

ه بحث ب یربط زیاداحتمالبهاشکال اول که  یول ست،یاشکال دوم وارد ن نیا پس اش متفاوت است.چون رتبه ؛است

 ما ندارد الاقل مشکوك است.

 مقید پنجم (حدیث چهارم)
 نیا »3وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ  اهْجُرُوهُمْ « :فرمایدمیدر همان باب است.  یپنجم خبر حارث است که خبر مفصل لیدل

وَ اجْتَنِبُوا  اهْجُرُوهُمْ « ،دیاثر بگذار دیتوانینم و دیرویمآنجا  یوقت :دیفرمایحضرت م نجایهم در جواهر آمده که در ا

 يبراکه  باشد نیا يبرا »وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ اهْجُرُوهُمْ « که ستیمعلوم نو  است فیخبر هم ضع نیا »مَجَالِسَهُمْ 

 است.آداب معاشرت مربوط به  شتریب نیبگذارد. ا کنار ؛ پسشودینم لیورفته از منکر  یو نه معروفامربه
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 ٤٥٧١ �ماره ثبت:                                                                                                                    

 روایات بنديجمع
 یداشت، گرچه اطالق لتدال الجملهفی هیآ نیبنابرا ؛دنندار یست که داللت تامه بانأمثل خبر  گرید تیچند روا

داشته  ریبود که علم به تأث نیدر ا هیگرچه ظهور اول؛ میقبول کرد مسعده را و لیطو ییحی تیرواداللت  .در آن نبود

در همان شخص  ریاخبار، احتمال تأث نیخبر و ا نی. ظاهر اشودیم ریبا ارتکازات حمل بر احتمال تأث یول ،یباش

از حکم عقل ما ه چمدلول با آن نیا ناظر به شخص است.. جامعه و طیمح و دیگراندر  رینه احتمال تأث و است

احتمال  دیبا الجملهفیلغو نباشد،  لیدل نکهیا يبرا :گفتیم یحکم عقل نکهیا يبرا ؛تعارض ندارد م،یکرد استفاده

 ؛ یعنیگوییممی یبده ریاحتمال تأث طوراینکه  را ییفقط آنجا :دیگویم »نماإ« با لیدو دل نیا یول ؛یبده ریتأث

 دییتق ،چون حصر دارد و نه در فاصله دور و متعارف یزمان فاصلهیکدر  همآننسبت به خود شخص،  ریاحتمال تأث

 .زندمی

بشود،  دایپ نیبر اکه ممکن است  يگریشواهد د باو  میدو خبر را کنار هم قرار بده نیاست که اگر ا جهتازاین

که از حکم عقل  طوريآنمشهور تمام است، نه  يکه گفته شد به همان معنا يریهمان احتمال تأث :مییبگو ستین دیبع

. یبده دیبامعقول  بنديزمان کیدر  و تیف و مرتکب معصتارك معرو نیدر هم ریاحتمال تأث یعنی ؛شدیم استفاده

 لیاز دل آمدیم ذهنکه ابتدا به  ايفلسفهکار ندارد. لذا آن  گریو نسبت به گناهان د ترك کندباید گناه  نینسبت به ا

کرده  اطیاحت انساناست که  نیا يجا تیدو روا نیا البته. ستیسازگار ن تیدو روا نیاستفاده کرد، با ا شودیم یعقل

 یکه معتبر شد، کم یکی یول ؛ستیمعتبر ن تیانجام بدهد. چون روا دیبا دهدیرا احتمال م راتیکه تأث آنجاهاییو 

 .کندیقصه فرق م یمهندس

است که  نی. نقطه مقابله آن اکندیکه اثر م دیاحتمال بده دینکن. با گذاردیکه اثر نم داريعلماگر  :دیگویم

بحث و بررسی  که زیاد کندیقاعده اقتضا م تیاهم و دارد یبحث هنوز نکات فراوان نی. البته ادیدهیاحتمال اثر نم

 شود.
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