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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ی از منکرقلی / دليل نادله / موضوع:   امربه معروف و 
ی در واجبات و حمرمات هياول حکم  امر و 

 فحص از معارضادله / 

 سوره بقره ١٣٤آيه 

 .شودکار ديگران سوال منیدرباره  انسان از که   ١»َو ال ُتْسَئُلوَن َعمَّا كانُوا يـَْعَمُلونَ « ديگری را نيز ذکر کرد، مثالً آيات و اخبار 

 سوره کهف ٦آيه 

 متسک منود. ...و  ٢»آثارِِهمْ  فـََلَعلََّك باِخٌع نـَْفَسَك َعلى«توان به آياتی مانند مهچنني می

 روايات

توان می .شودکه چنان به خويش مشغول شده است که از ديگران غافل می النَّاسِ  طُوَىب ِلَمْن َشَغَلُه َعْيُبُه َعْن ُعُيوبِ فرمايد که می  ٣يا رواياتی
اکه توهم معارضهگروه از آيات و روايات را ذکر کرد    چند  ١٠٥که در آيه شريفه   ٤نکاتیها بر اساس ، اما جوابوجود دارد ای در باب آ

 .گفتيم روشن استسوره مائده  
ا ـ  ا بپردازمي اما در مقام کتابت و تقرير حبث می  وجود داردالبته نکات بيشرتی نيز در آ  ـکنيم. که االن الزم نيست به آ

ی از منکر را  معروفامربه از ادله گروهی امطلق منع نکرده طوربهو  ی  معروفامربهبا ادله  اند و نسبت آ از منکر نسبت عام و خاص و 
های آينده خواهيم ديد، ممکن است بگويد مثًال در زمان غيبت در موضوعاتی از اين را نيز در ضمن حبث هااينو مطلق و مقيد است که 

ی از منکر نکنيد يا تقيه و  معروفامربهقبيل  ا خاص است و لذا ..و  ی مطالبز بعضی اهای جواب. تلقی کرد ضمعار  عنوانبهتوان منی. آ
 داد. های روشنیجوابتوان میا يو مطابق مهان چيزی است که ديروز عرض کردمي  بيان شدهم که 

 ـ کنم اينجا ضرورتی نداشته باشد.دهيم ولی فکر میکنيم و بسط میخواهد تقرير شود آن حبث را به اين اضافه میاين وقتی میـ 

 های تربيتیها و روشحيثيات فعاليت
 های تربيتی غالباً دو حيث دارد؛ها و روشفعاليت

                                           
 ٢٥؛ سوره سبأ، آيه ١٠١؛ سوره مائده، آيه ١٤١و  ١٣٤. سوره بقره؛ آيات ١
 ٦. سوره کهف، آيه ٢
ج اَو طُوَىب ِلَمْن َلزَِم بـَْيَتُه َو َأَكَل ُقوتَُه َو اْشَتَغَل ِبطَاَعِة رَبِِّه َو َبَكى َعَلى َخِطيَئِتِه َفَكاَن ِمْن نـَفْ  النَّاسِ  يَا أَيـَُّها النَّاُس ُطوَىب ِلَمْن َشَغَلُه َعْيُبُه َعْن ُعُيوبِ . ٣ لبالغة ِسِه ِيف ُشُغٍل َو النَّاُس ِمْنُه ِيف رَاَحة؛ 

 ٢٥٥ص (للصبحي صاحل)؛ 
ی از منکر معروفامربه«با وجوب سوره مائده  ١٠٥چگونگی تعارض آيه «و حتت عنوان  ٣٢. ذيل مباحث جلسه ٤  »»و 
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 مؤثر در کمال مربیها فعاليت
به کمال مربی است، اين حيث، حيث تربيتی نيست، اگر اين کار را اجنام دهی موجب کمال خودت  حيثی دارد که نگاه آن فعاليت تربيتی

و لذا انتزاج دو حيث خودسازی و دگرسازی در اما مهني مهزمان وجه تربيتی نيز دارد کنی، اين خودسازی است، ات عمل می، به وظيفهاست
است ولی در  طورايندر منطق غريدينی نيز تا حدی  ،گذارد وجود داردهای تربيتی که دين بر آن انگشت میها و فعاليتبسياری از روش

تواند شود (اگر توسلی تلقی کنيم) تا آجنايی که مهني را میاز عذاب رها میخود او  درواقعمنطق دينی اين امر مهم است، از آن حداقلش که 
مراتب  های تربيتی يک بعد خويش دارد و يک بعد ديگری دارد؛ بعد خويششود، بنابراين در مهه فعاليتعبادت کند که پلکان کمال هم می

و  مراتبسلسلهرسد، اين جنايی که با نيت و قربت به اوج کمال میشود تا آت و حزازت عقاب و عذاب رها میدارد؛ از حداقلی که از منقص
 و مهه معطوف به بعد خود شخص است. شود تا درجات راقیمدارجی است که از اقل شروع می

 مؤثر در کمال مرتبیها فعاليت
 از ابعاد زير است؛های تربيتی خواستار اجياد تغيري در يکی ها و روشفعاليت که  اين است مهم و برجسته ديگربعد 

 بعد فردی؛  .١
 (بعد دگرسازی)؛ جامعه يا در ديگران؛ .٢

گذارد، ذاتش ذات اجتماعی و ها اين است که در ديگری اثر میارتکاز و حتليل و لب قصه مهراه آن است يعنی تاروپود اين عملبنابراين 
است و  از نوع تربيتی است، اين در درون آن عمل اجتماعیتربيتی است، گاهی ذات اعمال ذات اجتماعی به معنای عام است و گاهی 

 نبايد دليل به صراحت اين کلمه را بگويد.
شود فقط اين  اجنام میکه عمقی ندارد،  رفتاریاصالح  از جايی که ،هست یمراتب دارایـ بعد دگرسازی و اجياد تغيري در ديگران ـ بعد دوم 

-میباقی جنايی که اين امر در درون او تأثريات پايداری آتا  شود، از اين شروع میشودمرتکب گناه منیاين فرد شود، گناه در جامعه حمقق منی
 .گذارد

ی از منکر معروفامربه« باهای تربيتی فعاليتنسبت   »و 
ی از منکر معروفامربه .١ اين اقل است گناه اجنام  از  تانعممفقط  آن ولی اقل بگريد،بر  در رابعد دگرسازی مراتب  متامتواند می و 

 ريشه دراصالح رفتاری که بگوييد تربيت يعنی در بيان اصطالحی اگر  رفتار را ولو در اين مورد اصالح کرد، زيرا مراتب تربيت است
ی از منکر  معروفامربهالح مهيشه طبه اين اص در اين صورتداشته باشد يا پايدار داشته باشد درونی  یحتول و لذا تربيتی نيست و 

و درست  غلط نيست و فلسفه هم داردرا عام بگريمي اين رايج است و اصالح  و اينکهما اصطالح را چه بدانيم تابع اين است که 
رفتار او را اين است که الاقل  ،اثر تربيتی فردی دارد عالوه بر اثر ذاتی که در نکته اول گفتيم، پس نسبت به خود شخص ؛هم است

واجب  آن اقل بعاً ط ولیبگذارد آن هم با درجاتی که دارد، اثر پايدارتری در اين شخص تواند ولی میدهد، می در مهني مورد تغيري
است، مابقی مراتب مشمول استحباب است چون اين را پايدار کند که بعد ی عام اتربيتی به معن ، مابقی مراتب و اقل واجبشاست
ی از منکر که  معروفامربهدر مهه موارد تربيتی به معنای عام ا کف الزامی   پس يک اقل ،اين استحباب دارد ،اجنام ندهدهم  و 

رود، يعنی اگر خبواهد آثار شود که به مست بيشرت میهای تکميلی و ترجيحی میو مابقی حالت ، وجود داردشرايط باشددارای 
 گذارد.که می  آثار مضاعفی استپايدارتر بگذارد آن 
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ی از  معروفامربه .٢ ی از منکر در بعضی مراتب خود فعل تربيتی به معنايی که در نکته دوم گفته شد، نيست، در مواردی از  و 
 اجنامد و مراتبی هم هست که فعل تربيتی نيست.منکر که به قتل می

ی از منکر معروفامربه«حکمت حکم   »و 
اگر در نظر در ارتباط با جامعه و ديگران هم بگذارد،  نيزپايدارتر بيشرتی أثريات تواند تمیاقلی داشت ولی فعاليت تربيتی که برای فرد اين 

در تواند و ولی می ، البته اين مالزم و مهيشگی و دائمی و مقوم نيستدارد نيزاجتماعی  یبازتاب ناخواهخواهبگريمي بايد توجه داشته باشيم که 
ی از منکر سَ  معروفامربهکه وقتی   است چننياين تاوقبسياری از ا اجتماعی  یموج ، عمالً و مهگان به آن تقيد پيدا کردند بک شدو 

ولی حکمت بسيار  نيست، اين حکمت است هااين، اين حکمت حکم است و علت و موضوع و دهدفرهنگ اجتماعی را تغيري می داشته،
جنا هم اگر ، آجمتمعی نيست دو نفر هستند و اصالً  در مواردیست باشد، ممکن احکمت نيست که حکم تابع اين  طوراين، اما مهمی است

اما اين  وجود ندارد، هااينو موج اجتماعی و  آثار اجتماعی و فرهنگی آجنا ابعاد و کهدرحالی، بايد بگويد دهداشتباهی اجنام می رفيق فرد
به اين  نيزولی روايات گوييم علت است است، منیدانيم که حکمت شرع که وجود دارد و قطعًا هم میحکمت واضحی است   ،حکمت

و اصالحات اجتماعی هم در متأثر شود نظارتی و مراقبتی و جامعه از اين فرهنگ  شودفعاليت فرهنگ خواهد که اين که شارع می  اشاره دارد
 ؛ولی اثرش در اينجا وجود دارد شود ولی اين البته حکمت استحاصل میپرتو اين 

 »حتليلی تربيتی فقه«با » يتیفقه ترب«تفاوت 
آن است، ولی  درصددکند نه اينکه حکم به صورت ذاتی و موضوعی را بيان میهای تربيتی گوييم که حکمتای میبه اين فقه الرتبيه

 تربيتیفقه، حتليل يکی از کارهای ما در ارتباط با که ـ در يک جای ديگر گفتيم ـ  های تربيتی در احکام إلی ماشاءاهلل است، اول حکمت
شود ذهن بعضی افراد بيشرت به مست اين گفته می  الرتبيةفقهوقتی  فقه است که گاهی فقه تربيتی نيست، آن حتليل تربيتی ،است، حتليل تربيتی

هم طرح وجود دارد و  گوييم البته آن خيلی مهم است، برای آنرود يعنی آثار تربيتی که احکام فقهی دارد، ما به حلاظ فنی به آن فقه منیمی
توانيد با نگاه را می هااينتا ديات، مهه  ی جديد است يعنی از طهارتمن تأمالتی پريامون آن دارم، اگر آن نگاه را داشته باشيم آن دانش

کند ولی تراوش میدر فضای تربيت فردی و اجتماعی، احکام شرعی از آن تربيتی يعنی آثار تربيتی نه افعال در مقام تربيت بلکه آثاری که 
های افعالی که ولو در مقام تربيت نيست آن چيست و آيد، اما بازتابل در مقام تربيت در فقه تربيت میفعل، فعل تربيتی نيست و لذا فع

 یرا به اثر ها ممکن است در مواردی ما شود، البته مهيشه بدانيد اين حتليلحتليل آن چيست؟ اين يک کار حتليلی است که در فقه اجنام می
برساند اما نادر است، اينکه ممکن است بشود علتش اين است که ممکن است در حتليل تربيتی به يک عنوانی برسيد و بعد ببينيد  نيزفقهی 

د صدر نيز است، در نظام سازی وار از آن عبور کردم در نظام سازی شهيحبثی که خيلی خيلی اشارهاين  ؛کندعنوان حالت ثانوی پيدا می
اقتصاد شهيد صدر در نظام سازی  اندازد و لذا اثری بر کار فقهی میاما گاهی آن نظام سازی  ،کنيم نه کار فقهیالقاعده کار حتليلی میعلی

که يکی از مراحل آن اجتهاد به معنای عام است، کار فقهی به معنای خاص نيست اال در يک مواردی با يک قيودی. اين مهان کاری است  
 ، کار اجتهادی فقاهتی روی اين اجنام نشده است.مه کار شهيد صدر کسی اجنام نداده استکه در ادا

 بندیمجع
 کند.، اين دو خيلی فرق میفعل تربيتی غري از سّر تربيتی است .١
 دارد.های فقهی مهمی نکته داشته،جای کار  هااينفعل تربيتی گاهی تربيت ناظر به فرد است و گاهی ناظر به جامعه است، مهه  .٢
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ی از منکر معروفامربه«سري حبث   »و 
ی از منکر معروفامربهفصل اول در  ی از منکر معروفامربهادله  ،و   در جلسات قبل بيان شد؛بندی آن که بود و معارضات و مجع و 

 يعنی

 ؛اول مقدمات داشتيم حدود ده مقدمه ذکر کردمي .١
 بعد فصل اول آمد که ادله بود، .٢
ی از منکر است معروفامربهفصل دوم کيفيت حکم  .٣ اين حبث را بايد در دو قسمت کنيم، اول در وجوب حبث میمشخصًا  ،و 

 .قرار دهيم

ی از معروف همـ  ، آن را حبث ات آمده است و در قرآن هم ريشه دارديدر روا يادمان آمد که حبث ديگر هم در حکم امر به منکر و 
که آن از نظر فقهی   آيداالن به ذهنم می لیگفتيم که چون کسی هم حبث نکرده من هم عبور کردم و در حبث اول مینکردمي، آن را بايد 

 ـ کنيم.حرف دارد و لذا آن را بعدها حبث می

ی از منکر معروفامربه«فصل دوم؛ کيفيات حکم   »و 
ی از منکر است، مشخصاً اول در وجوب حبث می معروفامربهفصل دوم کيفيت حکم   کنيم، اين حبث را بايد در دو قسمت قرار دهيم.و 

 ؛دهيمکيفيت احکام را در دو قسم قرار می

ی از منکر معروفامربه«مواردی که حکم  .١ ا » و   ؛وجوب استدر آ
ی از منکر معروفامربه«مواردی که حکم  .٢ ا » و   است؛استحباب در آ

-که االن دست ما است جواهر و دائره، چيزی  کنيدمالحظه میای از کتب ديگری و پارهرايج و متداول است و در جواهر آن که فعًال ـ 
-و دائره ولی بيشرت جواهر الصادقاست، مواقب و فقهنيز  افزارنرمبينيم و ، اين دو جلد را بيشرت می١٧در جلد  املعارف فقه است،

 ـ .ما استحمور حبث املعارف 

ی از منکر معروفامربه«کيفيات حکم وجوبی   »و 
ی از منکر  معروفامربهابتدا کيفيت حکم  -را مورد بررسی قرار می حمرماتيعنی در واجبات و  ؛است جوبیو در مواردی که اين حکم و 
اند يا ديگری هم دارد که يا حبث نکرده مباحثاما ـ عينيت و کفائيت  ـاند که يکی را بيشرت حبث کرده  وجود دارد بارهدرايندهيم، چند حبث 

 کنيم.و بعد حبث میدانيم ولی ما مهم میاند، خيلی گذرا عبور کرده

 عينيت و کفائيت .١
آيا  ،العينية و الکفائية؛ حبث اول وجود دارددر اين مقام چند حبث ، حکم وجوب استدر حبث کيفيات حکم، بررسی کيفيت مقام اول 

ی از منکر عينی معروفامربه  است يا کفايی است؟ و 
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 مقدمه
دوازده حداقل  ،دنشو به عينی و کفايی تقسيم میکه معروف است،   طورآنواجبات حبث اين است که اين اتی در مقدم اینکته .١

-ولی منی برداز کفائيت به مست چيزهای ديگر میالبته بعضی از آن تصويرها واجب کفائی را  وجود دارد،در واجب کفايی تصوير 
و مشخصه واجبات کفايی اين است  ترديد کرد واجبات عينی و کفايی وجود دارد،  عنوانبهتقسيمی در واجبات  کهاينشود در اصل 

، اين امجال تعريف کفايی شودساقط می از بقيهبا فعل يکی از مکلفني ولو متوجه مهه است اما چون غرض واحد است، که حکم 
با فعل يکی از مکلفني از بقيه ساقط اما  غرض واحد است و تکليف گرچه به مهه متوجه شده است، ائيهکه در واجبات کف  است
 .اين تقسيمی است که در واجبات عينی و کفايی دارمي شود،می

 .يا وجوه ديگری که در اصول ذکر شده استآن هم با دليل حکم عقل يا اطالق  ؛عينيت استاصل در واجبات اوامر و تکاليف،  .٢

ی از منکر معروفامربه«کفائی بودن   »و 
تکليف دارند و امتثال و عصيان هر کسی  به حنو استغراق و احنالل هر يک از افرادظهور در عينيت دارد، يعنی اينکه  امری که اوًال و بذات

اين است   آن ظاهر هر امر ديگریيا  أقم الصالةگويد به هم گره خنورده است، اين ظاهر خطاب است، می هااين مستقل است و سرنوشت
 .ربطی به هم ندارد است، او هم مال خود و اطاعت و عصيان او که هر کسی يک امر دارد که استغراق و احنالل است و اتيان

 ادله
 ؛اين اموری استکفائی شدن تکليف، يکی از بر  ل اصلی دليشومي؟ قائل به کفائيت می رفته،بريون  اصلاز  بايد اين بررسی اجنام شود که چرا

 عقلی ادله

تواند متعلق واقع منی باريکبيشرت از اصًال متعلق تکليف  ؛ به بيان ديگرمتعلق تکليف امکان تعدد در مکان وقوع نداشته باشد .١
 اين يک مورد ،شودواقع می باريکعقًال امکان تعدد در آن نيست مثل دفن ميت، اين دفن به مهان شکلی که مشهور است  ،شود
و آن غرض هم معلوم و روشن است   گويد اگر يقني دارمي که غرض اين استو لذا میآن امر عقًال قابل تکرر نيست است که  از

 شود.کند، واجب کفايی میکه تکرر پيدا منی
ظاهر قصه کند ولی نيست که يقني به اين داشته باشيم که غرض اين است و اين هم تکرر پيدا منی طوراينحالت دوم اين است که  .٢

دوم کمی از اين حالت  ،گويد اين حمارب را بکش، آن قتل عقًال تکرر نداردعرفًا اين است، مثل غسل يا مثل قتل، به مهه می
ی غري از قتل  معروفامربهنيست که قابل تکرر نباشد، مثل  طوراين، اين است که عقًال تر استضعيف ی از منکر، امر و  و 

ولو طرف منتهی هم شده است و به حرف يک نفر عمل هم کرده است و لذا متعلق حکم قابل تکرر  است و قابل تکرر است
است، اما عرفًا چنان روشن است که اين معطوف به آن غرض است که غرض اين است که اين شخص عمل کند مناز خبواند يا 

 شراب خنورد.
خواهد. اگر اين معروف را حدوثی بگريمي يا اين تکرر را منی گاهی هم هست که حتی متعلق هم تکررپذير است ولی مطمئنيم که .٣

 گريد.غري حدوثی بگريمي اين قسم دوم و سوم قرار می
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جنايی که موضوع تکررناپذير است يا متعلق تکررناپذير آخواهيم يعنی اين سه حالت است، در اين حاالت هيچ دليل لفظی منی
شود، اين ود؛ موضوع و متعلق اگر تکررناپذير باشند امر کفايی میشهار حالت می، تکررناپذيری در قطعی يا اطمينانی، چاست

 ؛تکررناپذيری
 ؛گاهی حالت عقلی قطعی دارد   .١
 ؛متعارف داردگاهی حالت عرفی و  .٢

 گويد اين واجب عينی نيست و واجب کفايی است.نه قرينه لبيه میدر اين حاالت چهارگا

 دليل شرعی

گويد اين کفايی فهمد، شرع میوجود دارد که غري از اين چهار حالت است؛ اين است که عقل ما چنني چيزی را منی نيزحالت ديگری 
و جداجدا خبوانند  تکتککنيم صاله بر ميت حالت عينی دارد و اگر هم فهمد بلکه فکر میبر ميت عقل چيزی منی ةاست، مثًال در صال

 .شودممکن است در آن مصلحت باشد ولی کشف از اينکه اينجا تکررناپذير است اين از ناحيه شارع اجنام می

 بندیمجع

تواند فرض شود ولی جايی که شرع  فهمد و مهه اين چهار صورت هم میدر جايی بود که عقل مستقًال می بيان شدلذا چهار صورتی که 
در آن چهار حالت اولی که عقل کاشف است و فهمنده مستقل است، آن قرينه لبيه عادی است و فهميم، ست، ما منیکشف کند، تعبدی ا

بعاً دليل طکند، های بعدی که عقل نيست و شرع کشف میگويد اين کفايی است اما حالتبيند میبه دليل چسبيده است و تا واجب را می
خواهيم، لّبی و فهمد، آجنا دليل لفظی منیر کفائيت يا به آن چهار حالتی است که عقل خودش میخواهيم و لذا محل يک تکليف بلفظی می

ی از منکر از مواردی است   معروفامربهخواهيم. البته عقلی است. يا به مهني احوال است ولی با کشف شرع که در اينجا دليل لفظی می و 
گوييم و لذا اينجا نبايد يکی از آن احوال چهارگانه است منتها اينکه دقيقش چيست بعد می و اينجا از قبيل که نياز به دليل لفظی ندارمي

املعارف پنج قول ذکر  ، البته در دائرهترين دليل بر اين است که اينجا کفائيت بگوييمانتظار داشته باشيم دليلی بگويد اين کفايی است، اين مهم
 کرده است.


