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 بسم اهللا الرحمن الرحيم  

ی از منکرموضوع:   احکام / امربه معروف و 
ی از منکر«فصل دوم؛ کيفيات حکم   »امر به معروف و 

 مقدمه
ی از منکر،  ی از منکر در واجبات و حمرمات ؛استآن کيفيت حکم   بررسیفصل دوم از مبحث امر به معروف و   ،امر به معروف و 
تکليفی تقسيمات گوناگونی دارد، در اين فصل جايگاه  یچون وجوب به عنوان حکم ؟واجب است اما اين وجوب چه نوع وجوبی است

 .اين وجوب را در آن تقسيمات در طی چند مبحث بررسی خواهيم کرد

ی از منکر«عقلی وجوب شرعی يا   »امر به معروف و 
اين را ضمن ادله حبث کردمي و جای حبث مستقلی ندارد و امجاًال   ـاين است که آيا اين وجوب شرعی است يا عقلی است؟ اول حبث 
به ترتيبی که قبالً  . ـشرعی است، بلکه قائل به تفصيل شدمي مطلقاً است و نه اينکه  عقلی مطلقاً نه قائليم به اينکه اين وجوب  ـ گفتيم

 ـتوضيح دادمي.

ی از منکر«وجوب عينی يا کفائی   »امر به معروف و 
ی از منکر عينی  ،از مباحثی که از ديرباز در کتب کالمی و در کتب فقهی مطرح بوده اين است که تکليف به وجوب امر به معروف و 

 است يا کفايی است؟

 بيان اقوال
در اين مسئله وجود دارد از مجله چند ـ انظار خمتلفی طرح حبث کردمي؛ مقدماتی را ذکر کردمي و بعد گفتيم که در اين زمينه نيز احتماًال ـ 

 ؛قولی که اشاره شد

ی از منکر وجوب کفايی به طور مطلق به مشهور نسبت داده شده است گفتهبعضی مطابق آنچه که  .١ اند وجوب امر به معروف و 
 ؛است

مشهوری است ولی بزرگانی از مجله شيخ و ابن مهزه و شايد ظاهر صاحب شرايع اين باشد مايل به اين شدند  قول دوم که قول غري  .٢
 ؛که به طور مطلق عينی هستند

تفصيلی است که از ابن برّاج در مهّذب نقل شده است و آن تفصيل عبارت از اين است که اگر کالم مکلف اول و نظر نظر سوم   .٣
ی اولني مکلف ک اين نيز حمل  ـشود شود ولی اگر اثر نکند عينی میه قيام به اين امر کرده است اثر کرده است، کفايی میامر و 

 ـ حبث است و بعدها صحبت خواهيم کرد که اين چيز جديدی است يا اينکه اشکالی در آن وجود دارد.
 :شکل که نظر چهارم تفصيل در مراتب است که ظاهر مرحوم حلبی و صاحب جواهر است به اين .٤
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 ؛هستند، انکار قلبی امری است که مهه بايد اجنام دهند با شرايطی که دارددر آن انکار قلبی قائل به وجوب عينی  .١
 اما ساير مراتب کفايی است يعنی اقدام لسانی و يدی کفايی است. .٢

 :گويندتفصيل در مراتب است به اين شکل که مهان تفصيل قبلی است اما می نيزقول پنجم  .٥
 ؛عينی استواجب گويند اقدام لسانی و تذکر زبانی مثل انکار قلبی ر قلبی و اقدام لسانی عينی است يعنی میانکا .١
 گويند.کفايی میواجب  را  به و سيله دستفقط اقدام  .٢

 که چهارمني تفصيل است اين است که:قول ششم   .٦
 ؛عينی است ، واجبکه کار حاکم است  به و سيله دستانکار  .١
 ؛ها کفايی استلسان و اين اما غري از آن در .٢

پس  گويد چون انکار باليد کار حاکم استوار است که میتسااين کمی معکوس قبلی است منتها قول ششم روی اين نکته 
اينکه عينی و کفايی را تفصيل قائل شده است به  ؛ها کفايی استعينی است اما مراتب ديگر مثل زبان و امثال اين واجب

گويد لف را عوض کرده است نه اينکه در مکلف واحد بگويد اينجا عينی است و آجنا کفايی است، میخاطر اين است که مک
 .انکار به يد کار حاکم است و حاکم متعني است

 مثره حبث
شود، ظاهر می؟ تفاوت عينی و کفايی در جاهايی کنيمبودن اين حکم را بررسی میحبث عينی و کفايی  ه ادله بپردازمي، مثرهقبل از اينکه ب

 ببينيم آيا آن تفاوت در اينجا است يا نيست؟
 

 کيفيت سقوط تکليف

ی والف.   آن تأثري پس از اقدام مکلف به امر و 
شود يا های عينی و کفايی اين است که اگر کسی اين عمل را آورد و اين خطاب را امتثال کرد، آيا از مکلف ديگر ساقط میاز تفاوت

در اين تفاوت مهه قبول دارند که چه عينی و چه کفايی بگوييم اين  شود.شود و اگر کفايی باشد ساقط میساقط منینه؟ اگر عينی باشد 
گويند ما هر دو شود يعنی چه قائلني به عينيت و چه قائلني به کفائيت اين مثره را قبول ندارند و میفرق را قائل نيستيم و اين مثره ظاهر منی

ی از منکر کرد و آن شخص ممثل هم هستيم، به اي شد و عمل کرد، اينجا چه واجب عينی  تنبهن معنا که اگر فردی امر به معروف و 
، اينجا هيچ اقدام کرد و طرف مقابل هم عمل کرد فردیبگوييم و چه واجب کفايی بگوييم مهه قبول دارند که تکليفی نيست، اينجايی که 

اينجا  گويد،گويد که بعد از اينکه مشا گفتيد و او عمل کرد باز هم مشا بگو، اين را کسی منیفقيهی نيست، اگر هم کسی عينی بگويد منی
 ؛اند که اينجا تفاوتی باهم ندارميود، خودشان گفتهشای ظاهر منیمثره

 اقسام واجب کفائی
 البته در تکميل اين اشاره کنم که واجبات کفائيه در اين نوع موارد دو قسم هستند،



 3705: همار                                               

3 

عمل کرد عقًال دومی و سومی جايی برای عمل ندارد، مثل دفن ميت   مکلفیکه بعد از اينکه   وجود دارند جبات کفائيهوا از یقسم .١
که اگر دفن ميت شد معقول نيست که دو دفعه دفن کنيم مگر اينکه او را بريون بياوريد و خبواهيد دفن کنيد واال با اين شرايط عقًال 

 ؛دفن معقول نيست
است که ممکن است عقًال معقول باشد يعنی بعد از اينکه او عمل کرد، اينکه او دو دفعه بگويد،  واجبات کفائيهقسام بعضی از ا  .٢

به خاطر اينکه لغويت دارد. بنابراين بعد از اينکه يکی عمل را اجنام داد و به غرض  ،اين معقول است ولی لغو است و لذا معنا ندارد
 معقول نيست که عمل را اجنام دهند و عقًال موضوعيت ندارد.و هدف نائل شد، ديگران گاهی 

 ،عقًال موضوعی وجود دارد منتها لغو است و معلوم است که خطاب متام شده است و حبث ما از نوع دوم استدر تکرار گاهی بنابراين  
طور که  اند تفاوتی ندارند، مهاناينجا مهه گفتهکنند، پيدا میتفاوت در اين فرض  در بسياری از موارددر اينکه تفاوت عينی و کفايی که 

ديگری نيز اين دو قول تفاوت ندارند که اين واضح است و آن در جايی است که کسی اصًال قيام به اين عمل نکرده است،  موارددر 
اين روشن است و در  ؛انده کردهگر هم اقدام نکنند مهه گنامعلوم است که چه عينی بگوييم و چه کفايی بگوييم مهه بايد اقدام کنند و ا 

گويند اگر کسی عمل کرد و نتيجه داد بر ديگری رغم اينکه کسانی حتی قائلني به عينيت میاين حبثی نيست اما اولی مهم است که علی
 شود، مهم هم اولی بود.واجب نيست. پس روشن است که مثره در اين دو جا ظاهر منی

 ی و پيش از تأثري آنب. پس از اقدام مکلف به امر و 
و قبل از حتقق آن عمل و نتيجه  اقدام به تکليف منود است ردن اوزمانی که فردی که وجوب کفايی بر گشود که ظاهر می یمثره در صورت

 ؛است، اينجا جای مثره بني دو قول ولی هنوز به نتيجه نرسيده استشروع کرده، کار را   مکلفیشود که ايی، اينجا مثره ظاهر می

 ؛راحت شدمکلفني بقيه خيال اگر کسی گفت واجب کفايی است چون قاَم من به الکفايه،  .١
 .واجب عينی است، مهچنان مهه مکلف هستنداما اگر کسی گفت  .٢

 اند.مده است و بعضی به آن اشاره کردهاين چيزی است که در جواهر آ ؛شوداينطور گفته شده است که مثره در اينجا ظاهر می

ی از منکر ادله  وجوب عينی امر به معروف و 
-و اصالةاالطالق لةاصادر اصول گفته شده است دليل عينيت ظاهر نصوص و  ؛ زيراادله عينيت ادله واضحی است و حبث چندانی ندارد

 .است العينية

 »عينيت خطابات شارع«اصل يک. 
است، مقداری مرتبط با چند تصويری است در واجب کفايی و عينی  هاآندر خطابات عينی بودن گوييم اصل می به چه دليلیاينکه 

تقريباً بني مهه مسلم است که هرگاه شک کنيم در واجب و خطابی که آيا اين به حنو عينی است يا کفايی است، اصل عينيت  ،وجود دارد
ب عينی و کفايی ربط دارد؛ اگر کسی تصوير شود؟ اين به تصويرهای واجاز کجا پيدا می ظهور اوليه و اصل عينيت اينکه است منتها

 اگر تصويرهای ديگری اجنام دهد به شکل ديگر. و گويد به اطالقمطلق را مشروط کند می
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گريمي، کنيم در حبث اصول بعد از اين تصويرها عرض خواهيم کرد ولی حاال اين را مفروض میرا درست می العينيةاصالةچه طور اينکه 
بگويند يا در  مطلقاً گويند، چه هايی که عينی میرگاه ترديد بني عينی و کفايی باشد اصل عينيت است، اين دليل آنگويند هعمدتًا می

و لذا  است بر اساس يکی از آن وجوهی که در اصول گفته شده است العينيةاصالةبه قاعده اوليه و  هاآن متسک بعضی از اقسام بگويند
 کنند،خواهد و بر ريل طبيعی خود است، کسانی که قائل به آن هستند به مهان متسک میمنی یزائدقول به عينيت معونه 

ی از منکر«ظهور عمومات دو.   »امر به معروف و 
وا عن املنکر اين خطاب به مهه است و اصل هم اين است که ظاهر عمومات هم مهني است يعنی وقتی دليل می گويد آمروا باملعروف و

 .پس عينيت خيلی حبث ندارد و روشن است ،شوداين عينی می

ی از منکر  ادله وجوب کفائی امر به معروف و 
ی از منکر چه  بايد بررسی شود کهيا در بعضی از اقسام.  مطلقاً است، حال  آنکفائيت   قول مشهور در نوع وجوب امر به معروف و 

 .ای متسک شده است؟ در اينجا به ادلهو قائل به کفائيت اين تکليف شومي، وجود دارد  دليلی بر اينکه از اين اصل اولی خارج شومي

 مولیغرض حصول يک. 
ها قبًال در مقدمه شود ذکر کرد و در کلمات نيز آمده است مهان وجه عمومی است که راجع به کفايی و ايناولني وجهی که اينجا می

 رومي در يکی از اين حاالت؛کنيم و به مست کفائيت میاز ظهور اوليه در عينيت عبور میاشاره کردمي و آن وجه اين است که گفتيم 

گفتيم در اينجا ولو ، میمانداصًال موضوعی باقی منی تکليف را عمل کرد، برای دومی فردیيک حالت اين بود که بعد از اينکه  .١
وقتی مثًال گفت جهاد کن و او را بکش، وقتی کشت برای  اينکه خطاب متوجه مهه شده است ولی وقتی دفن کرد موضوع ندارد يا

-عينيت است محل بر کفائيت می آن ينکه خطابی که ظاهر و اصل اوليهاست بر ا یاين شاهد ؛دومی موضوع عقًال متصور نيست
 ماند.عمل کرد مصداقی برای متعلق باقی منی یوقتی مکلف زيراشود 

ی کن، میماندماند يعنی مصداق متعلق باقی میمی حالت دوم اين است که مصداق عقًال باقی .٢ شود باز هم امر و ، گفته امر و 
ی غرضی دارد که يقني دارمي آن غرض اصل قصه است و با حصول آن غرض عرف اين را لغو می ی کند داند، ولی اين امر و 

 اينجا مصداق حالت دوم است.

 ؛دارميیمدست بر پس حداقل دو جا از ظهور عينيت 

 ؛را اجنام داد، عقًال متعلق دومی باقی نيست مثل قتل يا دفن ميتتکليف متعلق  فردیکه بعد از اينکه   در مواردی .١
يعنی خماطب به امر دانيم که غرض مولی مهان اطاعت و انقياد شخص مکلف ديگر دوم اينکه متعلق حکم باقی است ولی چون می .٢

ی  ی کرد و غرض حاصل شد، از بقيه ساقط می دانيم که آن غرض بعد، میاستو  شود ولو اينکه امر و از اينکه يک نفر امر و 
 دانيم غرض حاصل شده است وجهی وجود ندارد.ی کردن عرفاً مصداق دارد ولی چون می

ی اين است که معروف حتقق ی وقوع املعروف و ارتفاع املنکر است، غرض از خطاب امر و  پيدا کند و منکر رفع  پس غرض در امر و 
 .شودشود و فرض اين است که با يک نفر حمقق می
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طور که در جواهر آمده است غرض وقوع املعروف و ارتفاع املنکر است و هذا حيسن بأحد املکلفني، پس بايد اين خطاب را  پس مهان
بگريمي. حاال أحداملکلفني يا صرف الوجود يا وجوبات مشروطه، هر کدام از تصويرهايی که در اصول برای واجب  در نظر خطاب کفايی 

 .شد چون غرض معلوم است و اين غرض هم حاصل شده استقائل وجوبات متعدده مطلقه توان به منیکفايی آمده است، در هر حال 

 اشکال
دانيم غرض کند؛ يکی اينکه بگويد چه میای  مورد از وجوهات اين دليل مناقشه دو اين اولني دليل است و ممکن است کسی به يکی

ای بيتی دارد، ممکن است چنني مناقشهمطلو تکليف برای مولی چيست؟ ولو اينکه او اطاعت کرد و منتهی شد و عمل کرد ولی تکرار اين 
و منتهی شد عقًال مصداق نداشته باشد بلکه از قسم دوم است که از به ذهن کسی بيايد و لذا اينجا از قسم اول نيست که بعد از اينکه ا

گويد اينجا شايد در تکرر مصلحتی باشد، چون عقًال خواهد، مناقشه میشومي که تکرر منیقائل می هايناباب غرض و لغويت و 
ای که اين تکرر مطلوب نيست و فايده  دارميتکرارپذير است و شايد در آن مصلحتی باشد. جواب اين واضح است برای اينکه اطمينان 

دانيم و اطمينان دارمي که اين برای اين ای برای آن متصور باشد ولی میولو اينکه ممکن است فوائد ضعيفه ندارد يعنی غرض شارع نيست
ايه متص دانيم آن ور است، قطعًا میاست که آن طرف از اين کار دست بردارد، اگر تکرر هم بگوييم، تکرر إلی چه حدی؟ إلی ما ال 

 شود و مطلوب شارع نيست يعنی گفته مناز خبوان و او مناز خوانده است، شراب خنور و او دست از شراب خوردن برداشته است.منی

 جواب اشکال
مسئله چقدر مهم  فرض اين است که يکی اجنام داد و به نتيجه رسيد، ممکن است کسی به ذهنش بيايد که بازهم بگومي تا ديگران بدانند

ای در آن باشد، مطمئنيم  موضوع باقی است و لذا شايد فلسفهگوييم قطعًا اين مطلوب شرع نيست و لذا اينکه کسی بگويد است، می
 کند.که شارع چنني چيزی از ما مطالبه منی

کسی مطمئن شود که بگويد غرض مهني آيد اين وجه برای کفائيت در اين امر درست است البته بايد  يک نظر است که به نظر میاين 
 وقت بايد به مست کفائيت برود. است و بعد از حصول غرض هيچ تکليفی ندارمي، اگر کسی اين اطمينان را پيدا کرد آن

 سوره آل عمران ١٠٤دو. آيه 
، که طبق اين استدالل ظهور ١»يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َو «؛ دليل دوم آيه شريفه است

ند. اين استدالل دوم است، است و ظهور آن در کفائيت است که گروهی از مشا اقدام به اين مطلب کن تبعيضية »ِمن«آيه اين است که 
 زيراطور که قبًال حبث کردمي خيلی تام نيست،  اين استدالل هم مهان

 است. تبعيضية »ِمن«مهان  »ِمن« ترديدی بني من بيانيه و تبعيضيه بود که ممکن است کسی بگويد ظهور .١
 باشد دو احتمال داشت؛ تبعيضية »ِمن«اگر هم  .٢

يک احتمال بود که کفائيت را افاده خواهد واجب کفايی را بگويد يعنی مهه خماطبيد ولی يکی اقدام کند، اين يکی اينکه می .١
 ؛کردمی
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 خواهد بگويد که اصًال مهه مکلف نيستند، مکلف مجع معينی هستند، مثًال مهانمی تبعيضية »ِمن«اين بود که  ديگراحتمال  .٢
 .هستند که قدرت دارند يیهاآنبود،  َصَدَقة َمْسَعِد ْبنِ طور که در روايت 

گاهی   ؛شودگويد که اين کفايی میاحتمال تبعيض به حنو نامعني در کل مکلفني و خماطبني میبنابر يک  تبعيضية »ِمن«در واقع 
عامل يا حاکم مأمورند و بقيه  یگويد گروهيعنی آيه می هستند خواهد بگويد که بقيه از دايره خطاب بريونگويد که میتبعيضی می

 زيرا؛ شود به آيه برای کفائيت متسک کردی منیمأمور نيستند که اين ناظر به کفائيت نيست و لذا به تنهاي

 آن تردد است.بودن  ةو بياني تبعيضية دراوًال  .١
 شود معنا کرد،میبه دو شکل را  تبعيضية »ِمن«ثانياً اگر از اين هم عبور کنيم و بگوييم تبعيضيه است،  .٢

 ؛شوديعنی اينکه کل خماطب است ولی مهه الزم نيست که کفايی می تبعيضية .١
 .اندخماطبخواهد بگويد کل خماطب نيست، بعضی اينکه تبعيضيه میيا  .٢

 .توانستيم به آيه متسک کنيماين دو احتمال در آن آيه شريفه است و لذا به خاطر اين احتماالت اگر ما بودمي و فقط آيه، منی

 َصَدقَة َمْسَعِد بْنِ سه. روايت 
ی از منکر باب دو، حديث يک قبًال نيز خواندمي که آجنا میدليل سوم خرب مسعدبن صدقه است که در کتاب امر به  فرمايد معروف و 

ی بر مهه الزم نيست بلکه بر کسانی الزم است که عامل و آگاه باشند و توانايی داشته باشند.  اين امر و 

 جواب دليل سوم
 جواب دليل سوم نيز دو چيز است؛

 روايت ضعيف است؛ سند اين .١
گويد اين وجوب مال مهه نيست، مهان گويد اين وجوب به مهه کفايی است بلکه میهم تام باشد باز منی اگر داللت آن روايت .٢

و معنای اين کفائيت نيست، اين از باب ضيق فمن رکيه است،  گويد اين وجوب مال عده خاصی استاحتمال دوم در آيه، می
بن صدقه يک وجوب امر به معروفی غري از وجوب کفايی  حمدود است و بعد خواهيم گفت که روايت مسعد هايناگويد خماطب می

ی از منکر يک حکم برای عموم دارد. يک حکم برای علما دارد. يک مطلق می گويد. قبًال هم گفتيم وجوب امر به معروف و 
 جدای از اين است. هاآنحکم برای امرا و حکام دارد. يک حکم برای خانواده دارد. 

 چهار. سريه متشرعه
کند، با اين تقريب که در طول ، سريه متشرعه است به حيثی که حاکی از رأی معصوم میاستدالل چهارم برای کفائيت مهان سريه است

ی از منکر می شد و اين بقيه ساقط می کرد ازتاريخ و در زمان ائمه و در مرآ و منظر بوده است که اگر کسی قيام به امر به معروف و 
کرد بقيه کنار است يعنی وقتی کسی قيام به اين عمل می گوييم سريه مقصود عمل ايشانارتکاز متشرعه و عمل متشرعه است. گاهی می

 دادند با مهني ارتکازی که واجب نيست.گوييم سريه با ارتکاز است؛ بقيه اجنام منیرفتند. گاهی میمی
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 اشکال
شود که بدانيم مورد که اين سريه وقتی متام میاين دليل چهارم است که بعضی اين دليل را قبول کردند، بعضی هم در آن اشکال کردند  

بينيم و در زمان ائمه نيز بوده است فراوان دارمي که اقدامات مشروع و درست هم ين قبيل اقداماتی که در تاريخ میتأييد امام است. از ا
ی از منکر کرد و لذا شده است و ردع ائمه هم به مهان تأکيداتی بود که می، اجنام مینبوده است کردند به اينکه بايد امر به معروف و 

قدر رواج داشت و اصًال در خود اصل امر به  شايد نتوانيم احراز کنيم که اين سريه مورد رضای ائمه بوده است برای اينکه اين خالف آن
ی از م ای که امام حسني در مکه ها است، خطبهجا دارند مهه ناظر به مهنيکردند، بياناتی هم که ائمه جابهنکر هم قيام منیمعروف و 

ی از منکر را ترک میمزمتخواندند، رواياتی که آمده است،   هاآنکنند، شايد هايی که مردم شدند به خاطر اينکه امر به معروف و 
شود کرد، گرچه ممکن است کسی اشکال کند که بعد از اينکه يکی اقدام کرد، اين يک ترک مينان به اين منیناظر به مهني باشد و لذا اط

خاص است و با عمومات ردع عمومی ردعش کافی نيست و امام بايد خود مسئله را بگويد، بگويند که بعد از اينکه او اقدام کرد مشا بايد 
ی از منکر منیها و مزمتهيد و امام نفرموده است و آن ردعادامه د تواند اين عمل خاص را ردع کند. اين های ترک امر به معروف و 

اند اين سريه قبول نيست ولی ممکن است کسی در اين پاسخ اشکال کند و شبهه در ذهن ما است، گرچه غالباً و حتی بعضی بزرگان گفته
ی از منکر را ترک می کردند آن هم مزمت شده است اما اينکه بعد از اينکه يکی قيام کرد بقيه بگويد اينکه کليه امر به معروف و 

ديدند، اين يک عمل خاص است و ردع اين بايد ردع خاص باشد و چيزی در روايات و اخبار نيست که اين تکليف را از خود ساقط می
ی است که بزرگان در اين جمموعه حبث ،يد سريه متام شودوقت شا . اين شبهه شايد در اينجا باقی مباند و آنرا به طور خاص ردع کرده باشد

 اند.اينجا فرموده


