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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

ی از منکر«وجوب عينی يا کفائی   »امر به معروف و 
ی از منکرکيفيت   مباحث در مباحث مربوط بهيکی از  يت و کفائيت اين حکم بود، آيا حکم امر عينسوال از  حکم امر به معروف و 

ی از منکری که متوجه عامه مکلفني است به حنو عينی است يا به حنو کفايی؟   به معروف و 

 مثره حبث
ی از منکر«وجوب گويند می در پاسخ بيان شد کسانی هم که خواهند بگويند که حتی بعد از عينی است منیوجوبی » امر به معروف و 

ی از منکر را اجنام داد و آن طرف عمل کرد باز هم می کند، در اين حد از عينيت کسی گوييم اقدام  اينکه شخص امر به معروف و 
ه است در جايی است که کسی اقدام به مقدمات کرده يا اقدام به امر و طور که در جواهر آمد گويد، بلکه تفاوت عينی و کفايی مهانمنی

شروع کرد به اينکه اين کار را نکن، اين کار را  مکلفیتوانند مهني که اينجا آيا می ،ی کرده است ولی هنوز آن نتيجه حاصل نشده است
ايد اجنام دهند تا وقتی که غرض حاصل شود که آن امتثال بکن، بقيه بگويند ساقط شد و ديگر تکليف ندارند؟ يا اينکه ديگران نيز ب

شخص است و اين است که او از گناه منتهی شود؟ اين تفاوت در اينجا است واال اگر کسی قيام کرد و آن هم پذيرفت اينجا معلوم 
 گويد واجب است.است و کسی منی

ی از منکر  ادله وجوب عينی امر به معروف و 
 اند بر اساس؛ت که مجعی به آن متايل پيدا کردهيقول به عين گفته شد

 ؛العينيةاصالة  .١
 ظهور نصوص در عموم   .٢

  .اصل ظواهر عينيت استشود گفته می

ی از منکر  ادله وجوب کفائی امر به معروف و 
آن به  ـ حصول غرض مولی ـ که وجه اولچهار وجه بود   هاآنقائلني به قول کفائيت و قول دوم هم به وجوهی متسک کرده بودند که عمده 

 .آمدنظر تام می
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  کفائی و عينیچگونگی سقوط تکليف  

 در صورت وجوب کفائی سقوط تکليف
ی کرده  قبل از اينکه به داوری بني اين دو قول بپردازمي ببينيم که اگر قائل به کفائيت شومي چگونه بايد در آجنايی که کسی اقدام به امر و

چه بايد بگويد؟ اول اين دو  شودگويند مثره در آجنا ظاهر میطور اگر قائل به عينيت شومي در اين صورتی که میاست قائل شومي؟ و مهني
 گردمي. کنيم و بعد به اصل مسئله برمیرا بررسی می

ی کرده است يعنی شروع کرده است به  ی کند و سوال اينجاست که کسی قيام به مقدمات کار کرده است يا قيام به امر و  اينکه امر و 
ی مرتدع نشود، ببينيم حکم اين از نظر قواعد می ی مادامی واجب است که آن شخص انتها پيدا نکند و از اين امر و  دانيم اين امر و 

ی  گويد امر به معروفچيست حتی اگر قائل به کفائيت شومي؟ يعنی االن ما فرض بگريمي که کسی قائل به کفائيت شده است و می و 
 از منکر واجب کفايی است، معنای اين کفايی بودن چيست؟ 

 بيان نکات
 نکته را توجه کنيم؛ به چندابتدا بايد 

ی   يک. سقوط تکليف پس از تأثري امرو 

ی به نتيجه رسيد از ديگران ساقط استاين    مفروض مهه است.  ،که اگر امر و 

ی ا  ز منکردو. وجوب فوراً ففوراً امر به معروف و 

ی به حنو فورًا ففورًا است ی کرد به حنو يعنی وقتی گناهی مرتکب می ؛وجوب امر و  شود بايد ممانعت از وقوع گناه اجياد کرد و امر و 
هم در  اين راـ به حنو فوريت عرفيه است و اگر هم نشد ففوراً است.  بلکه به حنو تراخی نيستاين تکليفی که   وجود داردفوريت عرفيه، قرينه 

کنيم که به حنو فوراً ففوراً است البته فوريت عرفيه متناسب با عمل و شرائط و امکانات است و اگر هم آن اول اجنام نشد بعد آينده حبث می
 ـ بايد ففوراً آن را اجنام دهد. 

 

 پس از اقدام فرد اول و قبل از تأثريتکليف فرد دوم سه. 

ی کرد میبينند گناه اجنام وقتی چند نفر می ی به بينم، هنوز هم منیو من هم اين را میشود، وقتی کسی قيام به امر و  دانيم اين امر و 
 رسد، در اين فاصله که تا به نتيجه برسد تکليف من چيست؟ آيا من نيز بايد اقدام کنم يا خري؟ اينجا دو حالت دارد؛ رسد يا منینتيجه می

 ؛رسدنتيجه می گاهی اطمينان دارم که کار او به .١

شود که من اقدام نکنم، زيرا کسی قيام به اين تکليف کرد و اقدام به عمل کرد و رسد اين جموز میاگر اطمينان دارم که کار او به نتيجه می
دارم اقدام او دامن، برای اينکه کسی اقدام کرد و من هم يقني دهد، پس خود را مأمور به اين خطاب منیمن هم مطمئن هستم که نتيجه می

دهد يعنی اين مصداق تکليف است، پس من مصداق تکليف نيستم زيرا تکليف من مشروط به اين بود که ديگری اقدام نکند نتيجه می
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طور که بعد از اينکه به نتيجه رسيد من ديگر مکلف نيستم، اينجا هم يعنی تکليف را اجنام ندهد، االن ديگری تکليف را اجنام داد، مهان
 رسد تکليف از عهده من ساقط شد. از اينکه به نتيجه برسد چون اطمينان دارم به نتيجه می قبل

  ؛رسدکه کار او به نتيجه می  گاهی اطمينان ندارم .٢

ی، واجب فوراً ففوراً است.  زيرابايد اقدام کنم،  نهرسد يا دامن به نتيجه میاما اگر شک دارم و منی  واجب امر و 
 بر اساس آن دو نکته پايه؛ ـ  لی مهم است که به نظرم بايد دقت کرد اين يک حبث خيـ 

  ؛يکی اينکه غرض حصول نتيجه است .١
  اين امر فوراً ففوراً است .٢

 مجع بندی

 اقدام کرد دو فرض وجود دارد؛  ديگریکه ما دو نفر مواجه با اين معصيت شدمي، وقتی ببينم   زمانیو لذا 

  ؛رسداو به نتيجه میيکی اينکه اطمينان دارم که کار  .١
  ؛يکی اينکه ترديد دارم .٢

مثل اين است که االن واجب کفايی است که کسانی جمتهد شوند، ده نفر هم در معرض اين واجب کفايی هستند ولی من به الکفايه يکی 
است که او به نتيجه رسند، ديگر الزم نيست اقدام کند چون مطمئن است و فردی مطمئن است که يکی از اين اشخاص به اجتهاد می

اما اگر اطمينان ندارد و تکليف هم طوری است که از االن بايد شروع کرد يا فورًا ففورًا است، در اينجا در حالت غري ؛ خواهد رسيد
ئل به وجوب  خواهم بگومي که اگر کسی قا؛ بنابراين میگوييم مهه بايد اقدام کننداطمينانی بايد حتی اگر ما قائل به وجوب کفايی شومي می

ی از منکر و هر حکمی که از قبيل فورًا ففوراً  ی از منکر شد بايد توجه داشته باشيم که امر به معروف و  کفايی امر به معروف و 
 است اشخاص مکلف بايد در عرض هم به مقدمات تکليف اقدام 

رسد، پس مهه موارد اطمينان داشته باشد که به نتيجه میرسد يا کنند تا وقتی که برسد به اينکه اطمينان دارد کار يکی به نتيجه می
شود که عمل اجنام شده باشد يا اطمينان واجبات کفائيه که به حنو فورًا ففوراً است وقتی تکليف به مقدمات و اقدام از شخص ساقط می

 به اجنام و نتيجه خبشی آن داشته باشد.

 قاعده کلی در واجبات کفائی

 :اين است که آن است که واجبات کفائيه اگر فوراً ففوراً باشد حکم پس اين يک قاعده کلی

  ؛يا بايد آن عمل اجنام شود تا از ديگران ساقط شود  .١
  ؛رودصورت از عهده بقيه بريون می يا اينکه اطمينان داشته باشيم که در اين .٢

طور است، اين قاعده در آجنا نيز است ولی نه به شکل فوراً  اين نيست و به حنو تراخی است در اصل آن البته در جايی که فوراً ففوراً هم
 ففوراً. 

 . آيده در مهه موارد واجبات کفائيه میاين يک قاعده کلی است ک
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 بندیمجع

ی کرد، به جمرد اين بگوييم مثره پس اگر قائل به واجب کفايی شدمي از اش اين نيست که مهني که يکی اقدام به مقدمات يا به خود امر و 
ی از شخص معينی از بقيه  بقيه ساقط است. گاهی اين طور تصور شده است که اگر قائل به وجوب کفايی شدمي به جمرد اقدام به امر و 

طور نيست، بلکه ممکن است ساقط باشد و ممکن است ساقط نباشد و بايد ببينيم اطمينان به نتيجه خبشی دارد  اين مطلقاً ساقط است، 
 يا ندارد.

 و بايد اطمينان داشته باشيم. بگوييم ساقط شد مطلقاً توانيم بنابراين اگر قائل به کفائيت شومي بايد اين را بگوييم و منی

 وجوب عينی  سقوط تکليف در صورت
ف به اين امر اگر در اين حبث کسی قائل به نظريه اول شد، قائل شد به اينکه اين از واجبات عينيه است و مهه به حنو واجبات عينيه مکل

ی هستند. سوال می گوييم مشا که قائل به واجبات عينی هستيد اگر آن عمل به کنيم از کسی که قائل به واجبات عينيه است؛ اوًال میو 
نتيجه برسد بعد از به نتيجه رسيدن که مشا شکی نداريد که بقيه تکليفی ندارند از باب اينکه موضوع ندارند، چون کسی که قائل به 

خواهد گويد وقتی نتيجه حاصل شد بقيه تکليفی ندارند از باب اينکه موضوع ندارند، چون واجب عينی موضوع میوجوب عينی است می
که بعد از حصول نتيجه و بعد از   وقتی موضوع ندارد واجب نيست، اين را مهه قبول داشتند و صاحب جواهر نيز بر اين تأکيد داشت

گفتيد در حال قبل از آن، شخص از گناه دست برداشت بقيه تکليفی ندارند چون موضوع ندارند. مشا میاينکه ميت دفن شد يا اين 
دهد، گوييم اگر مطمئن بود که اين نتيجه می. میيعنی قبل از حصول نتيجه و بعد از اقدام او به عمل، بنابر عينيت بايد مهه اقدام کنند

گوييد بقيه اقدام کنند؟ خيلی بعيد است کسی اين را بگويد، اگر مطمئن باشد که اين عمل نتيجه مشا که قائل به عينيت هستيد باز هم می
 دهد خيلی بعيد است کسی بگويد باز هم بر او واجب است ولی اگر مطمئن نباشد جايی است که بايد عمل اجنام بگريد.می

گومي اين است که حتی اگر ه اگر کسی بگويد عينيتی که من میای داشته باشد در اينجا وجود ندارد، البتحاصل و نتيجهعينيتی که 
شود باز هم مشا بايد بگوييد. چنني چيزی اصًال با شّم فکری سازگار نيست، اگر بتواند  اطمينان هم دارد که با عمل او نتيجه حاصل می

 شود.کسی اين ادعا را بکند آنوقت مثره ظاهر می

 مجع بندی
 مي دو مطلب شد؛ عرض ما در حتليلی که کرد

اول اينکه ترجيح ما با کفائيت است، به خاطر دليل اولی که گفتيم، اما کفائيت نتيجه دقيقی دارد که بايد توجه کرد و آن کفائيت اين  .١
، اين منافات با  نيز بايد اقدام کنند هاآناست که در صورتی که يکی اقدام کند و بقيه اطمينان به حصول نتيجه نداشته باشند 

شود، حاصل نتيجه کفائيت اين است، در جاهايی که فائيت ندارد، فقط آجنايی که مطمئن به وقوع نتيجه است از او ساقط میک
 فوراً ففوراً است.

توامن بگومي اقدام کن، در آنصورت مثره بني عينيت و کفائيت منتفی در عينيت هم اگر کسی فرض اطمينانی بگويد من منیدوم اينکه  .٢
البته اگر کسی اسرار کند که من قائل به عينيت هستم و معنای عينيت هم اين است که حتی اگر اطمينان هم داری بايد شود. می

 شود.صورت مثره ظاهر می اقدام کنی، آن حبث ديگری است و در آن
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خمتلفی آورده است که هم در کتابی که يکی از فضالی معاصر نوشته است راجع به عينيت و کفائيت خيلی حبث کرده است و وجوه ـ 
تصويرهای وجوب کفايی را آورده است که تام نيست چون اگر خبواهيد تصويرها را وارد کنيد بايد دوازده سيزده تصويری که ما مهني روزها 

خطاب نوعی عينيت درست کند که است ها را بايد به شکلی مطرح کنيد و در آخر هم ايشان خواسته کردمي مهه آندر اصول حبث می
 ـ. ها نديدمحاصلی حتت آن حبث که من  هستند شريک متوجه عامه مکلفني است و مهه امت در اين امر

شود اما  ناپذير است و کفايی می ناپذير است، به مهني دليل اين واجب تکرر گوييم اين واجب يک غرض روشنی دارد که تکررمی .١
گوييم تکليفی است که عام استغراقی است برای اينکه در واجب کفايی می گوييم غرض اجتماعی آن حاصل استکفايی که ما می

شود، فقط در هر تکليفی وجوبش مشروط به اين است که کسی قبل از او آن را نياورد، آن تصوير است و و منحل به مهه افراد می
  اين واجب عمومی است.

و بايد اقدام کنند و لذا امهيت اين حتی  اندمسئولسقوط آن به حصول نتيجه يا اطمينان از حصول نتيجه است، قبل از اطمينان مهه  .٢
 ها دنبال آن هستند روی قول به کفائيت هم حمفوظ است. ی که عينیماند يعنی اهتماماگر کفايی هم بگريمي حمفوظ می

 مجع بندی
 اين دو نکته است؛ پس 

بيشرت به  هاآناند اين کفائيت مقابل عينيت است، ولی عينيت اينجا نه اعيان مکلفني بلکه عينيت بر حکومت است که عضی گفتهب .١
اند که کفائيت مقابل آن طور گفته ين سهيم هستند، بعضی اينرفتند، معنای کفائيت اين است که مهه مکلفني در امست حکومت می

 است؛
گوييم تا اينکه تلقی کفايی شود و بعد هم بگوييم در کفايی بعکس بگويد و بگويد اعيان مکلفني را میولی ممکن است کسی هم  .٢

 کند يعنی مقابل آن باشد. اين هم بعيد نيست. در اينجا يک دستگاه حکومتی قيام به آن می

گويد، به خواستيم ببينيم ادله چه میيهات میحبث تارخيی و توجتوجيهاتی است که ممکن است برای اين حبث شود، با قطع نظر از  هاينا
 گويد منتها کفائيت به مهان شکلی که عرض کردمي. آيد ادله کفائيت مینظر می

 »هدايت و تربيت«و قاعده » ارشاد جاهل«وجوب کفائی در قاعده 
الرتبيه مشمول اين حبث است، الکالم الکالم، دو قاعده مهم ديگر فقه در قاعده ارشاد جاهل نيز مهني قصه است. در قاعده تربيت نيز

ی اين حبث در آن نيز جاری است و لذا اگر روزی خبواهيم آن قاعده را جدا بنويسيم بايد اين حبث های تکميلی که در امر به معروف و 
گوييم کفايی است، ت؟ که ما در آجنا میيعنی آجنا نيز مهني حبث است که آيا عينی است يا کفايی اس آورمي در آجنا نيز بياورميمی از منکر

شود بلکه بايد مأمور به وقتی هم کفايی شد با اين تصويری که امروز عرض کردمي، نه به جمرد اينکه قيام من به الکفايه از بقيه ساقط می
 حمقق شود يا اطمينان از حتقق پيدا کنيم.
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ی از منکر  تفصيالتی در حکم امر به معروف و 
اند ولی نکته خيلی را نيز گفته هاآنض کردند و ادله ها را عر شومي، در بعضی جاها آنها را متعرض منیبعد از اين بود که آنچهار تفصيل 
 که ناظر به آن چهار تفصيل است؛   کنيمبيان میها نيست و فقط يکی دو نکته را مهمی در آن

 »انکار قلبی حمض«يک. وجوب عينی 
ی از منکر به مشار آورد، عينی است چون خطاباتی که میيکی اينکه انکار قلبی  -بدون مربز را اگر کسی از مراتب امر به معروف و 

گويد انکار قلبی بدون اينکه مربزی داشته باشد و بدون اينکه معطوف به اين گويد انکار قلبی کن اصالت عينيت در آن جاری است، می
ی از منکر ندانستيم ولی باالخره يک  باشد که او را باز دارد، اگر کسی اين را ی از منکر دانست يا اگر امر به معروف و  امر به معروف و 

 تکليفی در عامل است، آن عينی است و کفايی نيست. 
ل اول کلی دليقرينه  شود، ها مهه کفايی میاما آجنايی که پای مربزی به ميان بيايد، با چشم و ابرو و اخم و اشاره يا با لسان و کالم، اين

 ، اينکه انسان در دلالبته حتی اگر بعضی از آن مراتب ابراز فی حد نفسه مطلوبيت داشته باشد نهاما انکار قلبی  کندها را کفايی میمهه اين
ی از او، بلکه خود اين فی نف خود سه ارزش دارد، انکار کند يک تکليف است، يا اينکه مهني که انسان اظهار ناراحتی کند نه برای ردع و 

 شود.آنوقت عينی می
گوييم انکار قلبی حمض عينی است، انکاری که با ابراز باشد ولی ابرازی که فی حد نفسه مطلوبيت دارد با قطع نظر از اينکه بنابراين می

دانيم غرض ی دارد يعنی میدر او اثر بگذارد، اين هم اگر باشد عينی است (شايد از روايات هم استفاده شود). آجنايی که جنبه امر و 
از اين حبث نفس من و حاالت و روحيات شخص نيست، بلکه مربوط به بازدارندگی ديگری است، از اين مرتيه هر جا شروع شود کفايی 

به اقدامات العينيه در قبل جاری است، اما از آجنايی که لسان يا اشاره ناظر به بازدارندگی است تا اصالتشود عينی، شود، قبلش میمی
 شود.تبعاً مهه کفايی می هاآنيد برسد، از ضرب و جرح تا قتل، 

 

 دو. دايره کفائيت
رسد کسی بگويد ممکن است آجنايی که به قتل يا به ضرب و جرح می زيرامالحظه بعد اين است که دايره کفائيت ممکن است حمدود شود، 

شود، چند حکومت يا چند عامل به عموم امت نيست و فقط خطاب به حکومت است، آنوقت آن تکليف حکومت می اين خطاب
 شود.عينی می هاآن، اندعواملای وجود دارد و بقيه لی اگر بگوييم مهيشه حکومت واحدهتواند کفايی شود و حکومت بني خودشان می

يی است جهتش، جهت فی نفسه است، اين  يیهاآنپس در مراتب از اين طرف  يی نيست يا اگر هم امر و  -ها عينی میکه امری و 
يد با توانآن تفصيالت را هم می شود کفايی.رود. مابقی میشود. اين طرف هم اگر خمصوص حکومت شد از کفائيت بني امت بريون می

 ريزی کردمي بسنجيد.مهني معياری که اينجا پايه
 


