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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 

ی از منکر«وجوب عينی يا کفائی   »امر به معروف و 
ی از منکرموضوع دوم از مبحث   يادآوری  راای نکته اين موضوعبود؛ در ذيل آن کفائيت و عينيت   ،کيفيات حکم امر به معروف و 

 ؛کنيممی

 چگونگی سقوط تکليف کفائی و عينی
 شوند: تقسيم میبه دو قسم واجبات از يک منظر 

  ؛اتی که يسقط بفعل الغريواجب .١
  ؛الغريال يسقط بفعل واجباتی که  .٢

  ؛اين تقسيم غري از تقسيم به کفايی و عينی است؛ در تقسيم به کفايی و عينی خطاب مشول دارد

  با قطع نظر از ديگران مکلف هستند؛آحاد خماطبني  متامگوييم عينی میواجبات در  .١
خماطب به اين تکليف است بياورد گوييم هر کدام مکلف است ولی مشروط به اينکه ديگران نياورند و اگر ديگری که در کفايی می .٢

  ؛شودساقط می

اما معموًال اين طور است که واجبات کفائيه ويژگی ديگر نيز دارند و آن اين است که اگر آن عمل به واسطه کسی که مکلف نيست اجنام 
متام جمنون، يا توسط صغري، باز هم تکليف از  فردیطبيعی، يا توسط  ایشود، حال يا بر اساس حادثهشود باز هم آن تکليف ساقط می

مکلفني  عهده متاماز با اجنام مکلفی طور که  طور است که در تکاليف کفايی مهان شود. غالباً اينساقط میبه اين واجب کفايی  نيمکلف
تربيتی   یگفتيم که عملاين را می ردبسياری موا، در فقه تربيتی نيز در شودنيز ساقط می غري مکلففرد فعل ا طور ب ، مهنيشودساقط می

 شود.ساقط می پدر و مادربه ديگری خطاب نشده است، ولی اگر ديگری اقدام کند از به طوری که وظيفه پدر و مادر است که 

ی از منکر«وجوب توصلی يا تعبدی   »امر به معروف و 
ی از منکر در تقسيم واجب به  است که اين تکليفی که اين و تعبدی است؛ سوال  توصلیحبث سوم تقسيم جايگاه امر به معروف و 

ی از منکر آمده است  يا تکليفی که ١»اْلُمْنَكرِ  َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َو يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يـَْنَهْوَن َعنِ «در امر به معروف و 

                                           
 104. سوره آل همران، آيه 1



 3715 : همار                                                               

2 

 توصلی، ندسته توصلیاگر و ؟ توصلی، آيا تکاليف تعبدی هستند يا وجود دارديا وجوب تربيت و تزکيه جاهل در باب وجوب ارشاد 
 قسم اول است يا دوم است؟ 

 »توصلی بودن خطابات شارع«اصل 
 توصلیشده است که اصل در خطابات اين است که محل بر  اصل مطلب واضح است و حبث چندانی ندارد، چرا که در جای خود گفته

و  مقوم، شرط، قيد در واجبات تعبدی استقصد قربت  است و به بيان ديگر تعبدیواجبات در قصد قربت قيدی اضافه  ؛ زيرادنشو می
واجب گفته شده، درصورت شکف   توصلیخواهد و لذا با اطالق لفظی يا اطالق مقامی يا به وجوهی که در حبث تعبدی و آن دليل می

، بر اساس اينکه اطالق لفظی است، مقامی است، در حکم حبث بايد در اصول حبث شودشود، البته شکل فنی محل می توصلیبر 
 اطالق است. اين واضح است.

 اقسام واجبات توصلی
 ؛دنشو میتقسيم دو نوع به  توصلیواجبات 

ه اين است که معروف و متعارف است، يعنی نه قصد قربت در آن شرط است که تعبدی شود، ن توصلیقاعده اوليه اين است که  .١
به معنای حمض و مطلق  توصلیگويد اين ست اين است که اطالقات میامضر و خمل باشد، آنچه که ای در آن قصدهای ويژه ینوع

و موجب  قصد قربت به عبادت مبدل شود شود باات میتوصلياست. اين امر خيلی روشن است و جای حبث چندانی ندارد. مهه 
  .ثواب شود

 در تعاريف فقهی» عبادت«مفهوم 
 دانيد که عبادت در تعاريف فقهی ما دو معنا دارد؛ طبق آنچه که می

 ؛ يعنی آنکه متقوم به قصد قربت است. معنای خاص .١
 کند. مید و خود قصد قربت نشود که امر دار که شامل مهه اعمالی می  معنای عام؛ .٢

عبادت به معنای خاص عملی  ؛استآن را اجنام داده و مکلف به قصد قربت  باشدعملی است که دارای امر پس عبادت به معنای عام، 
. عبادت به معنای عام عملی است که امر دارد و قصد قربت هم کرده است، بر اساس است که امر آن مشروط به قصد قربت است

و به عبارت ديگر عبادت به معنای خاص آن عملی است که مطابق امر مقيد به قصد قربت آورده است اما عبادت  رجحان قصد قربت
 به معنای عام اعم از اين يا عملی که با مقيد نيست ولی امر دارد، 

 »قصد قرب«امر به 
. در واقع قصد قربت در عبادت به معنای استقصد قربت هم به طور مطلق در مهه کارها امر دارد، به خاطر امر قصد قربت مطلق آورده 

 آورد؛ از اعمال ديگر به خاطر دو امر میخاص در درون خود آن امر قرار دارد و قيد آن است، ولی قصد قربت در غري آن 

  ؛امر به خود عمل .١
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  ؛امر استحبابی به قصد قربت .٢

است ولی در عبادت به معنای عام و غري خاص دو امر است؛ در حالی که در عبادت اول يک امر واحدی است که مقيد به قصد قربت 
 اين که قصد قربت در مهه اعمال بيايد. به امر  و ديگری خود عمل است يکی امر

اش هم ممکن بايد امر داشته باشد، امر اوليه شود مهه اعمالی که دارای امری است به قصد قربت آورد، البتهاين تفاوتی است که دارد و لذا می
ست امر به عنوان اولی باشد، ممکن است امر به عنوان عناوين ثانويه باشد، ممکن است امر نفسی باشد، ممکن است امر غريی باشد، ا

 شود با قصد قربت مبدل به عبادت کرد. مقدمات تکليف هم چون اين امری دارد می
شود حبث کرد ولی بايد را بيان کردمي و بيش از اين می از آن طلبها نکات دقيقی وجود دارد که يک مراجع به عبادت به معنای عام و اينـ 

که مهم است، عبادت به معنای عام دقائق و آيد اين را در اصول حبث نکردمي در حالیتا جايی که يادم می در اصول گفتآن حبث را 
 ـ ، چيزی که االن عرض کردم يکی از نکاتش بود.ظرائفی دارد که در جايی حبث نشده است

 شوند؟ چگونه مباحات خارج میسوال: 
شود، بايد يک امری داشته باشد ولی اين امر ممکن است گاهی امر اولی باشد، گاهی امر به عناوين ثانويه خارج می مباحاتجواب: 

ها نکاتی . اينشود حبث کرد، اما اگر امر غريی فقط عقلی باشد جای يک حبث داردباشد. اما امر غريی اگر شرعی باشد يک جور می
 دارد که يک مقدار بايد بيشرت بسط داد.

 بندیمجع
نفسی و شرعی است و مطلوبيت کلی هم دارد که انسان اعمالی که مطلوب شارع است برای خود شارع بياورد و لذا  توصلیپس اين امر 
 شود عبادت به معنای عام و ثانوی شود.با آن می

 »به معروف امر«بودن متعلَق » تعبدی«و » توصلی«
کنيم؛ ضمن مهني تقسيم واجب به تعبدی مطرح شده است که با اين تناسب دارد و به آن اشاره میفرع ديگری اما ضمن اين در موسوعه 

ی از منکر گفته شده است کهتوصليو تعيني  توصلیو   :گريدمعروفی که امر به او تعلق می ت در امر به معروف و 

 است،  توصلی یگاهی معروف .١
  ؛تعبدی استمعروفی گاهی  .٢

بيند که شخص احسان به پدر و گاهی تعبدی است، يعنی گاهی می توصلیگريد گاهی نکته اين است که معروفی که امر به آن تعلق می
خانه  است يا مثًال شخص نفقه توصلی یکند، احسان به پدر و مادر امر کند و او را به احسان به پدر و مادر امر میو مادر را ترک می

گريد، مثًال مناز کند که نفقه بدهد، اما گاهی امر به عبادات تعلق می، او را امر میاست توصلیرا ترک کرده است، نفقه دادن واجب 
  .کند، اين دو قسم داردخواند، او را امر به مناز خواندن و روزه گرفنت میمنی
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 »معروفامر به «بودن متعلَق » تعبدی«يا » توصلی«تأثري امر بر 
ای در قسم دوم وجود دارد و آن اين است که وقتی آمر به معروف امر به است روشن است، اما شبهه توصلیکه قسم اول معروفاتی  

کند، اين قيام به عمل او به خاطر خدا نيست بلکه به خاطر اين است که او کند و شخص قيام به اين عمل میو عبادات می اتیتعبد
و کند به عبادت ، امر میدهد، عکس را نتيجه میآيدآن عدم آن الزم می وجود ازکند، اين در واقع ر و الزامش میکند، اماکراهش می

واقع نتيجه نداد و اگر اين طور باشد امر واجب نيست، چون يلزم من وجوده عدمه،  آورد، اين امر دراو عبادت را به خاطر امر او می
ديد و وادارد که برای خدا اجنام بگريد ولی مهني که او را به عبادت وامیخواهد او را به عبادت چون می دارد، او به خاطر الزام و تنبيه و 

باشد بايد بگوييم که شايد اين امر شکل اين به اگر  ؛، اين يلزم من وجوده عدمه استدهد و عبادت نيستامر او اين عمل را اجنام می
 . دهد معروف نيستف شود و چيزی که او اجنام میالزم نيست، چون بايد امر به معرو 

 بيان نکات
 نکته را توجه کرد؛  چندای است که در امر به واجبات عبادی مطرح شده است، در اينجا برای بررسی مسئله بايد شبههاين 

 بودن امِر آمر» علت فاعلی«يک. 

 ـعلت  امر، بسياری اوقاتکنی، او عبادت را به خاطر فرمان مشا يا الزام مشا بياورد، طور نيست که وقتی امر به معروف می مهيشه اين
دهد ولو و بعد هم واقعًا برای خدا اجنام می بيند که بايد اين کار را برای خدا اجنام دهدکند میاست، ولی بعد وقتی فکر میـ علت فاعلی 

طور نيست که اين  گويد اين علت فاعلی بود ولی علت غايی نيست و لذا مهيشه اينی میاينکه او نقش داشت در اينکه او مناز را خبواند ول
امری که علت فاعلی است، علت غايی هم شود، چون قصد علت غايی است و لذا گاهی است که امر پدر يا هر آمر ديگری يا ارشاد يا 

-خواند به خاطر او منیعلت غايی نيست، وقتی آن شخص مناز میتعليم او علت فاعلی و معد برای اينکه آن شخص مناز خبواند است ولی 
کرد يا فرمان داد يا حتی الزام و اکراهش کرد، ولی    نصيحتاو را خواند، منتها او در مسري اين بود که ياد داد، خواند بلکه واقعاً برای خدا می

طور نيست   ، مهيشه اينت غايی را بايد در اينجا توجه داشته باشيمو لذا تفاوت علت فاعلی و عل خواندخواهد خبواند برای خدا میوقتی می
، اگر کسی بتواند برای خدا مناز خبواند در آجنا صد علت فاعلی دخيل بوده برای اينکه او مناز خبواند ولی که علت فاعلی، علت غايی بشود

ی از منکر و فعل آمر ی از منکر چه در قالب لسانی يا عملی باشد  مهه علل فاعلی غايت او نيست و لذا امر به معروف و  به معروف و 
ديدی باشد، اين خواند. اين يک صورت است که در اين خواند برای خدا میتواند علت فاعلی باشد ولی او وقتی میها میيا حتی اقدام 

وارد نيست، اما گاهی ممکن  مطلقاً ی که وارد است، در حال مطلقاً صورت اشکال وارد نيست چون ظاهر بعضی اين است که اين اشکال 
خواند، ولی يا به حنو جزء العله يا متام خواند، به حيثی که اگر او نبود منیاست اينطور باشد يعنی او برای اينکه از دست پدر رها شود مناز می

عمل مقبول نيست و اينجا اين امر نيز امر به العله غايت شد، اين امر و الزام و فرمان در قصد او دخيل بود، اگر اينطور باشد آنوقت آن 
اين ثبوتًا يکی از اين دو  معروف نشد و مصداق آن تکليف نشد چون معروف حمقق نشد. بنابراين بايد قائل به تفصيل شد که روشن است.

 حالت را دارد.

 دو. احتمال تأثري امِر آمر

  ؛ای که بايد در اينجا به آن توجه کرد اين است کهنکتهاما 
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دهد امر به معروف کند، يعنی او فرمان می بايد حتماً  اينجا ،دهدداند که فرمان او به شکل اول نتيجه میآمر به معروف میگاهی  .١
  ؛بايد اجنام دهد حتماً ، اينجا دهدمیاجنام  شود و برای خداو شخص متنبه می

نتيجه اين امر داند می زيرا ، در اينجا ديگر تکليفی ندارد،شودیمنقصد اهلی حمقق شود، که آن قصد از او حمقق منیداند  گاهی می .٢
يی به اين معنا ندارد، تربيتی بکند يا، ممکن است تکليف داشته باشد و کار ارشادی ندارد به مست  تکليف او و تکليف امر و 

الزام اکراه و يا مراتب باالتر نوان امر يا الزام رود که بايد آن را اجنام دهد ولی اگر بداند از قبيل دوم است عو مسائل ديگر میارشاد 
  ؛حتماً نيست

که اجنام اين نيز الزم است   دهد،، در اينجا چون احتمال تأثري و حمقق شدن میداند از کدام قبيل استگاهی هم شک دارد و منی .٣
 دهد. 

 مجع بندی

مصداق امر به معروف  امر به معروف است و حالت ديگر آنصداق م تاً گفتيم دو حالت دارد؛ يک حالت آن؛ ثبو پس دو مطلب گفتيم
ی و، بايد امر کند، يا میداند از قبيل اول استيا مینيست، اثباتًا در مقام تکليف سه حالت دارد؛   داند از قبيل دوم است و امر و 

ی است به مراتبی برود که الزام نيست و بايد ی   ه مست ارشاديا برود ب ولی مراتب پايني است، امر و  يا بعضی  و مطلقاً که امر و 
  کند بعيد نيست بگوييم چون احتمال دارد که از قبيل اول باشد و اثر کند بايد اجنام دهد.شک  شود، اگر هم منتفی میمراتبش 
ی از منکر نباشد؟روش عوض میسوال:   شود نه اينکه امر به معروف و 

گويد در مقام امر به معروف اگر مشا من يکی از دو احتمال را انتخاب کردم اين است که می آن وجه در ذهنم است، علت اينکهجواب: 
شود، اگر اين کافی باشد اينجا است، اما اگر کسی بگويد احتمال تأثري دهيد که حمقق شود ولو احراز نکنی در پايان حمقق میاحتمال می

ايتاً حمقق می ايی میبده و اقدام کن ولی بايد بدانی که  گريد، منتها چون من وجه اول شود، اگر اين باشد آنوقت اينجا منیشود، احراز 
 کنيم.را بيشرت قبول دارم اين را انتخاب کردمي، اصل اين دو وجه را در جای خود حبث می

ی از منکر« غري موقت وجوب موقت يا   »امر به معروف و 
ی از منکر وجود دارد، تقسيم واجب به موقت و غري موقت  حبث چهارمی که در تقسيمات واجب و تطبيق آن با امر به معروف و 

 به اين شکل که هر واجب يا مستحبی  طور که در حبث اصول گفتيم تقسيمی در واجبات و مستحبات است مهان ؛است

 يا واجب موقت است؛  .١
 و واجب موقت؛ 

 يا مضّيق است؛  .١
 يا موسع است. .٢

 است؛غري موقت واجب يا  .٢
 غري موقت سه قسم است؛  واجبو 
  ؛فوری استواجب غري موقت يا  .١
  ؛فوراً ففوراً استواجب غري موقت يا  .٢
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 ؛به حنو تراخی استواجب غري موقت يا  .٣

اين پنج قسم است که سه تقسيم اينجاست؛ يک تقسيم اين است که واجب موقت و غري موقت دارمي، موقت هم يا مضيق دارمي يا 
فوری است يا فورًا ففورًا است يا به حنو تراخی است، نتيجه هم اين است که از نگاه وقت و زمان تکاليف به پنج  موسع، غري موقت هم يا

 شود؛ املضيق واملوسع و الفوری والواجب به حنو فوراً ففورا و به حنو تراخی.قسم تقسيم می
به ای که ادلهو ساير  ٢»َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َو يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة «گويد اينکه میسوال اين است که 
ی از منکر بکنيد،می حنو وجوب يا استحباب  يا غري موقت تا بشود مضيق يا موسع، موقت استاوًال اين واجب  گويد امر به معروف و 

 ؟ است

ی از منکرامر ب«وجوب غري موقت   »ه معروف و 
-و آن شرط هم در زمان حمقق میشرط دارد  ، مثل مناز، روزه و حج نيست،نيستمأخوذ وقت خاصی جواب روشن است که در اينجا 

شود ولی وقت به حلاظ شرعی در اينجا اخذ نشده در وقت اجنام می چون گفتيم مهه تکاليف در آن مأخوذ نيست، ولی زمان معنيشود، 
بايد  ، منتهاشودشود و جزء غري موقت میمنتفی می و لذا اين موقت نيست و مضيق و موسع مستقيم در اين اخذ نشده است وقتاست، 
 به حنو تراخی است؟  غري موقت فوری است يا فوراً ففوراً است يا ببينيم

 »وجوب غري موقتی اوامر«اصل 
فقط بايد  ،خواهممی گويد اين راگويند امر اقتضای فوريت ندارد، میلبًا میغا کليفی آمدگر تحالت طبيعی مهان شکل سوم است يعنی ا 

-و لذا آزاد است که در هر زمانی که مینشود هم استعانت به مولی  عناوين ثانويه هم دارمي که ختويف به امر و طوری باشد که عمل شود و
، پس در اينجا مضيق و موسع کنار خواهدفوری يا فورًا ففورًا کنيم قرينه میاين واجب را و اگر خبواهيم  قيد نشد چون زمانخواهد اجنام دهد 

 راً ففوراً پيدا کنيم.ای برای فوراً يا فو قرينه بايد است وو آزادی مهان تراخی  رفت و وقتی در غري موقت آمد اصل

ی از منکر«وجوب تبعيت   از  نوع متعلق آن »امر به معروف و 
ی از منکر به حنو فوراً ففوراً عرفی است و متناسب حکم موضوع میجا ارتکازات و مناسبات آيد در اينبه نظر می گويد امر به معروف و 

ی از منکر چيزی که می ، اين دو قيد را دارد،با آن مأمور به و ارتکازات عرفی است اين است که دانيم فلسفه اصلی امر به معروف و 
اگر واجب مضيق است در ظرف مضيق ترک نشود يا اگر موسع است در  ترک نشود ودر ظرف خود واجبی منکری در عامل حمقق نشود، 
  ؛ترک نشود خود ظرف غري موقتاست آن واجب در مهان  هاآنو اگر غري از  مهان ظرف موسع ترک نشود

 معروفبه  امر الف.

مر به معروف طوری اقدام کند  آبايد يعنی مضيق يا موسع است بايد بگوييم نسبت به واجبات اگر واجبات موقت است در اينجا و لذا 
 شود، اجنام شود، امر او هم به تبع آن مضيق يا موسع میمضيق يا موسع  اين واجب در ظرف که
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واجب، امر به يت ر و فوريت و عدم فو گويد که تضيق و عدم  تضيق اين را میاين روشن است و ارتکاز عرفی  در آن وقت، ولی باز
ی از منکر  در واجبات  ببينيم واجب مضيق است يا موسع است يا غري موقت به حنو تراخی است يا غري تابعی از اين است که معروف و 

 است يا فوراً ففوراً است؛ موقت به حنو فوری
است که آن واجب چگونه باشد؛ اگر واجب  پس در امر به واجبات که فوری است يا فورًا ففورًا است يا به حنو تراخی است، تابع اين

يا فورًا ففورًا است، اگر واجب غري موقت است و تراخی است اين تبعًا فرصت دارد و لذا امر به  مضيق است يا موسع است، اين فورًا است
 . است واجبات تابعی است از متغري خود شکل حکم

 مجع بندی نظر استاد
فوری است، گاهی فوراً ففوراً است، گاهی هم تراخی است، يکی از سه حالت غري موقت در امر به اين تفصيل ما در اينجاست که گاهی 

فوراً  سه حالتمعروف است متناسب با اينکه مضيق باشد يا موسع باشد يا فورًا باشد، يا فورًا ففورًا باشد، تابع آن پنج حالت است که در 
شود، پس اين تابعی از آن است. اگر سوال کنيد امر به معروف واجب فوری هم تراخی میاست، در يک حالت فوراً ففوراً است، در يک جا 
گوييم موقت نيست و غري موقت است اما نسبت به اين سه حالت تابع اين است که ببينيم است يا فوراً ففوراً است يا تراخی؟ ضمن اينکه می

 .معروف کدام يک از آن پنج حالت را دارد

ی از منکر  ب. 

ی از منکر کمی متفاوت است  ی از منکر دو جا مصداق دارد؛  زيرا ؛اما در 

  ؛که منکر در آستانه وقوع است  در مواردی .١
  ؛که در حال وقوع استدر مواردی   .٢

ی از منکر فو  راً اگر در آستانه وقوع است به قوه قريب إلی الفعل آجنا مصداقش است يا اين است که در حال وقوع است، اينجا در 
ی نکرد اينطور نيست که وقت داشته باشد ی کند، اگر هم اول  االصول فوراً و متام شود و لذا در منکرات علی ففورًا است، اول بايد 

شود يا در آستانه وقوع است يا در حني وقوع است، در اولني فرصت خواهد منکر در عامل حمقق شود و االن میففورًا است، چون منی
ی از منکر فوراً ففوراً است. امکان بايد  اين عصيان اهلی منتفی شود و لذا اينجا در 

 مجع بندی
ی از منکر آن سه حالت وجود داردبنابراين عرض ما در اين تقسيم اين است که  و در وجوبش فورًا و گاهی فوراً  در امر به معروف و 

 .ی از منکر مهيشه فوراً ففوراً استشود اما در ففوراً است. اگر تراخی باشد آنوقت مستحب می


