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 بسم اهلل الرحمه الرحیم  

 احکام / امربو معروف و هنی از منکرموضوع: 
 «امر بو معروف و هنی از منکر»فصل دوم؛ کیفیات حکم 

 مقدمو
 ،امر بو معروف و هنی از منکر در واجبات و حمرمات ؛استآن کیفیت حکم   بررسیفصل دوم از مبحث امر بو معروف و هنی از منکر، 

تکلیفی تقسیمات گوناگونی دارد، در این فصل جایگاه  یچون وجوب بو عنوان حکم ؟واجب است اما این وجوب چو نوع وجوبی است
 .این وجوب را در آن تقسیمات در طی چند مبحث بررسی خواىیم کرد

 «امر بو معروف و هنی از منکر»عقلی وجوب شرعی یا 
این را ضمن ادلو حبث کردمی و جای حبث مستقلی ندارد و امجاالً   ـاین است کو آیا این وجوب شرعی است یا عقلی است؟ اول حبث 
بو ترتیبی کو قبالً  . ـشرعی است، بلکو قائل بو تفصیل شدمی مطلقاً است و نو اینکو  عقلی مطلقاً نو قائلیم بو اینکو این وجوب  ـ گفتیم

 ـتوضیح دادمی.

 «امر بو معروف و هنی از منکر»وجوب عینی یا کفائی 
این است کو تکلیف بو وجوب امر بو معروف و هنی از منکر عینی  ،از مباحثی کو از دیرباز در کتب کالمی و در کتب فقهی مطرح بوده

 است یا کفایی است؟

 بیان اقوال
در این مسئلو وجود دارد از مجلو چند ـ انظار خمتلفی طرح حبث کردمی؛ مقدماتی را ذکر کردمی و بعد گفتیم کو در این زمینو نیز احتمااًل ـ 

 ؛قولی کو اشاره شد

اند وجوب امر بو معروف و هنی از منکر وجوب کفایی بو طور مطلق بو مشهور نسبت داده شده است گفتوبعضی مطابق آنچو کو  .1
 ؛است

مشهوری است ولی بزرگانی از مجلو شیخ و ابن شمزه و شاید ظاىر صاحب شرایع این باشد مایل بو این شدند  قول دوم کو قول غری  .2
 ؛کو بو طور مطلق عینی ىستند

تفصیلی است کو از ابن برّاج در مهّذب نقل شده است و آن تفصیل عبارت از این است کو اگر کالم مکلف اول و نظر نظر سوم   .3
این نیز حمل  ـشود شود ولی اگر اثر نکند عینی میو قیام بو این امر کرده است اثر کرده است، کفایی میامر و هنی اولنی مکلف ک

 ـ حبث است و بعدىا صحبت خواىیم کرد کو این چیز جدیدی است یا اینکو اشکالی در آن وجود دارد.
 :شکل کو نظر چهارم تفصیل در مراتب است کو ظاىر مرحوم حلبی و صاحب جواىر است بو این .4
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 ؛ىستند، انکار قلبی امری است کو شمو باید اذمام دىند با شرایطی کو دارددر آن انکار قلبی قائل بو وجوب عینی  .1
 اما سایر مراتب کفایی است یعنی اقدام لسانی و یدی کفایی است. .2

 :گویندتفصیل در مراتب است بو این شکل کو شمان تفصیل قبلی است اما می نیزقول پنجم  .5
 ؛عینی استواجب گویند اقدام لسانی و تذکر زبانی مثل انکار قلبی ر قلبی و اقدام لسانی عینی است یعنی میانکا .1
 گویند.کفایی میواجب  را  بو و سیلو دستفقط اقدام  .2

 کو چهارمنی تفصیل است این است کو:قول ششم   .6
 ؛عینی است ، واجبکو کار حاکم است  بو و سیلو دستانکار  .1
 ؛ىا کفایی استلسان و این اما غری از آن در .2

پس  گوید چون انکار بالید کار حاکم استوار است کو میتسااین کمی معکوس قبلی است منتها قول ششم روی این نکتو 
اینکو عینی و کفایی را تفصیل قائل شده است بو  ؛ىا کفایی استعینی است اما مراتب دیگر مثل زبان و امثال این واجب

گوید لف را عوض کرده است نو اینکو در مکلف واحد بگوید اینجا عینی است و آذما کفایی است، میخاطر این است کو مک
 .انکار بو ید کار حاکم است و حاکم متعنی است

 مثره حبث
شود، ظاىر می؟ تفاوت عینی و کفایی در جاىایی کنیمبودن این حکم را بررسی میحبث عینی و کفایی  و ادلو بپردازمی، مثرهقبل از اینکو ب

 ببینیم آیا آن تفاوت در اینجا است یا نیست؟
 

 کیفیت سقوط تکلیف

 آن تأثری پس از اقدام مکلف بو امر و هنی والف. 
شود یا ىای عینی و کفایی این است کو اگر کسی این عمل را آورد و این خطاب را امتثال کرد، آیا از مکلف دیگر ساقط میاز تفاوت

در این تفاوت شمو قبول دارند کو چو عینی و چو کفایی بگوییم این  شود.شود و اگر کفایی باشد ساقط میساقط سمینو؟ اگر عینی باشد 
گویند ما ىر دو شود یعنی چو قائلنی بو عینیت و چو قائلنی بو کفائیت این مثره را قبول ندارند و میفرق را قائل نیستیم و این مثره ظاىر سمی

شد و عمل کرد، اینجا چو واجب عینی  تنبون معنا کو اگر فردی امر بو معروف و هنی از منکر کرد و آن شخص ممثل ىم ىستیم، بو ای
، اینجا ىیچ اقدام کرد و طرف مقابل ىم عمل کرد فردیبگوییم و چو واجب کفایی بگوییم شمو قبول دارند کو تکلیفی نیست، اینجایی کو 

اینجا  گوید،گوید کو بعد از اینکو مشا گفتید و او عمل کرد باز ىم مشا بگو، این را کسی سمیفقیهی نیست، اگر ىم کسی عینی بگوید سمی
 ؛اند کو اینجا تفاوتی باىم ندارمیود، خودشان گفتوشای ظاىر سمیمثره

 اقسام واجب کفائی
 البتو در تکمیل این اشاره کنم کو واجبات کفائیو در این نوع موارد دو قسم ىستند،
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عمل کرد عقاًل دومی و سومی جایی برای عمل ندارد، مثل دفن میت   مکلفیکو بعد از اینکو   وجود دارند جبات کفائیووا از یقسم .1
کو اگر دفن میت شد معقول نیست کو دو دفعو دفن کنیم مگر اینکو او را بریون بیاورید و خبواىید دفن کنید واال با این شرایط عقالً 

 ؛دفن معقول نیست
است کو دمکن است عقاًل معقول باشد یعنی بعد از اینکو او عمل کرد، اینکو او دو دفعو بگوید،  واجبات کفائیوقسام بعضی از ا  .2

بو خاطر اینکو لغویت دارد. بنابراین بعد از اینکو یکی عمل را اذمام داد و بو غرض  ،این معقول است ولی لغو است و لذا معنا ندارد
 معقول نیست کو عمل را اذمام دىند و عقالً موضوعیت ندارد.و ىدف نائل شد، دیگران گاىی 

 ،عقاًل موضوعی وجود دارد منتها لغو است و معلوم است کو خطاب متام شده است و حبث ما از نوع دوم استدر تکرار گاىی بنابراین  
طور کو  اند تفاوتی ندارند، شماناینجا شمو گفتوکنند، پیدا میتفاوت در این فرض  در بسیاری از موارددر اینکو تفاوت عینی و کفایی کو 

دیگری نیز این دو قول تفاوت ندارند کو این واضح است و آن در جایی است کو کسی اصاًل قیام بو این عمل نکرده است،  موارددر 
این روشن است و در  ؛انده کردهگر ىم اقدام نکنند شمو گنامعلوم است کو چو عینی بگوییم و چو کفایی بگوییم شمو باید اقدام کنند و ا 

گویند اگر کسی عمل کرد و نتیجو داد بر دیگری رغم اینکو کسانی حتی قائلنی بو عینیت میاین حبثی نیست اما اولی مهم است کو علی
 شود، مهم ىم اولی بود.واجب نیست. پس روشن است کو مثره در این دو جا ظاىر سمی

 ی و پیش از تأثری آنب. پس از اقدام مکلف بو امر و هن
و قبل از حتقق آن عمل و نتیجو  اقدام بو تکلیف سمود است ردن اوزمانی کو فردی کو وجوب کفایی بر گشود کو ظاىر می یمثره در صورت

 ؛است، اینجا جای مثره بنی دو قول ولی ىنوز بو نتیجو نرسیده استشروع کرده، کار را   مکلفیشود کو هنایی، اینجا مثره ظاىر می

 ؛راحت شدمکلفنی بقیو خیال اگر کسی گفت واجب کفایی است چون قاَم من بو الکفایو،  .1
 .واجب عینی است، شمچنان شمو مکلف ىستنداما اگر کسی گفت  .2

 اند.مده است و بعضی بو آن اشاره کردهاین چیزی است کو در جواىر آ ؛شوداینطور گفتو شده است کو مثره در اینجا ظاىر می

 وجوب عینی امر بو معروف و هنی از منکر ادلو
-و اصالةاالطالق لةاصادر اصول گفتو شده است دلیل عینیت ظاىر نصوص و  ؛ زیراادلو عینیت ادلو واضحی است و حبث چندانی ندارد

 .است العینیة

 «عینیت خطابات شارع»اصل یک. 
است، مقداری مرتبط با چند تصویری است در واجب کفایی و عینی  ىا آندر خطابات عینی بودن گوییم اصل می بو چو دلیلیاینکو 

تقریباً بنی شمو مسلم است کو ىرگاه شک کنیم در واجب و خطابی کو آیا این بو رمو عینی است یا کفایی است، اصل عینیت  ،وجود دارد
ب عینی و کفایی ربط دارد؛ اگر کسی تصویر شود؟ این بو تصویرىای واجاز کجا پیدا می ظهور اولیو و اصل عینیت اینکو است منتها

 اگر تصویرىای دیگری اذمام دىد بو شکل دیگر. و گوید بو اطالقمطلق را مشروط کند می
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گریمی، کنیم در حبث اصول بعد از این تصویرىا عرض خواىیم کرد ولی حاال این را مفروض میرا درست می العینیةاصالةچو طور اینکو 
بگویند یا در  مطلقاً گویند، چو ىایی کو عینی میرگاه تردید بنی عینی و کفایی باشد اصل عینیت است، این دلیل آنگویند ىعمدتًا می

و لذا  است بر اساس یکی از آن وجوىی کو در اصول گفتو شده است العینیةاصالةبو قاعده اولیو و  ىا آن متسک بعضی از اقسام بگویند
 کنند،خواىد و بر ریل طبیعی خود است، کسانی کو قائل بو آن ىستند بو شمان متسک میسمی یزائدقول بو عینیت معونو 

 «امر بو معروف و هنی از منکر»ظهور عمومات دو. 
گوید آمروا باملعروف وهنوا عن املنکر این خطاب بو شمو است و اصل ىم این است کو ظاىر عمومات ىم شمنی است یعنی وقتی دلیل می

 .پس عینیت خیلی حبث ندارد و روشن است ،شوداین عینی می

 ادلو وجوب کفائی امر بو معروف و هنی از منکر
چو  باید بررسی شود کویا در بعضی از اقسام.  مطلقاً است، حال  آنکفائیت   قول مشهور در نوع وجوب امر بو معروف و هنی از منکر

 .ای متسک شده است؟ در اینجا بو ادلوو قائل بو کفائیت این تکلیف شومی، وجود دارد  دلیلی بر اینکو از این اصل اولی خارج شومی

 مولیغرض حصول یک. 
ىا قباًل در مقدمو شود ذکر کرد و در کلمات نیز آمده است شمان وجو عمومی است کو راجع بو کفایی و ایناولنی وجهی کو اینجا می

 رومی در یکی از این حاالت؛کنیم و بو مست کفائیت میاز ظهور اولیو در عینیت عبور میاشاره کردمی و آن وجو این است کو گفتیم 

گفتیم در اینجا ولو ، میمانداصاًل موضوعی باقی سمی تکلیف را عمل کرد، برای دومی فردییک حالت این بود کو بعد از اینکو  .1
وقتی مثاًل گفت جهاد کن و او را بکش، وقتی کشت برای  اینکو خطاب متوجو شمو شده است ولی وقتی دفن کرد موضوع ندارد یا

-عینیت است محل بر کفائیت می آن ینکو خطابی کو ظاىر و اصل اولیواست بر ا یاین شاىد ؛دومی موضوع عقاًل متصور نیست

 ماند.عمل کرد مصداقی برای متعلق باقی سمی یوقتی مکلف زیراشود 
شود باز ىم امر و ، گفتو امر و هنی کن، میماندماند یعنی مصداق متعلق باقی میمی حالت دوم این است کو مصداق عقاًل باقی .2

داند، ولی این امر و هنی غرضی دارد کو یقنی دارمی آن غرض اصل قصو است و با حصول آن غرض عرف این را لغو می هنی کند
 اینجا مصداق حالت دوم است.

 ؛دارمی یمدست بر پس حداقل دو جا از ظهور عینیت 

 ؛را اذمام داد، عقالً متعلق دومی باقی نیست مثل قتل یا دفن میتتکلیف متعلق  فردیکو بعد از اینکو   در مواردی .1
یعنی خماطب بو امر دانیم کو غرض مولی شمان اطاعت و انقیاد شخص مکلف دیگر دوم اینکو متعلق حکم باقی است ولی چون می .2

شود ولو اینکو امر و از اینکو یک نفر امر و هنی کرد و غرض حاصل شد، از بقیو ساقط می دانیم کو آن غرض بعد، میاستو هنی 
 دانیم غرض حاصل شده است وجهی وجود ندارد.هنی کردن عرفاً مصداق دارد ولی چون می

پیدا کند و منکر رفع  پس غرض در امر و هنی وقوع املعروف و ارتفاع املنکر است، غرض از خطاب امر و هنی این است کو معروف حتقق
 .شودشود و فرض این است کو با یک نفر حمقق می
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طور کو در جواىر آمده است غرض وقوع املعروف و ارتفاع املنکر است و ىذا حیسن بأحد املکلفنی، پس باید این خطاب را  پس شمان
بگریمی. حاال أحداملکلفنی یا صرف الوجود یا وجوبات مشروطو، ىر کدام از تصویرىایی کو در اصول برای واجب  در نظر خطاب کفایی 

 .شد چون غرض معلوم است و این غرض ىم حاصل شده استقائل وجوبات متعدده مطلقو توان بو سمیکفایی آمده است، در ىر حال 

 اشکال
دانیم غرض کند؛ یکی اینکو بگوید چو میای  مورد از وجوىات این دلیل مناقشو دو این اولنی دلیل است و دمکن است کسی بو یکی

ای بیتی دارد، دمکن است چننی مناقشومطلو تکلیف برای مولی چیست؟ ولو اینکو او اطاعت کرد و منتهی شد و عمل کرد ولی تکرار این 
و منتهی شد عقالً مصداق نداشتو باشد بلکو از قسم دوم است کو از بو ذىن کسی بیاید و لذا اینجا از قسم اول نیست کو بعد از اینکو ا

گوید اینجا شاید در تکرر مصلحتی باشد، چون عقالً خواىد، مناقشو میشومی کو تکرر سمیقائل می ىا یناباب غرض و لغویت و 
ای کو این تکرر مطلوب نیست و فایده  دارمیتکرارپذیر است و شاید در آن مصلحتی باشد. جواب این واضح است برای اینکو اطمینان 

دانیم و اطمینان دارمی کو این برای این ای برای آن متصور باشد ولی میولو اینکو دمکن است فوائد ضعیفو ندارد یعنی غرض شارع نیست
دانیم آن ور است، قطعًا میاست کو آن طرف از این کار دست بردارد، اگر تکرر ىم بگوییم، تکرر إلی چو حدی؟ إلی ما ال هنایو متص

 شود و مطلوب شارع نیست یعنی گفتو سماز خبوان و او سماز خوانده است، شراب زمور و او دست از شراب خوردن برداشتو است.سمی

 جواب اشکال
مسئلو چقدر مهم  فرض این است کو یکی اذمام داد و بو نتیجو رسید، دمکن است کسی بو ذىنش بیاید کو بازىم بگومی تا دیگران بدانند

ای در آن باشد، مطمئنیم  موضوع باقی است و لذا شاید فلسفوگوییم قطعًا این مطلوب شرع نیست و لذا اینکو کسی بگوید است، می
 کند.کو شارع چننی چیزی از ما مطالبو سمی

کسی مطمئن شود کو بگوید غرض شمنی آید این وجو برای کفائیت در این امر درست است البتو باید  یک نظر است کو بو نظر میاین 
 وقت باید بو مست کفائیت برود. است و بعد از حصول غرض ىیچ تکلیفی ندارمی، اگر کسی این اطمینان را پیدا کرد آن

 سوره آل عمران 401دو. آیو 
رْیِ َو »؛ دلیل دوم آیو شریفو است ، کو طبق این استدالل ظهور 1«یَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو یـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة یَْدُعوَن ِإََل اْلَْ

ند. این استدالل دوم است، است و ظهور آن در کفائیت است کو گروىی از مشا اقدام بو این مطلب کن تبعیضیة «ِمن»آیو این است کو 
 زیراطور کو قبالً حبث کردمی خیلی تام نیست،  این استدالل ىم شمان

 است. تبعیضیة «ِمن»شمان  «ِمن» تردیدی بنی من بیانیو و تبعیضیو بود کو دمکن است کسی بگوید ظهور .1
 باشد دو احتمال داشت؛ تبعیضیة «ِمن»اگر ىم  .2

یک احتمال بود کو کفائیت را افاده خواىد واجب کفایی را بگوید یعنی شمو خماطبید ولی یکی اقدام کند، این یکی اینکو می .1
 ؛کردمی
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 خواىد بگوید کو اصاًل شمو مکلف نیستند، مکلف مجع معینی ىستند، مثاًل شمانمی تبعیضیة «ِمن»این بود کو  دیگراحتمال  .2
 .ىستند کو قدرت دارند ییىا آنبود،  َصَدَقة  َمْسَعِد ْبنِ طور کو در روایت 

گاىی   ؛شودگوید کو این کفایی میاحتمال تبعیض بو رمو نامعنی در کل مکلفنی و خماطبنی میبنابر یک  تبعیضیة «ِمن»در واقع 
عامل یا حاکم مأمورند و بقیو  یگوید گروىیعنی آیو می ىستند خواىد بگوید کو بقیو از دایره خطاب بریونگوید کو میتبعیضی می

 زیرا؛ شود بو آیو برای کفائیت متسک کردی سمیمأمور نیستند کو این ناظر بو کفائیت نیست و لذا بو تنهای

 آن تردد است.بودن  ةو بیانی تبعیضیة دراواًل  .1
 شود معنا کرد،میبو دو شکل را  تبعیضیة «ِمن»ثانیاً اگر از این ىم عبور کنیم و بگوییم تبعیضیو است،  .2

 ؛شودیعنی اینکو کل خماطب است ولی شمو الزم نیست کو کفایی می تبعیضیة .1
 .اند خماطبخواىد بگوید کل خماطب نیست، بعضی اینکو تبعیضیو مییا  .2

 .توانستیم بو آیو متسک کنیماین دو احتمال در آن آیو شریفو است و لذا بو خاطر این احتماالت اگر ما بودمی و فقط آیو، سمی

 َصَدقَة  َمْسَعِد بْنِ سو. روایت 
فرماید معروف و هنی از منکر باب دو، حدیث یک قباًل نیز خواندمی کو آذما میدلیل سوم خرب مسعدبن صدقو است کو در کتاب امر بو 

 این امر و هنی بر شمو الزم نیست بلکو بر کسانی الزم است کو عامل و آگاه باشند و توانایی داشتو باشند.

 جواب دلیل سوم
 جواب دلیل سوم نیز دو چیز است؛

 روایت ضعیف است؛ سند این .1
گوید این وجوب مال شمو نیست، شمان گوید این وجوب بو شمو کفایی است بلکو میىم تام باشد باز سمی اگر داللت آن روایت .2

و معنای این کفائیت نیست، این از باب ضیق فمن رکیو است،  گوید این وجوب مال عده خاصی استاحتمال دوم در آیو، می
بن صدقو یک وجوب امر بو معروفی غری از وجوب کفایی  حمدود است و بعد خواىیم گفت کو روایت مسعد ىا یناگوید خماطب می

گوید. قباًل ىم گفتیم وجوب امر بو معروف و هنی از منکر یک حکم برای عموم دارد. یک حکم برای علما دارد. یک مطلق می
 جدای از این است. ىا آنحکم برای امرا و حکام دارد. یک حکم برای خانواده دارد. 

 چهار. سریه متشرعو
کند، با این تقریب کو در طول ، سریه متشرعو است بو حیثی کو حاکی از رأی معصوم میاستدالل چهارم برای کفائیت شمان سریه است

شد و این بقیو ساقط می کرد ازتاریخ و در زمان ائمو و در مرآ و منظر بوده است کو اگر کسی قیام بو امر بو معروف و هنی از منکر می
کرد بقیو کنار است یعنی وقتی کسی قیام بو این عمل می گوییم سریه مقصود عمل ایشانارتکاز متشرعو و عمل متشرعو است. گاىی می

 دادند با شمنی ارتکازی کو واجب نیست.گوییم سریه با ارتکاز است؛ بقیو اذمام سمیرفتند. گاىی میمی
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 اشکال
شود کو بدانیم مورد کو این سریه وقتی متام میاین دلیل چهارم است کو بعضی این دلیل را قبول کردند، بعضی ىم در آن اشکال کردند  

بینیم و در زمان ائمو نیز بوده است فراوان دارمی کو اقدامات مشروع و درست ىم ین قبیل اقداماتی کو در تاریخ میتأیید امام است. از ا
کردند بو اینکو باید امر بو معروف و هنی از منکر کرد و لذا شده است و ردع ائمو ىم بو شمان تأکیداتی بود کو می، اذمام مینبوده است

قدر رواج داشت و اصاًل در خود اصل امر بو  شاید نتوانیم احراز کنیم کو این سریه مورد رضای ائمو بوده است برای اینکو این خالف آن
ای کو امام حسنی در مکو ىا است، خطبوجا دارند شمو ناظر بو شمنیکردند، بیاناتی ىم کو ائمو جابونکر ىم قیام سمیمعروف و هنی از م

 ىا آنکنند، شاید ىایی کو مردم شدند بو خاطر اینکو امر بو معروف و هنی از منکر را ترک میمزمتخواندند، روایاتی کو آمده است، 
شود کرد، گرچو دمکن است کسی اشکال کند کو بعد از اینکو یکی اقدام کرد، این یک ترک مینان بو این سمیناظر بو شمنی باشد و لذا اط

خاص است و با عمومات ردع عمومی ردعش کافی نیست و امام باید خود مسئلو را بگوید، بگویند کو بعد از اینکو او اقدام کرد مشا باید 
تواند این عمل خاص را ردع کند. این ىای ترک امر بو معروف و هنی از منکر سمیىا و مزمتىید و امام نفرموده است و آن ردعادامو د

اند این سریه قبول نیست ولی دمکن است کسی در این پاسخ اشکال کند و شبهو در ذىن ما است، گرچو غالباً و حتی بعضی بزرگان گفتو
کردند آن ىم مزمت شده است اما اینکو بعد از اینکو یکی قیام کرد بقیو بگوید اینکو کلیو امر بو معروف و هنی از منکر را ترک می

دیدند، این یک عمل خاص است و ردع این باید ردع خاص باشد و چیزی در روایات و اخبار نیست کو این تکلیف را از خود ساقط می
ی است کو بزرگان در این جمموعو حبث ،ید سریه متام شودوقت شا . این شبهو شاید در اینجا باقی دباند و آنرا بو طور خاص ردع کرده باشد

 اند.اینجا فرموده


