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 بسم اهلل الرمحن الرحیم

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

 «امر بو معروف و هنی از منکر»وجوب عینی یا کفائی 
یت و کفائیت این حکم بود، آیا حکم امر عینسوال از  حکم امر بو معروف و هنی از منکرکیفیت   مباحث در مباحث مربوط بویکی از 

 بو معروف و هنی از منکری کو متوجو عامو مکلفنی است بو رمو عینی است یا بو رمو کفایی؟ 

 مثره حبث
خواىند بگویند کو حتی بعد از عینی است منیوجوبی « امر بو معروف و هنی از منکر»وجوب گویند می در پاسخ بیان شد کسانی ىم کو

کند، در این حد از عینیت کسی گوییم اقدام  اینکو شخص امر بو معروف و هنی از منکر را اذمام داد و آن طرف عمل کرد باز ىم می
ه است در جایی است کو کسی اقدام بو مقدمات کرده یا اقدام بو امر و طور کو در جواىر آمد گوید، بلکو تفاوت عینی و کفایی مهانمنی

شروع کرد بو اینکو این کار را نکن، این کار را  مکلفیتوانند مهنی کو اینجا آیا می ،هنی کرده است ولی ىنوز آن نتیجو حاصل نشده است
اید اذمام دىند تا وقتی کو غرض حاصل شود کو آن امتثال بکن، بقیو بگویند ساقط شد و دیگر تکلیف ندارند؟ یا اینکو دیگران نیز ب

شخص است و این است کو او از گناه منتهی شود؟ این تفاوت در اینجا است واال اگر کسی قیام کرد و آن ىم پذیرفت اینجا معلوم 
 گوید واجب است.است و کسی منی

 ادلو وجوب عینی امر بو معروف و هنی از منکر
 اند بر اساس؛ت کو مجعی بو آن متایل پیدا کردهیقول بو عین گفتو شد

 ؛العینیةاصالة  .1
 ظهور نصوص در عموم   .2

  .اصل ظواىر عینیت استشود گفتو می

 ادلو وجوب کفائی امر بو معروف و هنی از منکر
آن بو  ـ حصول غرض مولی ـ کو وجو اولچهار وجو بود   ىا آنقائلنی بو قول کفائیت و قول دوم ىم بو وجوىی متسک کرده بودند کو عمده 

 .آمدنظر تام می
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  کفائی و عینیچگونگی سقوط تکلیف  

 در صورت وجوب کفائی سقوط تکلیف
هنی کرده  قبل از اینکو بو داوری بنی این دو قول بپردازمی ببینیم کو اگر قائل بو کفائیت شومی چگونو باید در آذمایی کو کسی اقدام بو امر و

چو باید بگوید؟ اول این دو  شودگویند مثره در آذما ظاىر میطور اگر قائل بو عینیت شومی در این صورتی کو میاست قائل شومی؟ و مهنی
 گردمی. کنیم و بعد بو اصل مسئلو برمیرا بررسی می

اینکو امر و هنی کند و سوال اینجاست کو کسی قیام بو مقدمات کار کرده است یا قیام بو امر و هنی کرده است یعنی شروع کرده است بو 
دانیم این امر و هنی مادامی واجب است کو آن شخص انتها پیدا نکند و از این امر و هنی مرتدع نشود، ببینیم حکم این از نظر قواعد می

و هنی  گوید امر بو معروفچیست حتی اگر قائل بو کفائیت شومی؟ یعنی االن ما فرض بگریمی کو کسی قائل بو کفائیت شده است و می
 از منکر واجب کفایی است، معنای این کفایی بودن چیست؟ 

 بیان نکات
 نکتو را توجو کنیم؛ بو چندابتدا باید 

  یک. سقوط تکلیف پس از تأثری امرو هنی

 مفروض مهو است.  ،کو اگر امر و هنی بو نتیجو رسید از دیگران ساقط استاین  

 ز منکردو. وجوب فوراً ففوراً امر بو معروف و هنی ا

شود باید دمانعت از وقوع گناه اجیاد کرد و امر و هنی کرد بو رمو یعنی وقتی گناىی مرتکب می ؛وجوب امر و هنی بو رمو فورًا ففورًا است
ىم در  این راـ بو رمو فوریت عرفیو است و اگر ىم نشد ففوراً است.  بلکو بو رمو تراخی نیستاین تکلیفی کو   وجود داردفوریت عرفیو، قرینو 

کنیم کو بو رمو فوراً ففوراً است البتو فوریت عرفیو متناسب با عمل و شرائط و امکانات است و اگر ىم آن اول اذمام نشد بعد آینده حبث می
 ـ باید ففوراً آن را اذمام دىد. 

 

 پس از اقدام فرد اول و قبل از تأثریتکلیف فرد دوم سو. 

دانیم این امر و هنی بو بینم، ىنوز ىم منیو من ىم این را میشود، وقتی کسی قیام بو امر و هنی کرد میبینند گناه اذمام وقتی چند نفر می
 رسد، در این فاصلو کو تا بو نتیجو برسد تکلیف من چیست؟ آیا من نیز باید اقدام کنم یا خری؟ اینجا دو حالت دارد؛ رسد یا منینتیجو می

 ؛رسدنتیجو می گاىی اطمینان دارم کو کار او بو .1

شود کو من اقدام نکنم، زیرا کسی قیام بو این تکلیف کرد و اقدام بو عمل کرد و رسد این جموز میاگر اطمینان دارم کو کار او بو نتیجو می
دارم اقدام او دامن، برای اینکو کسی اقدام کرد و من ىم یقنی دىد، پس خود را مأمور بو این خطاب منیمن ىم مطمئن ىستم کو نتیجو می

دىد یعنی این مصداق تکلیف است، پس من مصداق تکلیف نیستم زیرا تکلیف من مشروط بو این بود کو دیگری اقدام نکند نتیجو می
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طور کو بعد از اینکو بو نتیجو رسید من دیگر مکلف نیستم، اینجا ىم یعنی تکلیف را اذمام ندىد، االن دیگری تکلیف را اذمام داد، مهان
 رسد تکلیف از عهده من ساقط شد. از اینکو بو نتیجو برسد چون اطمینان دارم بو نتیجو می قبل

  ؛رسدکو کار او بو نتیجو می  گاىی اطمینان ندارم .2

 واجب امر و هنی، واجب فوراً ففوراً است.  زیراباید اقدام کنم،  نورسد یا دامن بو نتیجو میاما اگر شک دارم و منی
 بر اساس آن دو نکتو پایو؛ ـ  لی مهم است کو بو نظرم باید دقت کرد این یک حبث خیـ 

  ؛یکی اینکو غرض حصول نتیجو است .1
  این امر فوراً ففوراً است .2

 مجع بندی

 اقدام کرد دو فرض وجود دارد؛  دیگریکو ما دو نفر مواجو با این معصیت شدمی، وقتی ببینم   زمانیو لذا 

  ؛رسداو بو نتیجو مییکی اینکو اطمینان دارم کو کار  .1
  ؛یکی اینکو تردید دارم .2

مثل این است کو االن واجب کفایی است کو کسانی جمتهد شوند، ده نفر ىم در معرض این واجب کفایی ىستند ولی من بو الکفایو یکی 
است کو او بو نتیجو رسند، دیگر الزم نیست اقدام کند چون مطمئن است و فردی مطمئن است کو یکی از این اشخاص بو اجتهاد می

اما اگر اطمینان ندارد و تکلیف ىم طوری است کو از االن باید شروع کرد یا فورًا ففورًا است، در اینجا در حالت غری ؛ خواىد رسید
ئل بو وجوب  خواىم بگومی کو اگر کسی قا؛ بنابراین میگوییم مهو باید اقدام کننداطمینانی باید حتی اگر ما قائل بو وجوب کفایی شومی می

کفایی امر بو معروف و هنی از منکر شد باید توجو داشتو باشیم کو امر بو معروف و هنی از منکر و ىر حکمی کو از قبیل فورًا ففوراً 
 است اشخاص مکلف باید در عرض ىم بو مقدمات تکلیف اقدام 

رسد، پس مهو موارد اطمینان داشتو باشد کو بو نتیجو میرسد یا کنند تا وقتی کو برسد بو اینکو اطمینان دارد کار یکی بو نتیجو می
شود کو عمل اذمام شده باشد یا اطمینان واجبات کفائیو کو بو رمو فوراً ففوراً است وقتی تکلیف بو مقدمات و اقدام از شخص ساقط می

 بو اذمام و نتیجو خبشی آن داشتو باشد.

 قاعده کلی در واجبات کفائی

 :این است کو آن است کو واجبات کفائیو اگر فوراً ففوراً باشد حکم پس این یک قاعده کلی

  ؛یا باید آن عمل اذمام شود تا از دیگران ساقط شود  .1
  ؛رودصورت از عهده بقیو بریون می یا اینکو اطمینان داشتو باشیم کو در این .2

طور است، این قاعده در آذما نیز است ولی نو بو شکل فوراً  این نیست و بو رمو تراخی است در اصل آن البتو در جایی کو فوراً ففوراً ىم
 ففوراً. 

 . آیدو در مهو موارد واجبات کفائیو میاین یک قاعده کلی است ک
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 بندیمجع

از اش این نیست کو مهنی کو یکی اقدام بو مقدمات یا بو خود امر و هنی کرد، بو جمرد این بگوییم مثره پس اگر قائل بو واجب کفایی شدمی
طور تصور شده است کو اگر قائل بو وجوب کفایی شدمی بو جمرد اقدام بو امر و هنی از شخص معینی از بقیو  بقیو ساقط است. گاىی این

طور نیست، بلکو دمکن است ساقط باشد و دمکن است ساقط نباشد و باید ببینیم اطمینان بو نتیجو خبشی دارد  این مطلقاً ساقط است، 
 یا ندارد.

 و باید اطمینان داشتو باشیم. بگوییم ساقط شد مطلقاً توانیم بنابراین اگر قائل بو کفائیت شومی باید این را بگوییم و منی

 وجوب عینی  سقوط تکلیف در صورت
ف بو این امر اگر در این حبث کسی قائل بو نظریو اول شد، قائل شد بو اینکو این از واجبات عینیو است و مهو بو رمو واجبات عینیو مکل

گوییم مشا کو قائل بو واجبات عینی ىستید اگر آن عمل بو کنیم از کسی کو قائل بو واجبات عینیو است؛ اواًل میو هنی ىستند. سوال می
نتیجو برسد بعد از بو نتیجو رسیدن کو مشا شکی ندارید کو بقیو تکلیفی ندارند از باب اینکو موضوع ندارند، چون کسی کو قائل بو 

خواىد گوید وقتی نتیجو حاصل شد بقیو تکلیفی ندارند از باب اینکو موضوع ندارند، چون واجب عینی موضوع میوجوب عینی است می
کو بعد از حصول نتیجو و بعد از   وقتی موضوع ندارد واجب نیست، این را مهو قبول داشتند و صاحب جواىر نیز بر این تأکید داشت

گفتید در حال قبل از آن، شخص از گناه دست برداشت بقیو تکلیفی ندارند چون موضوع ندارند. مشا میاینکو میت دفن شد یا این 
دىد، گوییم اگر مطمئن بود کو این نتیجو می. مییعنی قبل از حصول نتیجو و بعد از اقدام او بو عمل، بنابر عینیت باید مهو اقدام کنند

گویید بقیو اقدام کنند؟ خیلی بعید است کسی این را بگوید، اگر مطمئن باشد کو این عمل نتیجو مشا کو قائل بو عینیت ىستید باز ىم می
 دىد خیلی بعید است کسی بگوید باز ىم بر او واجب است ولی اگر مطمئن نباشد جایی است کو باید عمل اذمام بگرید.می

گومی این است کو حتی اگر و اگر کسی بگوید عینیتی کو من میای داشتو باشد در اینجا وجود ندارد، البتحاصل و نتیجوعینیتی کو 
شود باز ىم مشا باید بگویید. چننی چیزی اصاًل با شّم فکری سازگار نیست، اگر بتواند  اطمینان ىم دارد کو با عمل او نتیجو حاصل می

 شود.کسی این ادعا را بکند آنوقت مثره ظاىر می

 مجع بندی
 می دو مطلب شد؛ عرض ما در حتلیلی کو کرد

اول اینکو ترجیح ما با کفائیت است، بو خاطر دلیل اولی کو گفتیم، اما کفائیت نتیجو دقیقی دارد کو باید توجو کرد و آن کفائیت این  .1
، این منافات با  نیز باید اقدام کنند ىا آناست کو در صورتی کو یکی اقدام کند و بقیو اطمینان بو حصول نتیجو نداشتو باشند 

شود، حاصل نتیجو کفائیت این است، در جاىایی کو فائیت ندارد، فقط آذمایی کو مطمئن بو وقوع نتیجو است از او ساقط میک
 فوراً ففوراً است.

توامن بگومی اقدام کن، در آنصورت مثره بنی عینیت و کفائیت منتفی در عینیت ىم اگر کسی فرض اطمینانی بگوید من منیدوم اینکو  .2
البتو اگر کسی اسرار کند کو من قائل بو عینیت ىستم و معنای عینیت ىم این است کو حتی اگر اطمینان ىم داری باید شود. می

 شود.صورت مثره ظاىر می اقدام کنی، آن حبث دیگری است و در آن
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خمتلفی آورده است کو ىم در کتابی کو یکی از فضالی معاصر نوشتو است راجع بو عینیت و کفائیت خیلی حبث کرده است و وجوه ـ 
تصویرىای وجوب کفایی را آورده است کو تام نیست چون اگر خبواىید تصویرىا را وارد کنید باید دوازده سیزده تصویری کو ما مهنی روزىا 

خطاب نوعی عینیت درست کند کو است ىا را باید بو شکلی مطرح کنید و در آخر ىم ایشان خواستو کردمی مهو آندر اصول حبث می
 ـ. ىا ندیدمحاصلی حتت آن حبث کو من  ىستند شریک متوجو عامو مکلفنی است و مهو امت در این امر

شود اما  ناپذیر است و کفایی می ناپذیر است، بو مهنی دلیل این واجب تکرر گوییم این واجب یک غرض روشنی دارد کو تکررمی .1
گوییم تکلیفی است کو عام استغراقی است برای اینکو در واجب کفایی می گوییم غرض اجتماعی آن حاصل استکفایی کو ما می

شود، فقط در ىر تکلیفی وجوبش مشروط بو این است کو کسی قبل از او آن را نیاورد، آن تصویر است و و منحل بو مهو افراد می
  این واجب عمومی است.

و باید اقدام کنند و لذا امهیت این حتی  اند مسئولسقوط آن بو حصول نتیجو یا اطمینان از حصول نتیجو است، قبل از اطمینان مهو  .2
 ىا دنبال آن ىستند روی قول بو کفائیت ىم حمفوظ است. ی کو عینیماند یعنی اىتماماگر کفایی ىم بگریمی حمفوظ می

 مجع بندی
 این دو نکتو است؛ پس 

بیشرت بو  ىا آناند این کفائیت مقابل عینیت است، ولی عینیت اینجا نو اعیان مکلفنی بلکو عینیت بر حکومت است کو عضی گفتوب .1
اند کو کفائیت مقابل آن طور گفتو ین سهیم ىستند، بعضی اینرفتند، معنای کفائیت این است کو مهو مکلفنی در امست حکومت می

 است؛
گوییم تا اینکو تلقی کفایی شود و بعد ىم بگوییم در کفایی بعکس بگوید و بگوید اعیان مکلفنی را میولی دمکن است کسی ىم  .2

 کند یعنی مقابل آن باشد. این ىم بعید نیست. در اینجا یک دستگاه حکومتی قیام بو آن می

گوید، بو خواستیم ببینیم ادلو چو مییهات میحبث تارخیی و توجتوجیهاتی است کو دمکن است برای این حبث شود، با قطع نظر از  ىا ینا
 گوید منتها کفائیت بو مهان شکلی کو عرض کردمی. آید ادلو کفائیت مینظر می

 «ىدایت و تربیت»و قاعده « ارشاد جاىل»وجوب کفائی در قاعده 
الرتبیو مشمول این حبث است، الکالم الکالم، دو قاعده مهم دیگر فقو در قاعده ارشاد جاىل نیز مهنی قصو است. در قاعده تربیت نیز

ىای تکمیلی کو در امر بو معروف و هنی این حبث در آن نیز جاری است و لذا اگر روزی خبواىیم آن قاعده را جدا بنویسیم باید این حبث
گوییم کفایی است، ت؟ کو ما در آذما مییعنی آذما نیز مهنی حبث است کو آیا عینی است یا کفایی اس آورمی در آذما نیز بیاورمیمی از منکر

شود بلکو باید مأمور بو وقتی ىم کفایی شد با این تصویری کو امروز عرض کردمی، نو بو جمرد اینکو قیام من بو الکفایو از بقیو ساقط می
 حمقق شود یا اطمینان از حتقق پیدا کنیم.
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 تفصیالتی در حکم امر بو معروف و هنی از منکر
اند ولی نکتو خیلی را نیز گفتو ىا آنض کردند و ادلو ىا را عر شومی، در بعضی جاىا آنىا را متعرض منیبعد از این بود کو آنچهار تفصیل 
 کو ناظر بو آن چهار تفصیل است؛   کنیمبیان میىا نیست و فقط یکی دو نکتو را مهمی در آن

 «انکار قلبی حمض»یک. وجوب عینی 
-بدون مربز را اگر کسی از مراتب امر بو معروف و هنی از منکر بو مشار آورد، عینی است چون خطاباتی کو مییکی اینکو انکار قلبی 

گوید انکار قلبی بدون اینکو مربزی داشتو باشد و بدون اینکو معطوف بو این گوید انکار قلبی کن اصالت عینیت در آن جاری است، می
امر بو معروف و هنی از منکر دانست یا اگر امر بو معروف و هنی از منکر ندانستیم ولی باالخره یک  باشد کو او را باز دارد، اگر کسی این را

 تکلیفی در عامل است، آن عینی است و کفایی نیست. 
ل اول کلی دلیقرینو  شود، ىا مهو کفایی میاما آذمایی کو پای مربزی بو میان بیاید، با چشم و ابرو و اخم و اشاره یا با لسان و کالم، این

 ، اینکو انسان در دلالبتو حتی اگر بعضی از آن مراتب ابراز فی حد نفسو مطلوبیت داشتو باشد نواما انکار قلبی  کندىا را کفایی میمهو این
سو ارزش دارد، انکار کند یک تکلیف است، یا اینکو مهنی کو انسان اظهار ناراحتی کند نو برای ردع و هنی از او، بلکو خود این فی نف خود

 شود.آنوقت عینی می
گوییم انکار قلبی حمض عینی است، انکاری کو با ابراز باشد ولی ابرازی کو فی حد نفسو مطلوبیت دارد با قطع نظر از اینکو بنابراین می

دانیم غرض هنی دارد یعنی میدر او اثر بگذارد، این ىم اگر باشد عینی است )شاید از روایات ىم استفاده شود(. آذمایی کو جنبو امر و 
از این حبث نفس من و حاالت و روحیات شخص نیست، بلکو مربوط بو بازدارندگی دیگری است، از این مرتیو ىر جا شروع شود کفایی 

بو اقدامات العینیو در قبل جاری است، اما از آذمایی کو لسان یا اشاره ناظر بو بازدارندگی است تا اصالتشود عینی، شود، قبلش میمی
 شود.تبعاً مهو کفایی می ىا آنید برسد، از ضرب و جرح تا قتل، 

 

 دو. دایره کفائیت
رسد کسی بگوید دمکن است آذمایی کو بو قتل یا بو ضرب و جرح می زیرامالحظو بعد این است کو دایره کفائیت دمکن است حمدود شود، 

شود، چند حکومت یا چند عامل بو عموم امت نیست و فقط خطاب بو حکومت است، آنوقت آن تکلیف حکومت می این خطاب
 شود.عینی می ىا آن، اند عواملای وجود دارد و بقیو لی اگر بگوییم مهیشو حکومت واحدهتواند کفایی شود و حکومت بنی خودشان می

-ىا عینی میکو امری و هنیی نیست یا اگر ىم امر و هنیی است جهتش، جهت فی نفسو است، این  ییىا آنپس در مراتب از این طرف 

ید با توانآن تفصیالت را ىم می شود کفایی.رود. مابقی میشود. این طرف ىم اگر خمصوص حکومت شد از کفائیت بنی امت بریون می
 ریزی کردمی بسنجید.مهنی معیاری کو اینجا پایو

 


