
 5173 ثبت: هشمار                                                               

1 

 بسم اهلل الرحمه الرحیم

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

 «امر به معروف و هنی از منکر»وجوب عینی یا کفائی 
یادآوری  راای نکتو این موضوعبود؛ در ذیل آن کفائیت و عینیت   ،کیفیات حکم امر بو معروف و هنی از منکرموضوع دوم از مبحث  

 ؛کنیممی

 چگونگی سقوط تکلیف کفائی و عینی
 شوند: تقسیم میبو دو قسم واجبات از یک منظر 

  ؛اتی کو یسقط بفعل الغریواجب .1
  ؛الغریال یسقط بفعل واجباتی کو  .2

  ؛این تقسیم غری از تقسیم بو کفایی و عینی است؛ در تقسیم بو کفایی و عینی خطاب مشول دارد

  با قطع نظر از دیگران مکلف ىستند؛آحاد خماطبنی  متامگوییم عینی میواجبات در  .1
خماطب بو این تکلیف است بیاورد گوییم ىر کدام مکلف است ولی مشروط بو اینکو دیگران نیاورند و اگر دیگری کو در کفایی می .2

  ؛شودساقط می

اما معمواًل این طور است کو واجبات کفائیو ویژگی دیگر نیز دارند و آن این است کو اگر آن عمل بو واسطو کسی کو مکلف نیست اذمام 
متام جمنون، یا توسط صغری، باز ىم تکلیف از  فردیطبیعی، یا توسط  ایشود، حال یا بر اساس حادثوشود باز ىم آن تکلیف ساقط می

مکلفنی  عهده متاماز با اذمام مکلفی طور کو  طور است کو در تکالیف کفایی مهان شود. غالباً اینساقط میبو این واجب کفایی  نیمکلف
تربیتی   یگفتیم کو عملاین را می ردبسیاری موا، در فقو تربیتی نیز در شودنیز ساقط می غری مکلففرد فعل ا طور ب ، مهنیشودساقط می

 شود.ساقط می پدر و مادربو دیگری خطاب نشده است، ولی اگر دیگری اقدام کند از بو طوری کو وظیفو پدر و مادر است کو 

 «امر به معروف و هنی از منکر»وجوب توصلی یا تعبدی 
است کو این تکلیفی کو این و تعبدی است؛ سوال  توصلیحبث سوم تقسیم جایگاه امر بو معروف و هنی از منکر در تقسیم واجب بو 

رْیِ َو یَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو یَ ْنَهْوَن َعنِ »در امر بو معروف و هنی از منکر آمده است  یا تکلیفی کو 1«اْلُمْنَكرِ  َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة یَْدُعوَن ِإََل اْلَْ
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 توصلی، ندستى توصلیاگر و ؟ توصلی، آیا تکالیف تعبدی ىستند یا وجود داردیا وجوب تربیت و تزکیو جاىل در باب وجوب ارشاد 
 قسم اول است یا دوم است؟ 

 «توصلی بودن خطابات شارع»اصل 
 توصلیشده است کو اصل در خطابات این است کو محل بر  اصل مطلب واضح است و حبث چندانی ندارد، چرا کو در جای خود گفتو

و  مقوم، شرط، قید در واجبات تعبدی استقصد قربت  است و بو بیان دیگر تعبدیواجبات در قصد قربت قیدی اضافو  ؛ زیرادنشو می
واجب گفتو شده، درصورت شکف   توصلیخواىد و لذا با اطالق لفظی یا اطالق مقامی یا بو وجوىی کو در حبث تعبدی و آن دلیل می

، بر اساس اینکو اطالق لفظی است، مقامی است، در حکم حبث باید در اصول حبث شودشود، البتو شکل فنی محل می توصلیبر 
 اطالق است. این واضح است.

 اقسام واجبات توصلی
 ؛دنشو میتقسیم دو نوع بو  توصلیواجبات 

و این است کو معروف و متعارف است، یعنی نو قصد قربت در آن شرط است کو تعبدی شود، ن توصلیقاعده اولیو این است کو  .1
بو معنای حمض و مطلق  توصلیگوید این ست این است کو اطالقات میامضر و خمل باشد، آنچو کو ای در آن قصدىای ویژه ینوع

و موجب  قصد قربت بو عبادت مبدل شود شود باات میتوصلیاست. این امر خیلی روشن است و جای حبث چندانی ندارد. مهو 
  .ثواب شود

 در تعاریف فقهی« عبادت»مفهوم 
 دانید کو عبادت در تعاریف فقهی ما دو معنا دارد؛ طبق آنچو کو می

 ؛ یعنی آنکو متقوم بو قصد قربت است. معنای خاص .1
 کند. مید و خود قصد قربت نشود کو امر دار کو شامل مهو اعمالی می  معنای عام؛ .2

عبادت بو معنای خاص عملی  ؛استآن را اذمام داده و مکلف بو قصد قربت  باشدعملی است کو دارای امر پس عبادت بو معنای عام، 
. عبادت بو معنای عام عملی است کو امر دارد و قصد قربت ىم کرده است، بر اساس است کو امر آن مشروط بو قصد قربت است

و بو عبارت دیگر عبادت بو معنای خاص آن عملی است کو مطابق امر مقید بو قصد قربت آورده است اما عبادت  رجحان قصد قربت
 بو معنای عام اعم از این یا عملی کو با مقید نیست ولی امر دارد، 

 «قصد قرب»امر به 
. در واقع قصد قربت در عبادت بو معنای استقصد قربت ىم بو طور مطلق در مهو کارىا امر دارد، بو خاطر امر قصد قربت مطلق آورده 

 آورد؛ از اعمال دیگر بو خاطر دو امر میخاص در درون خود آن امر قرار دارد و قید آن است، ولی قصد قربت در غری آن 

  ؛امر بو خود عمل .1



 5173 ثبت: هشمار                                                               

3 

  ؛امر استحبابی بو قصد قربت .2

است ولی در عبادت بو معنای عام و غری خاص دو امر است؛ در حالی کو در عبادت اول یک امر واحدی است کو مقید بو قصد قربت 
 این کو قصد قربت در مهو اعمال بیاید. بو امر  و دیگری خود عمل است یکی امر

اش ىم دمکن باید امر داشتو باشد، امر اولیو شود مهو اعمالی کو دارای امری است بو قصد قربت آورد، البتواین تفاوتی است کو دارد و لذا می
ست امر بو عنوان اولی باشد، دمکن است امر بو عنوان عناوین ثانویو باشد، دمکن است امر نفسی باشد، دمکن است امر غریی باشد، ا

 شود با قصد قربت مبدل بو عبادت کرد. مقدمات تکلیف ىم چون این امری دارد می
شود حبث کرد ولی باید را بیان کردمی و بیش از این می از آن طلبىا نکات دقیقی وجود دارد کو یک مراجع بو عبادت بو معنای عام و این  

کو مهم است، عبادت بو معنای عام دقائق و آید این را در اصول حبث نکردمی در حالیتا جایی کو یادم می در اصول گفتآن حبث را 
   ، چیزی کو االن عرض کردم یکی از نکاتش بود.ظرائفی دارد کو در جایی حبث نشده است

 شوند؟ چگونو مباحات خارج میسوال: 
شود، باید یک امری داشتو باشد ولی این امر دمکن است گاىی امر اولی باشد، گاىی امر بو عناوین ثانویو خارج می مباحاتجواب: 

ىا نکاتی . اینشود حبث کرد، اما اگر امر غریی فقط عقلی باشد جای یک حبث داردباشد. اما امر غریی اگر شرعی باشد یک جور می
 دارد کو یک مقدار باید بیشرت بسط داد.

 بندیمجع
نفسی و شرعی است و مطلوبیت کلی ىم دارد کو انسان اعمالی کو مطلوب شارع است برای خود شارع بیاورد و لذا  توصلیپس این امر 

 شود عبادت بو معنای عام و ثانوی شود.با آن می

 «به معروف امر»بودن متعلَق « تعبدی»و « توصلی»
کنیم؛ ضمن مهنی تقسیم واجب بو تعبدی مطرح شده است کو با این تناسب دارد و بو آن اشاره میفرع دیگری اما ضمن این در موسوعو 

 :گریدمعروفی کو امر بو او تعلق می ت در امر بو معروف و هنی از منکر گفتو شده است کوتوصلیو تعینی  توصلیو 

 است،  توصلی یگاىی معروف .1
  ؛تعبدی استمعروفی گاىی  .2

بیند کو شخص احسان بو پدر و گاىی تعبدی است، یعنی گاىی می توصلیگرید گاىی نکتو این است کو معروفی کو امر بو آن تعلق می
خانو  است یا مثاًل شخص نفقو توصلی یکند، احسان بو پدر و مادر امر کند و او را بو احسان بو پدر و مادر امر میو مادر را ترک می

گرید، مثاًل مناز کند کو نفقو بدىد، اما گاىی امر بو عبادات تعلق می، او را امر میاست توصلیرا ترک کرده است، نفقو دادن واجب 
  .کند، این دو قسم داردخواند، او را امر بو مناز خواندن و روزه گرفنت میمنی
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 «معروفامر به »بودن متعلَق « تعبدی»یا « توصلی»تأثری امر بر 
ای در قسم دوم وجود دارد و آن این است کو وقتی آمر بو معروف امر بو است روشن است، اما شبهو توصلیکو قسم اول معروفاتی  

کند، این قیام بو عمل او بو خاطر خدا نیست بلکو بو خاطر این است کو او کند و شخص قیام بو این عمل میو عبادات می ات یتعبد
و کند بو عبادت ، امر میدىد، عکس را نتیجو میآیدآن عدم آن الزم می وجود ازکند، این در واقع ر و الزامش میکند، اماکراىش می

واقع نتیجو نداد و اگر این طور باشد امر واجب نیست، چون یلزم من وجوده عدمو،  آورد، این امر دراو عبادت را بو خاطر امر او می
دارد، او بو خاطر الزام و تنبیو و هتدید و وادارد کو برای خدا اذمام بگرید ولی مهنی کو او را بو عبادت وامیخواىد او را بو عبادت چون می

باشد باید بگوییم کو شاید این امر شکل این بو اگر  ؛، این یلزم من وجوده عدمو استدىد و عبادت نیستامر او این عمل را اذمام می
 . دىد معروف نیستف شود و چیزی کو او اذمام میالزم نیست، چون باید امر بو معرو 

 بیان نکات
 نکتو را توجو کرد؛  چندای است کو در امر بو واجبات عبادی مطرح شده است، در اینجا برای بررسی مسئلو باید شبهواین 

 بودن امرِ آمر« علت فاعلی»یک. 

  علت  امر، بسیاری اوقاتکنی، او عبادت را بو خاطر فرمان مشا یا الزام مشا بیاورد، طور نیست کو وقتی امر بو معروف می مهیشو این
دىد ولو و بعد ىم واقعًا برای خدا اذمام می بیند کو باید این کار را برای خدا اذمام دىدکند میاست، ولی بعد وقتی فکر می  علت فاعلی 

طور نیست کو این  گوید این علت فاعلی بود ولی علت غایی نیست و لذا مهیشو اینی میاینکو او نقش داشت در اینکو او مناز را خبواند ول
امری کو علت فاعلی است، علت غایی ىم شود، چون قصد علت غایی است و لذا گاىی است کو امر پدر یا ىر آمر دیگری یا ارشاد یا 

-خواند بو خاطر او منیعلت غایی نیست، وقتی آن شخص مناز میتعلیم او علت فاعلی و معد برای اینکو آن شخص مناز خبواند است ولی 

کرد یا فرمان داد یا حتی الزام و اکراىش کرد، ولی    نصیحتاو را خواند، منتها او در مسری این بود کو یاد داد، خواند بلکو واقعاً برای خدا می
طور نیست   ، مهیشو اینت غایی را باید در اینجا توجو داشتو باشیمو لذا تفاوت علت فاعلی و عل خواندخواىد خبواند برای خدا میوقتی می

، اگر کسی بتواند برای خدا مناز خبواند در آذما صد علت فاعلی دخیل بوده برای اینکو او مناز خبواند ولی کو علت فاعلی، علت غایی بشود
بو معروف و هنی از منکر چو در قالب لسانی یا عملی باشد  مهو علل فاعلی غایت او نیست و لذا امر بو معروف و هنی از منکر و فعل آمر

خواند. این یک صورت است کو در این خواند برای خدا میتواند علت فاعلی باشد ولی او وقتی میىا مییا حتی اقدام هتدیدی باشد، این
وارد نیست، اما گاىی دمکن  مطلقاً ی کو وارد است، در حال مطلقاً صورت اشکال وارد نیست چون ظاىر بعضی این است کو این اشکال 

خواند، ولی یا بو رمو جزء العلو یا متام خواند، بو حیثی کو اگر او نبود منیاست اینطور باشد یعنی او برای اینکو از دست پدر رىا شود مناز می
عمل مقبول نیست و اینجا این امر نیز امر بو العلو غایت شد، این امر و الزام و فرمان در قصد او دخیل بود، اگر اینطور باشد آنوقت آن 

این ثبوتاً یکی از این دو  معروف نشد و مصداق آن تکلیف نشد چون معروف حمقق نشد. بنابراین باید قائل بو تفصیل شد کو روشن است.
 حالت را دارد.

 دو. احتمال تأثری امرِ آمر

  ؛ای کو باید در اینجا بو آن توجو کرد این است کونکتواما 
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دىد امر بو معروف کند، یعنی او فرمان می باید حتماً  اینجا ،دىدداند کو فرمان او بو شکل اول نتیجو میآمر بو معروف میگاىی  .1
  ؛باید اذمام دىد حتماً ، اینجا دىدمیاذمام  شود و برای خداو شخص متنبو می

نتیجو این امر داند می زیرا ، در اینجا دیگر تکلیفی ندارد،شودیمنقصد اهلی حمقق شود، کو آن قصد از او حمقق منیداند  گاىی می .2
بو مست  تکلیف او و تکلیف امر و هنیی بو این معنا ندارد، تربیتی بکند یا، دمکن است تکلیف داشتو باشد و کار ارشادی ندارد

الزام اکراه و یا مراتب باالتر نوان امر یا الزام رود کو باید آن را اذمام دىد ولی اگر بداند از قبیل دوم است عو مسائل دیگر میارشاد 
  ؛حتماً نیست

کو اذمام این نیز الزم است   دىد،، در اینجا چون احتمال تأثری و حمقق شدن میداند از کدام قبیل استگاىی ىم شک دارد و منی .3
 دىد. 

 مجع بندی

مصداق امر بو معروف  امر بو معروف است و حالت دیگر آنصداق م تاً گفتیم دو حالت دارد؛ یک حالت آن؛ ثبو پس دو مطلب گفتیم
 داند از قبیل دوم است و امر و هنی و، باید امر کند، یا میداند از قبیل اول استیا مینیست، اثباتًا در مقام تکلیف سو حالت دارد؛ 

یا بعضی  و مطلقاً کو امر و هنی   و مست ارشادیا برود ب ولی مراتب پاینی است، امر و هنی است بو مراتبی برود کو الزام نیست و باید
  کند بعید نیست بگوییم چون احتمال دارد کو از قبیل اول باشد و اثر کند باید اذمام دىد.شک  شود، اگر ىم منتفی میمراتبش 

 شود نو اینکو امر بو معروف و هنی از منکر نباشد؟روش عوض میسوال: 
گوید در مقام امر بو معروف اگر مشا من یکی از دو احتمال را انتخاب کردم این است کو می آن وجو در ذىنم است، علت اینکوجواب: 

شود، اگر این کافی باشد اینجا است، اما اگر کسی بگوید احتمال تأثری دىید کو حمقق شود ولو احراز نکنی در پایان حمقق میاحتمال می
گرید، منتها چون من وجو اول شود، اگر این باشد آنوقت اینجا منیشود، احراز هنایی میبده و اقدام کن ولی باید بدانی کو هنایتاً حمقق می

 کنیم.را بیشرت قبول دارم این را انتخاب کردمی، اصل این دو وجو را در جای خود حبث می

 «امر به معروف و هنی از منکر» غری موقت وجوب موقت یا 
با امر بو معروف و هنی از منکر وجود دارد، تقسیم واجب بو موقت و غری موقت  حبث چهارمی کو در تقسیمات واجب و تطبیق آن

 بو این شکل کو ىر واجب یا مستحبی  طور کو در حبث اصول گفتیم تقسیمی در واجبات و مستحبات است مهان ؛است

 یا واجب موقت است؛  .1
 و واجب موقت؛ 

 یا مضّیق است؛  .1
 یا موسع است. .2

 است؛غری موقت واجب یا  .2
 غری موقت سو قسم است؛  واجبو 

  ؛فوری استواجب غری موقت یا  .1
  ؛فوراً ففوراً استواجب غری موقت یا  .2
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 ؛بو رمو تراخی استواجب غری موقت یا  .3

این پنج قسم است کو سو تقسیم اینجاست؛ یک تقسیم این است کو واجب موقت و غری موقت دارمی، موقت ىم یا مضیق دارمی یا 
فوری است یا فورًا ففورًا است یا بو رمو تراخی است، نتیجو ىم این است کو از نگاه وقت و زمان تکالیف بو پنج  موسع، غری موقت ىم یا

 شود؛ املضیق واملوسع و الفوری والواجب بو رمو فوراً ففورا و بو رمو تراخی.قسم تقسیم می
رْیِ َو یَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو یَ ْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة »گوید اینکو میسوال این است کو  بو ای کو ادلوو سایر  2«یَْدُعوَن ِإََل اْلَْ
 یا غری موقت تا بشود مضیق یا موسع، موقت استاواًل این واجب  گوید امر بو معروف و هنی از منکر بکنید،می رمو وجوب یا استحباب

 ؟ است

 «ه معروف و هنی از منکرامر ب»وجوب غری موقت 
-و آن شرط ىم در زمان حمقق میشرط دارد  ، مثل مناز، روزه و حج نیست،نیستمأخوذ وقت خاصی جواب روشن است کو در اینجا 

شود ولی وقت بو حلاظ شرعی در اینجا اخذ نشده در وقت اذمام می چون گفتیم مهو تکالیف در آن مأخوذ نیست، ولی زمان معنیشود، 
باید  ، منتهاشودشود و جزء غری موقت میمنتفی می و لذا این موقت نیست و مضیق و موسع مستقیم در این اخذ نشده است وقتاست، 

 بو رمو تراخی است؟  غری موقت فوری است یا فوراً ففوراً است یا ببینیم

 «وجوب غری موقتی اوامر»اصل 
فقط باید  ،خواىممی گوید این راگویند امر اقتضای فوریت ندارد، میلباً میغا کلیفی آمدگر تحالت طبیعی مهان شکل سوم است یعنی ا 

-و لذا آزاد است کو در ىر زمانی کو مینشود ىم استعانت بو مولی  عناوین ثانویو ىم دارمی کو ختویف بو امر و طوری باشد کو عمل شود و

ً کنیم قرینو میاین واجب را و اگر خبواىیم  قید نشد چون زمانخواىد اذمام دىد  ً ففورا ، پس در اینجا مضیق و موسع کنار خواىدفوری یا فورا
 راً ففوراً پیدا کنیم.ای برای فوراً یا فو قرینو باید است وو آزادی مهان تراخی  رفت و وقتی در غری موقت آمد اصل

 از  نوع متعلق آن «امر به معروف و هنی از منکر»وجوب تبعیت 
گوید امر بو معروف و هنی از منکر بو رمو فوراً ففوراً عرفی است و متناسب حکم موضوع میجا ارتکازات و مناسبات آید در اینبو نظر می

این است کو دانیم فلسفو اصلی امر بو معروف و هنی از منکر چیزی کو می ، این دو قید را دارد،با آن مأمور بو و ارتکازات عرفی است
اگر واجب مضیق است در ظرف مضیق ترک نشود یا اگر موسع است در  ترک نشود ودر ظرف خود واجبی منکری در عامل حمقق نشود، 

  ؛ترک نشود خود ظرف غری موقتاست آن واجب در مهان  ىا آنو اگر غری از  مهان ظرف موسع ترک نشود

 معروفبه  امر الف.

مر بو معروف طوری اقدام کند  آباید یعنی مضیق یا موسع است باید بگوییم نسبت بو واجبات اگر واجبات موقت است در اینجا و لذا 
 شود، اذمام شود، امر او ىم بو تبع آن مضیق یا موسع میمضیق یا موسع  این واجب در ظرف کو
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واجب، امر بو یت ر و فوریت و عدم فو گوید کو تضیق و عدم  تضیق این را میاین روشن است و ارتکاز عرفی  در آن وقت، ولی باز
ببینیم واجب مضیق است یا موسع است یا غری موقت بو رمو تراخی است یا غری تابعی از این است کو معروف و هنی از منکر  در واجبات 

 است یا فوراً ففوراً است؛ موقت بو رمو فوری
است کو آن واجب چگونو باشد؛ اگر واجب  پس در امر بو واجبات کو فوری است یا فورًا ففورًا است یا بو رمو تراخی است، تابع این

ً است ً است، اگر واجب غری موقت است و تراخی است این تبعًا فرصت دارد و لذا امر بو  مضیق است یا موسع است، این فورا ً ففورا یا فورا
 . است واجبات تابعی است از متغری خود شکل حکم

 مجع بندی نظر استاد
فوری است، گاىی فوراً ففوراً است، گاىی ىم تراخی است، یکی از سو حالت غری موقت در امر بو این تفصیل ما در اینجاست کو گاىی 

ً باشد، یا فورًا ففورًا باشد، تابع آن پنج حالت است کو در  فوراً  سو حالتمعروف است متناسب با اینکو مضیق باشد یا موسع باشد یا فورا
شود، پس این تابعی از آن است. اگر سوال کنید امر بو معروف واجب فوری ىم تراخی میاست، در یک حالت فوراً ففوراً است، در یک جا 

گوییم موقت نیست و غری موقت است اما نسبت بو این سو حالت تابع این است کو ببینیم است یا فوراً ففوراً است یا تراخی؟ ضمن اینکو می
 .معروف کدام یک از آن پنج حالت را دارد

 ب. هنی از منکر

 هنی از منکر دو جا مصداق دارد؛  زیرا ؛اما در هنی از منکر کمی متفاوت است

  ؛کو منکر در آستانو وقوع است  در مواردی .1
  ؛کو در حال وقوع استدر مواردی   .2

راً اگر در آستانو وقوع است بو قوه قریب إلی الفعل آذما مصداقش است یا این است کو در حال وقوع است، اینجا در هنی از منکر فو 
ً است، اول باید هنی کند، اگر ىم اول هنی نکرد اینطور نیست کو وقت داشتو باشد االصول فوراً و متام شود و لذا در منکرات علی ففورا

شود یا در آستانو وقوع است یا در حنی وقوع است، در اولنی فرصت خواىد منکر در عامل حمقق شود و االن میففورًا است، چون منی
 این عصیان اهلی منتفی شود و لذا اینجا در هنی از منکر فوراً ففوراً است. امکان باید

 مجع بندی
و در وجوبش فورًا و گاىی فوراً  در امر بو معروف و هنی از منکر آن سو حالت وجود داردبنابراین عرض ما در این تقسیم این است کو 

 .هنی از منکر مهیشو فوراً ففوراً استشود اما در ففوراً است. اگر تراخی باشد آنوقت مستحب می


