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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احکام / امربه معروف و �ی از منکرموضوع: 

 شرايط آمر و ناهی
ذيل اين  شرط دوم آمر و ناهی، که شرايط عامه تکليف است پرداختيم. درباشد. در جلسه قبل بهحبث در شرايط آمر و ناهی می

 شرط، حبث صبی مميز و توجه تکاليف استحبابی و يا رجحان تکاليف وجوبی در حق او را مطرح کردمي. نتيجه اين حبث تأثري
طور مطلق و يا متوجه خطابات ترجيحی چه به و مهمی در مسائل تعليم و تربيت اطفال دارد چون اين مطلب که صبی مميز مأمور

آورد که در تأثري مهمی در ديد و نگاه مربی و خود صبی به وجود می باشد،می استحبابی و تنزيهیحداقل در خطاباتی که ذاتًا 
باشد که به کنيم. در مورد شرطيت استطاعت هم که يکی از شروط عامه است سه حبث مطرح میها اشاره میجای خود به آن

ی اينکه شرطيت قدرت در مرتبه و مقام انشا است يا فعليت و يا کنيم يکها اشاره میپردازمي و فقط به آنها منیحبث درباره آن
عقلی است يا لفظی؟ و سوم اينکه قدرت عقلی مراد است يا عرفی؟ و اگر عرفی مراد  تنجز؟، دوم اينکه شرطيت قدرت امری

عنوان شرط اول و تکليف را بهشرايط عامه  البته ذکر اين نکته هم الزم است که هبرت بود ای است؟.است و در چه مرتبه و درجه
 کردميعنوان شرط دوم آمر و ناهی ذکر میاسالم را به

 شرط سوم: ان يکون مأمترا فيما يأمر به و منتهی اما ينهی عنه
جای از شرط سوم آمر و ناهی در کتاب موسوعه و برخی ديگر از کلمات به عدالت، تعبري شده است اما به نظر ما هبرت است به

کنند عمل  به آنچه به آن امر يا �ی می گفته شود که شرط سوم آمر و ناهی اين است که آمر و ناهی بايد ن و تعبرياين عنوا
 کهعلت اين تغيري در تعبري اين است که اوًال تعبري و عنوان عدالت فقط در يک روايت آمده است و ثانياً هيچ فقيهی به اين کنند.

تر اين است که گفته شود شرط سوم اين است که آمر و قبولل باشند، فتوا نداده است لذا قابلطور مطلق عادآمر و ناهی بايد به
اما عدالت معنايی باالتر از اين  معروف و �ی از منکر کندکند بايد امربهکند و يا آن را ترک میناهی در آنچه به آن عمل می

 و نواهی آمر و ناهی اين است بايد در مهه اوامر يکی از شرايط ت کهبه اين معنا اس که عدالت را شرط بدانيمدارد و درصورتی
شده است اين است که آمر و ناهی بايد در مطيع و عامل باشند، حال اينکه هيچ فقيهی چنني فتوايی نداده بلکه آنچه بيان

الثالث ان يکون مأمترا فيما يأمر  حمدوده امرو�ی عامل و مطيع باشند پس تعبري صحيح از شرط سوم اين است که گفته شود الشرط
 به و منتهی اما ينهی عنه.
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 عمل به آن شباهت حمل حبث با حبث علم و
کنند، عامل نکته اولی در ذيل اين حبث وجود دارد اين است که اين حبث و شرط که آمر و ناهی بايد به آنچه بدان امرو�ی می

طور خاص و شرايط و آدابی را برای معلم و متعلم به در کتاب منيه املريد باشد.باشند، شبيه و نظري حبث علم و عمل به آن می
داند يکی اخالص و دوم اينکه به علم خود عمل کنند که درواقع عمل به علم ها را دو چيز میترين آنکند که مهمذکر می مشرتک

 باشد.معروف و �ی از منکر میفوق در حبث امربه و نظري شرط شبيه

 معروف و �ی از منکراص شرط فوق به باب امربهعدم اختص 

و  معروفوجود دارد اين است که شرط و قانون فوق اختصاص به باب امربه که در ذيل بررسی اين شرط و قاعده نکته ديگری
 نيز نسبت باشند يعنی ناصحتبليغ و تعليم هم مشمول مهني قانون و شرط می نصيحت، دعوت الی اخلري، �ی از منکر ندارد بلکه

دهد يا داعی الی اخلري نسبت کند و يا معلم نسبت به آنچه تعليم میکند و يا مبلغ نسبت به آنچه تبليغ میبه آنچه نصيحت می
بايد عامل باشند. آيه  کنندکنند يا از آن �ی میکند و يا آمر و ناهی نسبت به آنچه به آن امر میبه آنچه دعوت به آن می

 نيز بر اين مطلب داللت دارد. ٢/ الصف »َها الَِّذيَن آَمُنوا ِملَ تـَُقوُلوَن َما الَ تـَْفَعُلونَ يَا أَيـُّ « فهيشر 

پس درواقع دو قانون در اينجا وجود دارد يکی اينکه انسان بايد به علم خود عمل کند و قاعده دوم هم اين است که در آنچه به 
دوم را  ر کند و يا اينکه تعليم دهد و يا اينکه نصيحت کند. هرچند شرط و قانونمعروف و �ی از منککند، بايد امربهآن عمل می

جريان  که به آن اشاره شد هم کنيم اما نتيجه آن عام است و در ديگر مباحثیو �ی از منکر بررسی می معروفدر باب امربه
 دارد.

 عمل به علم و امر مبا يعمل تعيني نوع شرط حبثی در

امر يا از آن �ی  دهد و يا به آناينجا وجود دارد اين است که آيا عمل به علم و يا عمل به آنچه تعليم میسؤال مهمی که در 
کند شرط وجوب است يا اينکه شرط وجوب نيست؟ شرط وجوب بودن در قانون اول يعنی قانون عمل به علم بدين معناست  می

اين صورت شرط وجوب مانند شرط عقل و قدرت است که اگر هم واجب نيست. در کند پس يادگرفنت آنکه اگر عمل منی
کند بدين و يا امر به آنچه بدان عمل می کندشود و در قانون دوم يعنی تعليم آنچه به آن عمل مینباشند حکم هم ساقط می

نبود ممکن است حرام باشد وقتی واجب معروف و �ی از منکر ساقط میکند وجوب تعليم يا امربهاگر بدان عمل منی کهمعناست  
امر به آنچه  شرط عمل به علم و يا شرط باشد اين است کهباشد يا اينکه حرام نباشد ولی واجب هم نباشد. آنچه واضح می

شود بر مکلف واجب نيست و يا اينکه توان گفت يادگريی آنچه بدان عمل منیکند شرط وجوب نيست و منیبدان عمل می
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اگر  سؤال ديگری که وجود دارد اين است که اما باشدکند ساقط میر از شخصی که بدان عمل منیمعروف و �ی از منکامربه
مقام اول به  در شود.بگوييم شرط وجوب نيست به حلاظ فنی چه نوع شرطی است؟ در دو مقام در پاسخ به اين پرسش حبث می

 شود.شروط پرداخته می های حتليلی در نوع اينشود و در مقام دوم به حبثادله پرداخته می

 مقام اول: بررسی ادله وجوب اطاعت در ما يأمر و ينهی 

باشد و هم شده است هم از آيات میاقامه ما يأمر و ينهی مهچنني وجوب اطاعت در ای که بر اصل وجوب عمل به علم وادله
بدان  شود و يابه آنچه تعليم داده میاز روايات که در اينجا به بررسی ادله وجوب قانون دوم يعنی وجوب اطاعت و عمل 

 کنيم.پردازمي و در ضمن اين حبث به حبث وجوب عمل به علم هم اشاره میشود، میمعروف يا �ی از منکر میامربه

 اطاعت در ما يأمر و ينهی بررسی آيات دال بر وجوب

 چند آيه در مقام حبث مورد استدالل قرارگرفته است.

 بقرهسوره  ٤٤آيه اول: آيه 

ُلوَن اْلِكَتاَب أَ «يکی از آياتی که در مقام مورد استدالل قرارگرفته است آيه شريفه  أَ تَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِربِّ َو تـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُكْم َو أَنـُْتْم تـَتـْ
صورت سؤال توبيخی خطاب به علمای يهود و نصاری آمده است که آيا ديگران را به نيکی در اين آيه به ٤٤البقرة /  »َفَال تـَْعِقُلونَ 

 کنيد.و خودتان عمل منی ايدکه خود را فراموش کردهکنيد و درحالیمی دعوت و امر

 داللت آيه بر حکم الزامی
و  اند و اين توبيخ هم با توجه به مقدمات حکمتارگرفتهصورت سؤال توبيخی مورد خطاب قر در اين آيه علمای يهود و نصاری به

الزامی  شود. پس اين آيه داللت بر حکمشود و استفاده حکم حرمت از آن میتأکيداتی که در آيه وجود دارد، محل بر حترمي می
بايد حبث شود اما امجاًال اين الزام چيست و بر روی چه موضوعی آمده است،  کند البته اينکه دقيقًا و به حلاظ فنی اينکه اينمی

 کند.آيه داللت بر حکم الزامی می

 معروفعدم اختصاص آيه به امربه
معروف و �ی از منکر خصوصيتی آمده است اما ممکن است گفته شود که امربه معروف است،اگرچه در آيه واژه امر که مراد امربه

 ليغ و نصيحت باشد هم بشود.ندارد و شامل جايی که به معنای خاص امر نباشد اما تب
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 مستحبات مشول توبيخ در آيه نسبت به
سؤالی که در ذيل اين آيه وجود دارد اين است که توبيخ مطلق در آيه اختصاص به امر به واجبات دارد يا اينکه شامل امر به 

الزامی نيست و حکم  اين توبيخ و خطاب در امر به مستحبات شود. آنچه روشن واضح است اين است کهمستحبات هم می
شود يا خري؟ دو احتمال وجود دارد. احتمال اول اين اما از اين حيث که اين توبيخ شامل مستحبات هم می حرمت وجود ندارد

شود و اختصاص است که بگوييم به قرينه اينکه در مستحبات حکم حرمت وجود ندارد، توبيخ در آيه شامل امر به مستحبات منی
و احتمال دوم اين است که بگوييم که توبيخ دارای معنايی عام است و در امر به احکام الزامی  الزامی دارد به امر به احکام

کند ولی در امر به مستحبات، مقدمات حکمت تام نيست و باشد و توبيخ داللت بر حکم الزامی میمقدمات حکمت تام می
به حنو تنزيهی و کراهی وجود دارد. به نظر ما اين احتمال دوم صحيح کند ولی توبيخ عام اين توبيخ داللت بر حکم الزامی منی

 باشد و توبيخ به حنو کراهی و تنزيهی در امر به مستحبات هم وجود دارد.می

 آيه دوم: آيه دوم سوره صف 

داللت اين آيه  ٢/ الصف »تـَُقوُلوَن َما َال تـَْفَعُلونَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِملَ « هيآآيه بعدی در حمل حبث که مورد استدالل قرارگرفته است 
تنها گفنت دارد و طبق اين آيه نه شود،نسبت به آيه قبل وضوح بيشرتی دارد و داللت بر حرمت گفنت چيزی که به آن عمل منی

ود. نکته ديگری که در شباشد و از اين آيه شرط وجوب استفاده میشود واجب نيست بلکه حرام میچيزی که به آن عمل منی
داللت اين آيه وجود دارد اين است که اين آيه به خالف آيه قبلی که در آن امر آمده بود، واژه قول در آن آمده است و اين واژه 

شود. نکته سوم در داللت آيه اين است که اين آيه به معروف و �ی از منکر هم میشامل دعوت الی اخلري، نصيحت و امربه
 کند.ها بر حکم الزامی داللت منیشود با اين تفاوت که در آنه در آيه قبل گفته شد شامل مستحبات و مکروهات هم میبيانی ک

 آيه سوم: آيه سوم سوره صف
علت اينکه آيه سوم را از آيه دوم  ٣/ الصف »َكُربَ َمْقتاً ِعْنَد اهللَِّ أَْن تـَُقوُلوا َما َال تـَْفَعُلونَ « آيه سومی که مورد استدالل قرارگرفته آيه

عنوان دو دليل ذکر منودمي. طور جداگانه و فی حد النفسه داللت دارد لذا اين دو آيه را بهجدا مطرح کردمي اين است که اين آيه به
اين آيه به خالف ای که در اين آيه وجود دارد اين است که باشد. نکتهتر مینسبت به دو آيه قبل واضح داللت اين آيه بر حرمت

آمده است که ظهور لفظی در حرمت  »َكُربَ َمْقتاً «شود چون در اين آيه واژه دو آيه قبل شامل امر به مستحبات و مکروهات منی
 َكبُـرَ «بسا گفته شود که واژه شود و چهکند، منیشخص آمر به آن عمل منی و لذا شامل امر به مستحبی که خود و عذاب دارد

 باشد.رسد هرچند بال وجه نيز منیلت بر گناه کبريه بودن دارد که البته پذيرش اين سخت به نظر میدال »َمْقتاً 
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 دال بر وجوب اطاعت در ما يأمر و ينهیبررسی روايات 
معروف و �ی از منکر آمده است و عنوان باب هم از ابواب امربه ١٠يأمر و ينهی در باب روايات دال بر وجوب اطاعت در ما 

تْـَياِن ِمبَا يَْأُمُر بِِه ِمَن اْلَواِجَباِت َو تـَْرِك َما يـَْنَهى َعْنُه ِمَن اْلُمَحرََّماِت می باشد. بيش از سی روايت در اين باب در کتاب بَاُب ُوُجوِب اْإلِ
دهيم بلکه ث قرار منیباشد. اين روايات را جداگانه موردحبمی ها هم الزامی همشده است که حلن آنوسائل الشيعه و مستدرک ذکر

ای که در اين روايات وجود دارد اين است که تعبري عادل تنها کنيم. نکتهباشد حبث میها که مانند مضمون آيات میاز کليت آن
 برمي.در مرسله ابن ابی عمري آمده است که ازآجناکه مرسالت را قبول ندارمي اين تعبري را به کار منی
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