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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احکام / امربه معروف و �ی از منکرموضوع: 

 شرايط آمر و ناهی
بررسی که سه شرط بود، در جلسات قبل  باشد. دو شرط اول يعنی اسالم و شرايط عامه تکليفحبث در شرايط آمر و ناهی می

 باشد.شود، میشود و اجتناب ازآنچه از آن �ی میامر می عمل به آنچه به آن شد و حبث در بررسی شرط سوم يعنی

 شرط سوم: اطاعت آمر و ناهی در ما يأمر و ينهی
اسبی نيست و هبرت تعبري من طور که در جلسه قبل بيان شد اين تعبري،اند. مهانبرخی از شرط سوم آمر و ناهی به عدالت تعبري کرده

کند، کند، عمل کند و ازآنچه �ی میگونه گفته شود که شرط سوم آمر و ناهی اين است که آمر به آنچه امر میاين است
 اجتناب کند.

 مستندات شرط سوم
 بِاْلِربِّ َو تـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُكْم وَ َأ تَْأُمُروَن النَّاَس «باشد که در جلسه قبل به سه آيه مستندات شرط سوم جمموعه از آيات و روايات می

ُلوَن اْلِكَتاَب َأ َفَال تـَْعِقُلونَ  َكبُـَر َمْقتًا ِعْنَد اهللَِّ أَْن «و  )٢/الصف(»يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِملَ تـَُقوُلوَن َما َال تـَْفَعُلونَ «و  )٤٤البقرة/(»أَنـُْتْم تـَتـْ

 ١٠اند، قريب به سی روايتی است که در باب هم که مستند اين شرط قرارگرفته اشاره شد. رواياتی )٣/الصف(»تـَُقوُلوا َما َال تـَْفَعُلونَ 
اند که با تعابري خمتلف ظهور در اين دارند  شدهاز ابواب امر و �ی کتاب وسايل الشيعه و در ذيل اين باب در کتاب مستدرک نقل

شود به آن امر و يا از آن �ی نشود و آمران و ناهيانی که خود از منکری اجتناب منیشود و يا اينکه که اگر به معروفی عمل منی
 کند.شوند، توبيخ میکنند و يا منکر را مرتکب میمعروف را ترک می

 وجود شرط فوق در وعظ و تربيت و ارشاد
يت ديگران هم وجود دارد يعنی مهچنني در جلسه قبل بيان شد که شرط فوق در باب وعظ و تعليم و تربيت و ارشاد و هدا

ای که خود به آنچه کند و ارشادکنندهکند و يا عامل و متعلمی که به علم خود عمل منیواعظی که به وعظ خود عمل منی
 کند هم توبيخ و مذمت شده است.عمل منی گويد،می
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 احتماالت در آيات و روايات
 ه احتمال وجود دارد.در اينکه معنای آيات و روايات در حمل حبث چيست؟، س

 احتمال اول: شرط وجوب بودن شرط سوم
بيان  معروف و �ی از منکر بدانيمظاهر روايات و آيات متسک کنيم و شرط سوم را شرط وجوب امربهاين است که به احتمال اول

ْريِ َو يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروفِ َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم «مانند معروف و �ی از منکر اين شرطيت اين است که خطابات امربه َو  أُمٌَّة يَْدُعوَن ِإَىل اخلَْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو أُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  معروف و �ی از منکر واجب شده امربه باشند يعنی مطلقاً می مطلق )١٠٤/عمرانآل(»يـَنـْ

باشند دال بر اين است در و امثال آن نيز که مقيد می )٣الصف/(»تـَُقوُلوا َما َال تـَْفَعُلونَ َكبُـَر َمْقتاً ِعْنَد اهللَِّ أَْن «خطاب  و ظاهر است

معروف و �ی از منکر نکنيد و ازآجناکه کنيد امربهکنيد و يا منکرهايی که از آن اجتناب منیهايی که به آن عمل منیمورد معروف
 معروف و �ی از منکرزند و وجوب امربهيد خطابات مطلق را تقييد میباشد، خطابات مقب مثبت و نافی میلسان اين دو خطا

ای مانند وجوب که آمر به آن معروف عمل کند و ناهی از آن اجتناب کند. البته اين دليل مقيد نسبت ادله باشددر صورتی می
حمفوظ است و طبق اين ادله مطلق مثالً جای خود وجوب يا حرمت آن افعال به گونه تعرضی ندارد ومناز و حرمت شرب مخر هيچ
کند �ی از شرب مخر ديگری واجب شود و تنها بر اين داللت دارند بر شخصی که مثالً شرب مخر میحرمت شرب مخر مرتفع منی

در عدم وجوب  )٣الصف/(»َكبُـَر َمْقتًا ِعْنَد اهللَِّ أَْن تـَُقوُلوا َما َال تـَْفَعُلونَ «مانند ای ظهور ادله نيست. پس مبنای احتمال اول

معروف اطاعت ندارند و مرتکب منکر و يا ترک معروف معروف و �ی از منکر بر اشخاصی است که در حيطه آن امربهامربه
باشد. عني اين سخن و بيان در مورد مهني ادله که مقيد هستند، می واسطهمعروف بهادله مطلق وجوب امربه شوند و تقييدمی

 ارشاد نيز وجود دارد. تعليم، وعظ و

 احتمال دوم: شرط واجب بودن شرط سوم
شرط وجوب را بگويند. شرط واجب بدين  کنند نه اينکهاحتمال دوم اين است که بگوييم اين ادله شرط واجب را ذکر می

مناز خنوانيد. اين دليل معناست که مثًال دليلی خواندن مناز را واجب کرده است و دليلی ديگر بر اين داللت دارد که بدون طهارت 
باشد و نتيجه آن تقييد ادله وجوب منازخواندن نيست و بر گويد بدون طهارت مناز خنوانيد، ارشاد به شرطيت میدوم و �ی که می

اين داللت ندارد که اگر طهارت نداشتيد مناز هم واجب نيست بلکه بدين معناست اگر طهارت نداريد بايد کسب طهارت کنيد و 
باشد و ظهور باشد. آيات و رواياتی هم که در حمل حبث حمل استناد میاز خبوانيد و ارشاد به شرطيت طهارت برای مناز میسپس من
باشند نه شرط وجوب و بدين معنا هم شرط واجب می دارند کنند،معروف نکردن شخصی که به معروف عمل منیدر امربه
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�ی از منکر کند ابتدا واجب است به آن معروف عمل کند و از منکر اجتناب   معروف وخواهد امربهباشد بر شخصی که میمی
شود که شخص در آجنا ظاهر می شرط واجب با شرط وجوب بودن شرط سوم از منکر کند. تفاوت یو �معروف کند سپس امربه

 يعنی عمل به معروف و ترک منکرکه اگر شرط سوم را  معروف را ترک کند و هم از مورد امر و يا �ی اطاعت نکندهم امربه
معروف و �ی از توسط آمر و ناهی، را شرط واجب دانستيم در اين صورت مکلف مرتکب دو عصيان شده است، هم ترک امربه

 هم ترک شرط ولی اگر اين شرط را شرط وجوب دانستيم در اين صورت مکلف مرتکب يک عصيان شده است. منکر و

 واجب است نه شرط وجوب احتمال سوم: شرط سوم نه شرط
نه شرط واجب است نه شرط وجوب بلکه به  احتمال سوم که اين احتمال در ذهن فقها است اين است که بگوييم شرط سوم،

 حلاظ فنی چيز ديگری است که بايد درباره آن حبث شود.

 رد احتمال دوم: ظهور نواهی در زجر استقاللی
باشد زيرا محل ناهی را شرط واجب بگريمي. اين احتمال در حمل حبث مردود می احتمال دوم که اين بود که شرط سوم آمر و

بر بيان شرطيت خالف ظاهر است چون اصل در نواهی  )٢/الصف(»يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِملَ تـَُقوُلوَن َما َال تـَْفَعُلونَ «مانند  خطاباتی

باشد و نياز به قرينه ضمنيت خالف ظاهر می شرطيت و بر حکم غريی،کنند و محل آن خطابات اين است که مستقًال زجر می
 باشد.خاصه دارد که در حمل حبث موجود نيست لذا احتمال دوم مردود می

 بررسی احتمال اول
نواهی ظهور در زجر  رسد چون به حلاظ فنی،دانست کمی سخت به نظر میرد احتمال اول که شرط سوم را شرط وجوب می

شود استقاللی معروف و �ی از منکر در مواردی که آمر معروف را ترک و منکر را مرتکب میدارند و وقتی �ی از امربهاستقاللی 
القاعده ازآجناکه لسان اين ادله با ادله مطلق امر معروف و �ی از منکر نفی و اثبات است بايد قائل به تقييد ادله بدانيم علی

بشومي و اينکه اين شرط، شرط وجوب است را  کند،که آمر معروف را ترک میعروف درصورتیمطلق توسط خطابات �ی از امر م
آيد سر اين عدم اند و لذا بايد وجه اين عدم پذيرش اين احتمال مشخص شود. به نظر میبپذيرمي اما فقها چنني مطلبی را نپذيرفته

 باشد.پذيرش در حتليل آيات و روايات حمل حبث می

 به امر تبديل نواهی در حمل حبثرد احتمال: 
کند و درواقع خطابات در حمل حبث که ظاهر ارتکازاتی در حمل حبث وجود دارد که نواهی موجود در حمل حبث را تبديل به امر می

اشاره شد. در اين آيه  )٣٠/احلج(»فَاْجَتِنُبوا الّرِْجَس ِمَن اْألَْوثَانِ « عکس اين مسئله در آيهباشند. بهالواقع امر میها �ی است، فیآن
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باشد و سر ال تقرب االوثان می و درواقع باشدالواقع اين خطاب �ی میباشد اما بيان شد فیهرچند ظاهر خطاب، قالب امر می
وجود  و اال به حلاظ فقهی تفاوتی در اين تفاوت تعبري تأکيدی است که در اين تعبري وجود دارد تعبري اجتنبوا آمده است کهآن

باشد يعنی مراد اين است که اعملوا مبا تقولون، اعملوا ندارد. در حمل حبث هم قرائن لبی وجود دارد که اصل در اين نواهی، امر می
ادله نسبت به  مبا تأمرون. اگر خبواهيم فنی تر هم اين مطلب را بيان کنيم اين است که اگر به ادله لفظی مراجعه شود، دو بيان در

 جود دارد.اين شرط و 

شده است و مضمون ها بيانصورت �ی در آنبه دهند اين است که اين شرطاول که غالب روايات را تشکيل می بيان .١
 .ال تأمروا مبا ال تعملون به، ال تقولون ما ال تفعلون ها اين است کهآن

 .اعمل مبا تأمر، اعمل مبا تعلم ها اين استباشد و مضمون آنبيان دوم نسبت به اين شرط در ادله در قالب امر می  .٢

حال اين سؤال وجود دارد که کدام بيان را اصل و کدام را فرع بگريمي؟ در جواب بايد گفت قرائن لبيه و ارتکازات فقهی مساعد با  
م مراد از شده است را اصل بگريمي و بگوييها بيانصورت قالب امری در آناين است که بيان دوم يعنی بيانی را که اين شرط به

ها مثبتني باشد. در اين صورت ديگر لسان ادله مطلق و مقيد، لسان نفی و اثبات نيستند بلکه لسان آننواهی هم مهني امر می
معروف عمل کند و ناهی را ترک   کند که بهتوانند مطلق و مقيد باشند و اين ادله که به آمر و ناهی امر میباشند و لذا منیمی

درواقع تأکيد ادله دال بر وجوب معروف مانند منازخواندن و يا  کند که خود نيز به وعظ عمل کندواعظ امر می کنند و يا در حق
باشند. حتی اگر شخصی در اينکه اصل در اين خطاب امر می وجوب ترک منکر و �ی از ارتکاب منکر مانند شرب مخر

گوييم در اين صورت اثبات اينکه مضمون جود دارد، در جواب میباشد ترديد کند و بگويد احتمال اينکه �ی اصل باشد، و می
 باشند نياز به مؤونه زائد دارد که در حمل حبث اين مؤونه زائد وجود ندارد.اين خطابات شرط وجوب می

 احتمال سوم بندی: پذيرشمجع
ن است که اين شرط نه شرط وجوب معروف و اجتناب ناهی از منکر ايبنابراين حاصل کالم در مورد شرط سوم که عمل امربه

اند باشد که احکام را برای مکلفني قرار دادهباشد بلکه ادله دال بر اين شرط، تأکيدی بر ادله اوليه میمی است و نه شرط واجب
سک کرد و ظاهر اين ادله متتوان بهباشند و منیو مضاعف کننده تکليف عاملان و مبلغان و آمران به معروف و ناهيان از منکر می

و گفت که بر شخصی   معروف و �ی از منکر دانستدال بر وجوب امربه ها مقيد ادله مطلقاصل در اين ادله را �ی گرفت و آن
معروف و �ی از منکر واجب نيست بلکه اين ادله تأکيدی بر شود، امربهکند و يا منکری را مرتکب میکه معروفی را ترک می

 باشد.آمر و ناهی می ادله اوليه احکام در حق
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