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 الرمحن الرحيم اهللبسم

 مقدمه 
ی از منکر بيان شد روشن  بنا بر ی از منکر   شودیمآنچه در مقدمات امر به معروف و   قاعدهٔ يکی از سه  عنوانبهکه امر به معروف و 

 .پردازميیمدهم  مقدمهٔ به بيان  ادامهبسيار مهم روشی فقهی برای تعليم و تربيت است. تاکنون نه مقدمه را ذکر کردمي و در 

ی از منکر« ؛ رابطهٔ دهم مقدمهٔ   »دينی یهاواژه« با »امر به معروف و 
ی از منکر با يک سلسله از  رابطهٔ در اين مقدمه  را  اندکردهو مفاهيمی که در ادبيات قرآنی و روايی ورود پيدا   هاواژهمفهوم امر به معروف و 

 سنجيده و معني خواهيم کرد. 
 زيرا اين رابطه در بيان ادله و بسياری از نکات ديگر مرتبت با مبحث تأثرياتی خواهد داشت.  باشدیمبسيار مهم  یامقدمهدهم،  مقدمهٔ 

ا بررسی خواهيم کرد، البته شايد فعًال در اينجا ارتباط مفهومی و واژگ - ی از منکر را با آ در مقام تنظيم اين  ترمناسبانی امر به معروف و 
ی از منکر را بيان ولی چون تا حد زيادی واضح است و  شدميیمدهم  مقدمهٔ و سپس وارد  منودميیم بود که ابتدا واژگان امر به معروف و 

 -. دهيمیمنشروع کردمي، تغيري 
ی از منکر مکلف نوعی بعث و يا از  داردیوام اجنام داده، ديگری را به معروف روشن است که در مقام اعمال روش امر به معروف و 

. اينکه آيا بعث او مقوم مفهوم است يا نيست؟ و اينکه آيا مراتب آن نيز مشول دارد يا ندارد؟ احتماالتی است که در کندیممنکری منع 
ا خواهيم پرداخت. مباحث  ادامهٔ   به آ

 »هدايت«مفهوم 
گسرتده   صورتاز واژگانی است که در قرآن و روايات به  »هدايت«است. » هدايت« ، مفهوماولی که مورد بررسی قرار خواهيم داد مفهوم

 اکنون بايد بررسی شود کهبررسی کردمي.  در مباحث گذشته را رفته است کاربها و رواياتی که اين واژه در آ آيات .رفته است کاربه
یبا مفهوم » هدايت«  ؟ کندیمچه نسبتی برقرار  امرو

 »هدايت«تعريف 
 ؛اندمنودهبه دو گونه مطرح را » هدايت«معنای لغويني 

 .اندکردهبيان  يعنی راهنمايی » داللت«را به معنای  »هدايت« .١
. حال اين داللت، اندکرده، ذکر  عنايت و مهربانی و لطف است جهتداللتی که از يعنی  ١»بلطف داللةٌ «آن را معنای گاهی  .٢

 در مباحث گذشته مطرح شده است.إلی املطلوب است و...  لاصداللت اي

                                           
 ٨٣٥مفردات ألفاظ القرآن؛ ص .١
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ی از منکر» هدايت« مشول مفهوم  نسبت به امر به معروف و 
چند احتمال  که مالحظه شود،  ی از منکرامر به معروف و اين مفهوم با اگر بلطف است.  داللةٌ مهان داللت يا » هدايت« مفهوم عام

 وجود خواهد داشت؛ بارهدراين

 يک. عام و خاص
یعموم و خصوص مطلق است زيرا بني اين دو  نسبت ست بگوييمممکن ا است. اين يک » هدايت« ینوع دهدیماجنام  فردکه   ایامرو

 ت و انواع و اقسامی دارد؛ اس» هدايت«برای عام  یمفهوم »بلطف داللةٌ «گوييم باحتمال است که در واقع 

یاست مطابق با  است. اين مصداق طوراين گويدیمست که ارشاد جاهل ا ومهان تعليم  يک قسم آن .١  نيست.  امرو
ی از منکرتربيتی است که غري از  هایيتفعالهم مثًال  يک مصداق .٢  است.  امر به معروف و 
ی از منکر امر به معروففعاليت ديگر آن،  نوع .٣  است.  و 

یعام است و » هدايت« اين يک احتمال است که مفهوم یاست. اينکه » هدايت« داقی ازمص امرو اجنام دادن و ترک   نسبت به امرو
 است. اول احتمال  ،شودیم» هدايت«و مشمول مفهوم  نوعی راهنمايی استی، خود کار کردن  

 دو. متباينني
یدر واقع شامل  »هدايت«احتمال ديگری هم وجود دارد که بگوييم به حلاظ مفهومی  چيزی فرد اين است که » هدايت« ،شودیمن امرو

ی قبيل از هايیيتفعالاما  به او يادآوری کند،آموزش دهد يا  ديگریرا به  اين در اين معنا بگريمي را به  »هدايت«اگر  .باشندیمن، داللت امرو
ی«و  »هدايت« صورت هم جدا  از به حلاظ مفهومیگرچه در مقام خارج ممکن است باهم مجع شوند ولی   شوندیماز هم جدا  »امرو

 . شوندیم
یراين چون مفروض بناب داللت بار تعليم و تذکر و آگاهی در اين است که آگاهی وجود دارد و فقط حالت بازدارندگی دارد و  امرو

ی از منکر، ، استخبشی برجسته   . نيستداللت ممکن است گفته شود امر به معروف و 
راهنمايی  معنای و بهاختصاص به آگاهی خبشی ندارد، » هدايت«اظهر است، احتمال اول  در مباحث گذشته نيز بيان شدکه   طورمهان

  ؛شودیمحمقق  به دو شکلاست، راهنمايی 

  .دهدديگری انتقال به را که دانشی فرد   .١
  .اجياد کندرا در طرف مقابل  ایيزهانگراهنما  فرد .٢
 و ... . اعمال کند ديگریبازدارندگی نسبت به  شخص راهنما .٣

ا مهه مصداق است.» هدايت«ر مفهوم دمقوم  عنوانبهعلم و تعليم و...  اين  است، بلطف داللةٌ يا مهان داللت » هدايت« نيست، آ
 ست قرار دهد. است که او را راه بربد و او را در مسري در 
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 هدايت مقدمهٔ سه. تعليم و تربيت 
به اين است که او » هدايت« مقدمات آن است واال اصل قوامجزء بلکه بعيد نيست که بگوييم احتمال سوم اين است که تعليم و تربيت 

اينها را  مههٔ  تواندیماين راه بردن به اين شکل است که گاهی بايد علم دهد و... اين مفهومی دارد که  وقتآنرا در مسري درست راه بربد. 
 شامل شود. 
اين  مههٔ که بر   يعنی مهان داللت، راهنمايی ـ» هدايت«ـ  يک مفهوم عامی است» هدايت« اظهر و اقوی اين است که آيدیمبه نظر 

 در» هدايت« ادلهٔ  وقتآن گريندیميک مفهوم عام انتزاعی است که اينها مهه زير پر او قرار » هدايت« احوال منطبق است و لذا اگر گفتيم
ی از منکر یاين هم بر عمليات ارشاد، هم تربيت، هم ـ  کنيمیمبعد حبث ـ هم کاربرد دارد،  امر به معروف و  اينها صادق  مههٔ ، بر امرو

 است. 

 »داللت«انتزاعی بودن مفهوم 
اين جاها  مههٔ ، بعد از اينکه گفتيم اين مفهوم عام بر ميکرد  اشارهباب تعليم نيز به آن جا بايد به آن توجه کرد اين است که در اينديگر که  نکتهٔ 

 ست؟مفهوم انتزاعی و وجه انتزاع ا است يا نسبت املقدمهذیبا تعليم نسبت مقدمه و » هدايت« ، اگر ريزتر شومي مثًال نسبتکندیمصدق 
نائيه، واجبات کفائيه، ثواجبات  هایيتفعالدر اخالل نظام دارند که  خود آقای سبحانی در کتاب ماننداخالل نظام گفتيم، کسانی  قاعدهٔ در 

 طورنيمهنيز . مفهوم انتزاعی و وجه انتزاع است. در اينجا اين واجباتنظام يعنی که آن را نپذيرفتيم به اين دليل که   حفظ نظام است مقدمهٔ 
یمفهومی است که بر تعليم و ارشاد و  است؛ آيا داللت  اشادامه؟ اين حرف اول بود، اما اينها سايه افکنده است مههٔ و تربيت و بر  امرو

یاين است که تعليم يا تربيت يا حتی  يک  انتزاع آن هستند؟ چون مفهوم داللت شمصاديق و مناينکه اينها  يا؟ داللت هستند مقدمهٔ ، امرو
به اينکه نسبت داللت و راهنمايی . بعيد نيست در اينجا قائل شومي شودیمسؤال ديگری است که اينجا مطرح  نيزمفهوم انتزاعی است. اين 

يعنی خود اين داللت است، خود ؛ شأ انتزاع استی، نسبت منشأ امر انتزاعی و منبا فعاليت آموزشی، فعاليت تربيتی، ارشاد، تربيت، امر، 
یمهني داللت است. وقتی  دهدیمياد را به او داللت است، وقتی چيزی  ،دهدیماجنام اين کاری که  ، داللت است. به نظر کندیم امرو

در او  و يا دهدو ياد به ا. اصًال داللت يعنی چه؟ املقدمهذیاين درست است، نه اينکه تفکيکی اينجا باشد، اين مقدمه باشد و آن  آيدیم
مفهوم انتزاعی و منشأ انتزاع است.  رابطهٔ ها مهه داللت است. از قبيل مهان ديد کند، اين و او را بازدارديا او را از کاری  انگيزه کند،اجياد 

عيه و ماهوی نيستند مفاهيم نو . مصداق است. تا حاال چون اينجا مصداق شودیمشبيه آنچه که در معقول ثانی و منشأ انتزاعش گفته 
» هدايت« که  آيدیمبنابراين به نظر ؛ و مصداق استمفهوم  رابطهٔ که  مفهوم انتزاعی و منشأ گوييمیمکه کلی و فرد و امثال اينها.   گوييمیمن

ی از منکر  بايد به اين نکته توجه کنيم.  کنيمیمو لذا وقتی که در ادله حبث  گريدیبرم دررا هم  امر به معروف و 

 »دعوت«مفهوم 
اين مفهوم است، مفهوم دعوت و دعاء است.  تريدیکلو در آيات قرآن  مورد حبث قرار دادمي  آن را در مباحث گذشته نيزمفهوم ديگری که 
ی از منکر يهٔ آيا در و  ٢»اهللَِّ َو َعِمَل صاِحلاً  یِإلَ َو َمْن َأْحَسُن قـَْوًال ِممَّْن َدعا «در آياتی مانند:  أُمٌَّة  ِمْنُکمْ  ْلَتُکنْ َو «که   امر به معروف و 

تربيت بود و  قاعدهٔ جاهل و يا ارشاد  قاعدهٔ حبث در  از مجله آيات مستند مورد اين آياتمورد از  و ... آمده است. چند ٣»ْريِ اخلَْ  یِإلَ  َيْدُعونَ 
                                           

 .٣٣آيه فصلت،  سوره .٢
 .١٠٤آيه عمران،  لآ سوره .٣
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ی امر به معروف  اکنون داللت اين آيات در حبث دعوت و «نسبت بر مبتنی  سنديت اين آيات مورد بررسی قرار دهيم.بايد  از منکر راو 
ی از منکر«با  »دعا  . است »امر به معروف و 

گفته شد مفهوم دعوت اين بود که  در  یامجالدر مباحث گذشته مباحثی را مطرح کردمي، بيان  هاواژهو هر يک از اين » دعا«در مورد مفهوم 
 ؛ شودیمکل متعدی به دو ش »دعا«

  الم. واسطهٔ به  .١
  .إلی واسطهٔ به  .٢

گفته شده است که در معنای آن   شود متعدیبا إلی  وقتیولی  متعدی شود مفهوم آن خارج از اين حبث خواهد بود،با الم  ءدعااگر 
يعنی او را  کندیمدعوت  گويدیم. وقتی است برانگيخنت به مست او به معنایدعای به چيزی، دعوت به چيزی  »اَحلثُّ علی قصده«
 به مست آن حرکت کند.  تا انگيزدیبرم

 »تعليم«با » دعا«نسبت 
 .کنمیمدو احتمال بيان شد که به صورت جممل آن دو را بيان » تعليم«و  »دعا«در بيان نسبت بني 

 »دعا« مقدمهٔ » تعليم«يک. 
فرد  »و دعوتدعا « . درچيزی به فردی و آگاه منودن او غري از دعای به او است ياددادنمتفاوت است، » تعليم«با مفهوم » دعا«مفهوم 
. اين يک کندیمدعا صدق مورد اين در ، کندیمانگيزه اجياد در او  و خواندفرامی، او را داندیمولی بعد از اينکه  کندیماو را متوجه داعی 

 دعا است.  مقدمهٔ احتمال در نسبت دعا با تعليم و تربيت بود که تعليم 

 »دعا«مصداقی از » تعليم«دو. 
 ست. ا دعااز  یآن هم مصداق دهدیمجايی که يک امر عملی به او ياد تعليم در که   اين استاحتمال ديگر 

 .ارجح است» دعا«برای » تعليم«گفته شد که احتمال مقدمه بودن  بيان شد امااين دو احتمال 

 »ی از منکرامر به معروف و «با » دعا«نسبت 
ی از منکر«با  »دعا«اکنون نسبت   و يابعث مواردی که آمر و ناهی که   اين است سؤال. دهيمیمرا مورد بررسی قرار  »امر به معروف و 

یمراتب  وقتی سخن ازو... دعا است يا نيست؟ غالبًا  کندیمزجر  است، نه آجنايی که به عمل به معنای حقيقی است مراد از آن  امرو
ی از منکر امر که در اين مراتب  کنمیم. فکر شودیم، آن گاهی يک مقدار متفاوت رسدیم صادق است. آجنايی   آندعا بر ، به معروف و 

یکن، اين ترک  را  يا آن کار، اجنام بدهرا کار که برو اين    کندیمکه امر  او را بر اين يعنی ؛ که استإلی الرت  أوإلی الشیء  ةدر واقع دعو  امرو
زجر  کردن وبعث  إلی الشیء،  الدعوةُ يکی از مصاديق  ديگرعبارتبهو ... ندارد،  املقدمهذیلذا حالت مقدمه و  ؛ وکندیم مسئله تشويق
ی از منکرمراتب عملی ممکن است بگوييم . حتی منودن است  .شودیم إلی الشیء ـ مشمول اين معنا ـ الدعوةُ نوعی  به نيز امر به معروف و 
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ی از منکر از مراتبولی الاقل بعضی   ِمْنُکمْ  ْلَتُکنْ َو « فرمايدیمآيه که  صورتاين  دراست. » دعا«واژه مفهوم مشمول  امر به معروف و 
امر  متام مراتب، چون دعوت استيأمرون و ينهون ذکر خاص بعد العام ، ٤»اْلُمْنَکرِ َعِن  يـَْنَهْونَ بِاْلَمْعُروِف َو  يَْأُمُرونَ َو  ْريِ اخلَْ  یِإلَ  َيْدُعونَ أُمٌَّة 

ی از منکر یدر واقع و  شودیمرا شامل  حداقل آن مراتب بعثی و زجری قولی يا با فعليا  به معروف و   باشدیم دعوتاخص از  امرو
یدعوت در قالب گاهی چون   یو به صورت موعظه است که  نيست امرو عموم و نسبت بني اين دو بنابراين ؛ جود ندارددر آن و  امرو

 . خواهد بودخصوص مطلق 
که قتل اجنام   یامرتبهزيرا در  شودیمعموم و خصوص من وجه  وقتآن را در نظر بگريمي اجنامدیماگر بعضی مراتب عملی را که به قتل و ... 

 ممانعت از وقوع منکر است و حّث علی قصده نيست.اين کار  شودیم
عملياتی را  مرتبهٔ هم صدق نکند و لذا اگر » هدايت« ممکن است ديگر شودیماجنام  قتلکه   یامرتبهاست، آن  طورمهنينيز » هدايت« در

ی از منکر«نسبت بني بگريمي در نظر  مراتب ولی اگر  خواهد بودعموم و خصوص من وجه  »دعا«و » هدايت« با» امر به معروف و 
ا عملی را در نظر نگريمي  .خواهد بودعموم و خصوص مطلق  نسبت بني آ

یفردی که نسبت به او در توضيح مطلب بايد گفت    شده است اگرچه و هدايت راه آمد بهمصداق اين است که  صورت گرفته است امرو
یاين  یفعل حواشی  وقوع اين آثارآثار بدتری دارد. آينده  در که  ه استمنشأ حاالت ديگری شد امرو  است واال اصل اينکه اين امرو

که است منتها اين» هدايت« ،منهی خدا ترک شد يا و دعوت اجنام شد و او هم اين کار را اجنام داد يعنی امر خدا اطاعت شد» هدايت«
 صادق نباشد. آندر هدايت که مفهوم   شودیمنموجب  آثار خمرب ديگری دارد جای خود دارد و

 ٢٠:٢٥سؤال: 
احناللی است يعنی در اين عمل او در مسري قرار گرفت ولو اينکه قصد قربت ندارد يا قلبًا چيزهايی در او پيدا شده » هدايت« جواب: اين

 واقع شد. » هدايت« است که بعد آثار خمربی دارد. در اين حمدوده عمل اجنام شد، چون احناللی است. در اين حدود
 
 

 »موعظه«مفهوم 
ی از منابع خوبی است که در آمده است، آجنا يک ١٨فقهی آقای شاهرودی جلد  موسوعهٔ ين مفهوم در وم موعظه است که امفهوم سوم، مفه

حال به را قبًال بررسی کردمي.  آن ادلهٔ ديگران و وعظ آمده است و  موعظهٔ  به شکلکه در آيات و روايات . اين مفهوم  اندکردهاين مورد حبث  
ینسبت آن با  بررسی   .پردازميیم امرو

 »موعظه« فيتعر 
 ب لغت آمده است؛ در کت» موعظه«تعريف برای دو 

 تا اين کار را اجنام ندهد.  انگيزدیبرمدر او  یاست. ترس ترساندنکه مهراه با نوعی   یبازدارندگ ؛٥تخويفالزجٌر مقرتٌن ب .١
 لطيف شود.کسی به شکلی که قلب او رقيق و به  خوبی ؛ يادآوری کردن خري و ٦التذکُري باخلري فيما يرقُّ له القلب .٢

                                           
 مهان. .٤
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ولی اگر تذکري به خري باشد شايد کمی مشول پيدا کند، شايد هم  شودیمباشد بيشرت به طرف بازدارندگی متمايل زجر موعظه شامل اگر 
در و  وجود داردوعظه نوعی يادآوری اين است که در م وجود دارددر موعظه  آنچهاين دو را طوری معنا کرد که به هم برساند ولی امجاًال  انو تب

با رقيق ساخنت واعظ و  شوددل نازک  تا فرد مقابل شودیمموجب و اجياد رقتی در دل است.  استشده بر نوعی ترس و هراس  يهٔ تکآن 
 . دهدیمو جهت  کندیم» هدايت« ها او را به مست کاریی ترس و امثال اينو اجياد نوع او قلب

 »تعليم«با » موعظه«نسبت 
 دو وجه دارد؛» تعليم«با » موعظه«نسبت که در حبث تعليم گفته شد   گونهمهان

 يک. متباينني
را  دل او خواهدیمبا اين فرض و  ی استکار بهآگاه  که وعظ شوندهگرفته است    مفروض واعظ اين رانيست، بلکه » تعليم» «موعظه«

 بنابراين موعظه غري از تعليم است و با آن تباين دارد. ؛ نرم کند نسبت به اجنام آن کار

 دو. عام و خاص 
  نسبت بني اين دو عموم و خصوص خواهد بود. کنيم.معنا   به صورت عامتذکري را  اگر

ی از منکر«با » موعظه«نسبت   »امر به معروف و 
ی از منکر«و » موعظه«نسبت موجود بني  دربارهٔ تعاريف موجود از موعظه دو احتمال  بر اساس  ؛مطرح است» امر به معروف و 

یکه در زجر به معنايی   و - زجٌر مقرتٌن بالتخويف -بگريمي در نظر را از موعظه اگر تعريف اول  .١ مد نظر  مراد استبه  امرو
یموعظه با  نسبت ، در اين صورتباشد ی از منکر نسبت  امرو احتمال موعظه  بنابراينخواهد بود و نزديکی خيلی و خمصوصاً با 

ی از منکر  زجٌر مقرتٌن «تعريف آمده است:  ادامهٔ و با توجه به اينکه در  آمده است است، چون زجر در مفهوم آننوعی 
ی از منکر خواهد بوداز  اخص در اين صورت موعظه »فيما يرقُّ له القلببالتخويف  در واقع موعظه و  امر به معروف و 

یمصداق   زجر است منتها موعظه زجر خاصی است. نوعی چون  ،است امرو
یاگر کسی مفهوم استعالء و علّو را از  .٢ ی از منکر«و » موعظه« اين صورتبردارد در  امرو باهم  تواندیم» امر به معروف و 

 ربط پيدا خواهد کرد.
یبار  مطرح است موعظهآن اين است که زجری که در  وم صحيح باشد وسکه احتمال   دهيمیمولی احتمال  .٣ وجود در آن  ایامرو

حالت  واعظبدون اينکه در  ،از کار دست بردارد وعظ شونده شودیمموجب که   ی خيلی آرام و نرم استعملياتندارد بلکه موعظه 
یعلّو و  یو ... باشد بلکه شايد اين حالت  امرو با موعظه کمی تفاوت داشته باشد. اين احتمال اظهر است يعنی در  امرو

یموعظه با  عرفیتبادرات  ی بگوييمتبادرات عرفی  بنا بربنابراين اگر ؛ اندمتفاوتبه حلاظ مفهومی  امرو بازدارندگی از موضع  ،امرو
یاين است که اين ويژگی را در  رتبعدها خواهيم گفت  ـفرمان دادن است،  در موعظه با آن  در اين صورت ـ حفظ کنيم امرو

  . گريددر برمنینيز را  اعمالآرام و از غري موضع برتری و واليی و فرمان دادن است و ی نرم، موعظه عملياتخواهد بود زيرا متفاوت 
                                                                                                                                                    

 مهان. .٦



ی از منکر به امر                                        3398: مارهٔ                                  معروف و 

7 

ب بيشرت است و اگر زجر در اينجا آمده است موعظه مهان التذکري باخلري فيما يرق له القل ها نيستزجٌر مقرتٌن و اين کلمهٔ  آيدیم به نظر
ی نيست. اگر اين  یوم اولی است و موعظه با ساحتمال  وقتآنبگريمي در نظر را مفهوم مقصود آن زجر مولوی به مفهوم  متفاوت  امرو

 ديگر است. مقولهٔ ک را ترکيب کنيم ولی آن چيز ديگری است، اين يک مقوله است و آن ي هاينا. ممکن است در يک بيان شودیم

 »نصيحت«مفهوم 
  .نصيحت است. نصيحت هم در آيات و روايات آمده است واژهٔ چهارم  واژهٔ 

 »نصيحت«تعريف 
سخن يا عملی را به کسی از سر دلسوزی ، اينکه ٧»صالُح صاحِبه يهفِفْعٍل أو قـَْوٍل  یَحتَرِّ « ی که برای آن شده است اين است کهتعريف

 است.  آنکه صالح او در  طوریبهپيشنهاد دهيم و مطرح کنيم 

ی از منکر«با » نصيحت«نسبت   »امر به معروف و 
ی از منکر«با  »نصح و نصيحت« نسبت دو احتمال در  ؛ وجود دارد »امر به معروف و 

يعنی پيشنهاد به او  ،است هايژگیو می دارد منتها به مهراه برخی تعلي جنبهٔ بيشرت  يحت کردننصبگوييم اين است که اول احتمال  .١
 . دهدیم

 .شودبوده، شامل غري تعليم نيز اعم از تعليم نصيحت کردن اين است که ديگر احتمال  .٢

ولی  است که نصيحت شونده نسبت به موضوع نصيحت آگاهی داردرا ترجيح دادمي. نصح در جايی احتمال دوم  در مباحث گذشته
بعيد  ؛ وکه اين را قبًال ترجيح دادمي  شودیم، اين را هم شامل کندیمتأکيد ناصح به دليل وجود خري و صالح در آن کار، نسبت به آن 

یبگوييم شامل  اين صورتنيست که در  ی. شودیم نيز امرو هم ولو با حفظ مهان ويژگی بعثی و زجری باشد و تأکيد کنيم، باز در  امرو
پيشنهاد دلسوزانه است که اين را عمل کن يا عمل نکن.  ارائهٔ و اين  کندیمو بعث و زجر  داردیواما به معروف و منکر حقيقت او ر 

ی، هم تربيت و هم شودیمنصيحت و نصح هم مفهوم عامی دارد که هم ارشاد را شامل  آيدیمت که به نظر اس جهتازاين را شامل  امرو
. بعيد نيست که و به مصلحت طرف است گريدیمتأکيد بر پيشنهادهايی است که از روی خلوص و اخالص اجنام ويژگی نصيحت . شودیم

ینسبت به مشول اين را   بپذيرمي. امرو
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