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 ميالرح الرمحن اهلل بسم

 احکام / امربه معروف و �ی از منکرموضوع: 

 منکر از ی� و معروفامربه ترک بودن هري صغ اي هري کب
 از ی� و معروفامربه ترک که بود نيا شد، واقع موردحبث منکر ی� و معروفامربه حکم تيفيک حبث در که یمطلب نيازدمهي

 ميتقس ما گريد طرف از و بود مسئله طرح یاصل حبث و ميکرد عرض را یمقدمات ما است؛ صغائر از اي و است کبائر از منکر،
 بر عالوه ما که بردند سؤال ريز  را ميتقس نيا یحنو  به که يیخو  یآقا برخالف ميدار  قبول ه،ري کب و هري صغ به را یمعاص کردن
 .ميدار  قبول هم را مطلق هري کب و هري صغ به ميتقس ،ینسب هري کب و هري صغ به ،یمعاص ميتقس

 هري کب و هري صغ مطلق و ینسب مفهوم
 به نسبت تواندیم است، هري صغ که یگناه هر معنا کي به دارد مطلق و ینسب مفهوم دو هري کب و هري صغ که ميکرد عرض

 .ميدار  ینسب یهاهري کب و هري صغ ما که معنا کي نيا باشد هري کب خودش از ترينيپا
 در یمعاص از یگروه که ميقائل هم را شدهتفکيک و شده یمرزبند هري کب و هري صغ دوم اصطالح ما ن،يا بر عالوه اما 

 گاهيجا هرکدام بلکه شودیمن عوض سه،يمقا با هااين وصف و رودیم کبائر فهرست در گريد یگروه و رودیم صغائر فهرست
 ريتغا با است ممکن د،يبسنج باهم را هااين مهه یوقت گرچه ه،ري کب اي است هري صغ اي سهيمقا بدون یعني دارد؛ اسيق بدون و ثابت

 .شود هري کب یگر يد اي و بشود هري صغ یکي نسبت،
 است، واجب ترک اي حرام فعل از اعم نيا است؛ هري کب و هري صغ یمعاص مييگو یم یوقت که ميکرد عرض را نيا هم قبل هفته

 بلکه ندارد اختصاص حمرمات، ارتکاب به آوردیم را کبائر فهرست ات،يروا در یوقت که ميآورد نهيقر  هم اتيروا از که طورمهان
 الواجب ترک او احلرام فعل از اعم است عام یمعنا به نجايا در تيمعص لذا و دارد قرار هاآن از یخبش در هم واجبات ترک

 .است

 حبث در موجود وجوه
 تيمعص منکر، از ی� و معروفامربه ترک که شودیم طرح سؤال نيا آنگاه مير يبپذ را مفروض اصل و مقدمه چند نيا اگر

 باشد؛یم یليتفص که ميبرس یسوم وجه کي به احتماالً  و کرد طرح وجه دو توانیم نجايا ه؟ري کب اي است هري صغ
 که یاتيروا فهرست در نکهيا یبرا چرا؟. ستين کبائر از منکر، از ی� و معروفامربه ترک نيا مييبگو  که است نيا وجه کي
 کتاب در چهارم جلد مهان در معروف فعل ابواب مهان در اتيروا نيا. ندارد قرار تيمعص نيا است مشرده را هري کب یمعاص
 از اند،مشرده را کبائر خمتلف اتيروا در امام که دارد باب چند که ديکن مراجعه ديتوانیم که است منکر از ی� و معروفامربه
 هاآن از یبعض که باشد هم شرتيب ديشا ده،يرس مورد هشت هفت، به که یاتيروا تا کردند اشاره مورد سه دو، به که یاتيروا

 .شود یبررس ديبا خود یجا در که ستين معترب هم یبعض و است معترب
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 اول وجه
 ترک از یخرب  فهرست نيا در دينيبیم د،يبکن مراجعه اتيروا نيا در مشا که را کبائر فهرست نيا که است نيا ،اول وجه

 دارد وجود واجبات نيا از مورد چند و هست آجنا در گريد موارد ترک و زکات ترک کهدرحالی ستين منکر از ی� و معروفامربه
 است ليدل کي نيا ستين هااين در منکر از ی� و معروفامربه ترک یول است، آمده آجنا کبائر عنوانبه ها،آن کردن ترک که
 .کند اقامه یکس است ممکن که

 ليدل بودنن متام
 در که است یخمتلف طوائف ات،يروا نيا و ستين حصر مقام در ات،يروا آن ظاهراً  نکهيا یبرا نباشد متام ليدل نيا ديشا 
 یتيروا در یحت است ديبع م،يکن محل حصر، بر را هااين ما نکهيا و است دهيرس مورد ده تا هم یگاه و مورد چهار سه، یبعض
 فقط که یاتيروا است ديبع و است یاضاف حصر باشد، حصر هم اگر و است ديبع هم باشد آمده آن در رقم و عدد نيشرت يب که

 یحصر  ادات و کند حصر نکهيا تا ندارد وجود هاآن در یلفظ ليدل چون و باشند؛ حصر مقام در دارند هري کب یمعاص به اشاره
 گفته است داده قاعده اتيروا آن از یبعض در که ويژهبه شودیمن استفاده حصر مقام ات،يروا آن از بنابراين ستين هاآن در هم
 هااين البته است مطلب کي نيا. ستين حصر مقام در ات،يروا نيا که است نيا دهنده نشان که ١»النَّار َعَلْيهِ  اهللَُّ  أَْوَعدَ  َما ُكلُّ «

 .هست هم درست و داد جواب جوراين شودیم عجالتاً  یول است یشرت يب بررسیقابل خودش یجا در هرکدام

 اتيروا نيا در حصر عدم عّلت
 .ستين اتيروا نيا در یلفظ حصر ادات: اوالً 
 طوراين قطعاً  که مييگو یمن البته ميندار  نانياطم نيا به ما. است مشکل باشد، یمقام اطالق صورتبه مقام نکهيا احراز: اً يثان

 .است یکاف نيمه و ميندار  همنآنياطم اما ست،ين
 نشان قاعده نيا که» النَّار َعَلْيهِ  اهللَُّ  أَْوَعدَ  َما ُكلُّ « است داده یکل قاعده خودش اتيروا یبعض در که ميدار  یانهيقر : ثالثاً 

 پس کنندیمن حصر افاده کبائر، به مربوط اتيروا که ديباش داشته ادي به را نکته نيا نيبنابرا است؛ مثالعنوانبه موارد نيا دهدیم
 .دانست حاصره را اتيروا نيا شودیمن ادلّه نيا با

 .ستين تام ليدل نيا ستين هري کب نيا پس ستين اتيروا در نيا و است حاصره اتيروا مييبگو  کهبنابراين

 جواب وجه دوم
 داشته وجود عذاب وعده قرآن، در ،یصغرو  حبث نيا اقسام از یبعض یبرا است ممکن که شود؛ داده جواب طوراين ديشا
 وَ  الرَّبَّانِيُّونَ  يـَْنهاُهمُ  ال َلوْ «: ديبگو  یکس است ممکن بله! ست؟يچ بود، رهبان و احبار به مربوط که مائده سوره هيآ آن باشد،

مثَْ  قـَْوهلِِمُ  َعنْ  اْألَْحبارُ   حداقل است عذاب ینوع بر مشتمل نيا مييبگو ) ٦٣/مائده( »َيْصَنُعونَ  كانُوا ما لَِبْئسَ  السُّْحتَ  َأْكِلِهمُ  وَ  اْإلِ
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 بدهد جواب طوراين است ممکن پس ستين تام جواب نيا البته ديبگو  را نيا یکس است ممکن و منکر از ی� اقسام یبعض در
 مالک، آن یبرا نيا دارد »َيْصَنُعونَ  كانُوا ما لَِبْئسَ « مثل د،يشد عتاب خطاب نکهيا ولو ستين عذاب بر مشتمل ه،يآ نيا که
 .ميندار  باشد، شدهداده عذاب وعده صراحتبه قرآن، اتيآ در که يیجا ما لذا و ستين یکاف

 هبرت) ١٦٥/اعراف( »يـَْفُسُقون كانُوا ِمبا بَِئيسٍ  بَِعذابٍ  ظََلُموا الَِّذينَ  َأَخْذنَا وَ  السُّوءِ  َعنِ  يـَْنَهْونَ  الَِّذينَ  َأْجنَْيَنا« هيآ نيا: شاگرد
 ؟است

 است هبرت یحدّ  تا »يـَْفُسُقون كانُوا ِمبا بَِئيسٍ  بَِعذابٍ  ظََلُموا الَِّذينَ  َأَخْذنَا وَ  السُّوءِ  َعنِ  يـَْنَهْونَ  الَِّذينَ  َأْجنَْيَنا« هيآ نيا بلهاستاد: 
 احتمال و است موجود هم تيروا در که باشد يیايدن عذاب عذاب، نيا است ممکن که است هيآ نيا داللت در ما مشکل فقط

 .باشد یو يدن عذاب به ناظر ه،يآ نيا که دارد وجود هم یاديز 
 ؟است گفته را یاخرو  عذاب هم ١٦٧ هيآ در: شاگرد

 .شودیم ديترد موجب یکم بنابراين دارد وجود احتمال چون یول بلهاستاد: 

 هيآ ی درو يدن عذاب به اشاره نامکا
 هم هيآ نيا یبرا جواب نيا کنم فکر اما نکردم توجه ه،يآ نيا به یليخ یول کردم مراجعه را اتيآ مهه من که است نيا جالب

 نيا پس کند تيتقو  را احتمال نيا که باشد یاتيروا ه،يآ نيا ليذ در ديشا باشد یو يدن عذاب به اشاره است ممکن که باشد
 الَِّذينَ  َأْجنَْيَنا«. ديگو یم هم را یخاص مورد هيآ نکهيا ضمن. کرد دايپ را نانياطم آن نتوان که شودیم موجب احتمال و ديترد

 چون نيا بر عالوه داد، قرار یکل یکربا را آن توانیم هرچند است یاژهيو  قصه در شرتيب »ظََلُموا الَِّذينَ  َأَخْذنَا وَ  السُّوءِ  َعنِ  يـَْنَهْونَ 
 داشته داللت هم باز اگر که هست هيآ نيا در هم ديترد چند نيا دري گیمن را معروفامربه مطلق گريد است، منکر از ی� در

 .کندیمن داللت یاخرو  عذاب بر اتيآ که نهيزم نيا در هم نيا گريدبرمی در را یخاص حمدوده کي داللتش باشد،
 مثالً  دارد عذاب زشت، کار نيا که گريد اتيآ مهيضم به ديبگو  یکس به است ممکن هم »يـَْفُسُقون كانُوا ِمبا بَِئيسٍ « در

 ،مالزمات و استدالالت با که است نيا شودیم استفاده بودن، هري کب مالک از آنچه ظاهراً  یول شودیم عذاب وعده مشمول
 ايآ البته بدهد؛ عذاب وعده یز يچ به نسبت ،یمطابق و حيصر  طوربه قرآن، هيآ در یعني کرد استخراج را عذاب وعده توانمنی

 در »النَّار َعَلْيهِ  اهللَُّ  أَْوَعدَ  َما ُكلُّ « ديبگو  و بدهد را دوم جواب یکس است ممکن ست؟ين یکاف اي است یکاف بودن هري کب مالک
 سنت اي قرآن که است حبث حمل نيا نکهيا ضمن. ميبکن دايپ را نيا گريد قرائن و شواهد با ميتوانیم و ستين حصر مقام

 .ستين هري کب مييبگو  ما که بود اول وجه نيا است؟ یکاف هم تنهايیبه
 در ما که صورت نيا به است هري کب گناهان از منکر، از ی� و معروفامربه ترک که ديبگو  یکس که است نيا دوم وجه اما 
 یول است آمده نکهيا ولو »النَّار َعَلْيهِ  اهللَُّ  أَْوَعدَ  َما ُكلُّ « مالک آن و ميندار  بودن، هري کب مالک حصر بر یليدل ميگفت که یقيمصاد

 .ستين آن حصر مقام در همآن
 م؛ييکه بگو  مير يبپذ را مقدمه دو نيا اگر 
 .ستندين حاصره اند،هري کب گناهان مشارش مقام در که هري الکب یللمعاص عاده اتيروا :اوالً  
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 حصر هم تيروا نيا در باز نيا باشد »النَّار َعَلْيهِ  اهللَُّ  أَْوَعدَ  َما ُكلُّ « مهان که شدهداده اتيروا در که یمالک نيا :اً يثان 
 .ستين

 !است؟ یکل قاعده »ما کل«: شاگرد
 هري کب کندیم انيب »النَّار َعَلْيهِ  اهللَُّ  أَْوَعدَ  َما ُكلُّ « که یز يچ آن ديگو یم قتيحق در ندارد مفهوم و است یاثبات مالکاستاد: 

 که یکبائر  اجتماع ديگو یم و است صفت مقام در اتيروا: شاگرد. (ندارد مفهوم بنابراين ؟ستين هري کب غريازاين ايآ اما است
 در است شده ذکر وصف، کي عنوانبه درواقع که کندیم یشرت يب دييتأ را من عرض مشا، حرف نيا) »النَّار َعَلْيهِ  اهللَُّ  أَْوَعدَ  َما«

 مفهوم که صورت نيا به است هبرت مشا نظر نيا و ست؛ين حصر ديمف باز باشد هم »النَّار َعَلْيهِ  اهللَُّ  أَْوَعدَ  َما ُكلُّ « ريتعب اگر ضمن
 .باشد درست نيا کنمیم فکر که مير يبپذ هم را نيا ما شودیمن استفاده یحصر  آن، از که است معلوم و است حصر

 حبث بر یمرور 
 چون؛ دو نيا بر عالوه ميگفت را مالک دو نجايا تا مالک دو نيا بر عالوه 

 .باشد آمده خاص، طوربه آن اسم که بود نيا بودن هري کب: اول مالک
 .باشد »النَّار َعَلْيهِ  اهللَُّ  أَْوَعدَ  َما« که است نيا: دوم مالک
 و شد دانسته مهم اريبس ات،يروا در یموضوع کي اگر مثالً  دارد؛ وجود هم یگر يد مالکات هاغريازاين یول: سوم مالک

 .است یکاف بشود، هري کب یز يچ کي نکهيا یبرا. است یکاف شدن، مالک یبرا نيمه شد؛ انيب آن به نسبت ،یاديز  داتيتأک
 را امرو�ی ابواب از اول باب مشا اگر نکهيا یبرا دارد وجود اجلملهیف منکر، از ی� و معروفامربه حبث در سوم، مالک نيا 

 اهللََّ  يَِديُنونَ  َال  لَِقْومٍ  َوْيلٌ « کنمیم عرض آن از یبعض من که است اتيروا از یبعض در یري تعاب که ديد ديخواه ديکن مالحظه
 بلکه ستين منظور یقلب التزام به نيتد نون،يدي از منظور که باب اول تيروا نيا در مثالً  ٢»اْلُمْنَكر َعنِ  النَّْهيِ  وَ  بِاْلَمْعُروفِ  بِاْألَْمرِ 

 .یقلب التزام نه و مييگو یم را یعمل نيتد احتمال ما که دارد احتمال دو. ستندين نيا اجنام به ملتزم یعني است؛ یعمل نيتد
 جنگ اعالم کنند،یم ترک را معروفامربه و منکر از ی� که يیهاآن ٣»اهللَّ  ِمنَ  ِبِوقَاعٍ  فـَْلَيْأَذنُوا« است پنجم تيروا آن اي

 .شدند دور خدا از کنند، متارکه اعالم بکنند،
 .٤»َعِظيَمة َفرِيَضةٌ « ديفرمایم آجنا در مرتبه چند که یگر يد تيروا در اي 
 ٥»اهللَّ  َخَذَلهُ  َخَذَهلَُما َمنْ  وَ  اهللَُّ  أََعزَّهُ  َنَصَرُمهَا َفَمنْ  اهللَِّ  ُخُلقِ  ِمنْ  ُخُلَقانِ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  النَّْهيُ  وَ  بِاْلَمْعُروفِ  اْألَْمرُ « ستميب تيروا در اي 

 .کردم عرض منونه، عنوانبه را مورد چند نيا من که ليقب نيا از یري تعاب و
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 هاآن مورد پانزده ده، حداقل دارد؛ وجود منکر از ی� و معروفامربه باب در که یتيروا هشتاد هفتاد، جمموع از ديشا 
 به را اتيروا نيا جمموعه اگر یول دارد، اشکال سنداً  هااين از یبعض نکهيا ولو دارد، مهيعظ ضهيفر  عنوانبه را یروشن داتيتأک

 اناً ياح و دارد که یابعاد آن با همآن کندیم اشاره ضهيفر  دو نيا عظمت به ديبگذار  هم کنار بود، اتيآ در آنچه اضافه
. است آمده اتيروا در هم جوریاين یهاوعده ليقب نيا از که »اهللَّ  ِمنَ  ِبِوقَاعٍ « مثالً  است شدهداده عذاب وعده به که یشواهد
 آمده است، شده ضهيفر  نيا تيامه بر که یداتيتأک هم و است آمده عذاب وعده ینوع به ات،يروا در هم مييبگو  ما است ممکن
 .است

 نسبت که يیهاوعده جوراين ديبگو  یکس است ممکن. ديآیم دست به یگر يد مالک ميکن مجع باهم را هااين یوقت بنابراين
 م؛يندان مالک تنهايیبه را نيا اگر اما دانستند مالک هم را نيا یبعض گرچه ستندين مالک تنهايیبه ديآیم اتيروا در عذاب، به

 ینوع یدارا منکر، از ی� و معروفامربه که رساندیم ینانياطم کي به را ما هااين مجع که است نيا سوم مالک در ما عرض
 .است هري کب گناه آن ترک که باشدیم عظمت
 نيا که دهدیم نانياطم انسان به است، آمده اتيروا در که یعذاب به بيقر  اي عذاب یهاوعده اناً ياح و داتيتأک نيا پس

 مرتتب هم نيا بر شودیم مرتتب ه،ري کب بر که ینيقوان آن و دارد یديشد یليخ عذاب آن، کردن ترک و است یمهمّ  گاهيجا
 .دوم وجه هم نيا. شودیم

 سوم وجه
 قول در که ليتفص نيا یمبنا است؛ ليتفص وجه مهان که مياشده یسوم وجه به قائل دوم، و اول وجه نيب یداور  در ما حاال

 گريد عامل کي شد؛ گفته بودن، هري کب اثبات یبرا اي بودن هري کب ینف اثبات یبرا آنچه مهه بر عالوه که است نيا باشد،یم سوم
 تعلق یمنکر  و معروف چه به منکر، از ی� و معروفامربه که است نيا آن و است مؤثر منکر، از ی� و معروفامربه در هم
 کبائر از منکر و معروف آن اگر و دارد نقش نجايا در منکر و معروف آن ديگو یم موضوع حکم مناسبات و ارتکازات د؟ري گیم

 ی� هرچند است، هري کب منکر، آن خود که باشد یمنکر  اي باشد، هري کب معروف، ترک نفس که است یمعروف ترک یعني باشند؛
 .کندیمن آن از

 داتيتأکنتيجه  ترک،بودن ه ري کب
 ترک، نيا که ميکنیم دايپ نيا به نانياطم دات،يتأک نيا جمموعه از یعني ،ميدار  نانياطم: مييبگو  موارد نيا در م،يتوانیم ما

 .است هري کب
 مهّمه، امور نيا تيمعص که یصورت به باشد مهم یمنکرها از هم منکر و باشد مهم یهامعروف از معروف، اگر بنابراين

 کرد امر ترک ،یمعروف هر در اگر اما است؛ هري کب منکر، از ی� و معروفامربه ترک که ديآیم ذهن به موارد نيا در است هري کب
 و یفقه شمّ  است؛ هري کب آن، کردن ترک مييگو یم باز است صغائر آن از منکر نکهيا اي نباشد مهمّ  معروف، آن نکهيا ولو

 ؛ميدار  قبول را دوم قول و دوم وجه در استدالل ما که است جهت نيمه به. ستين سازگار نيا با موضوع، و حکم مناسبت
 .است هري کب آن کردن ترک و دارد یمهم گاهيجا امر، نيا که شودیم دايپ نانياطم مينيبب که را مسائل و داتيتأک نيا باالخره
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 مناسبات موضوع و حکم، مانع کبريه بودن ترک
 که دارد را نيا اقتضا موضوع، و حکم مناسبات و ارتکازات اما ميدار  قبول را نيا ما نکهيا ضمن: مييگو یم سوم قول در یول

 ماست عرض نيا ميشو  قائل منکر، از ی� و معروفامربه ترک بودن هري کب به مينتوان ه،ري صغ منکرات اي متوسطه یهامعروف در
 کار هيپا یکل یمبنا کي فقط و ميبشو  حبث وارد ل،يقب نيا از يیزهايچ و ارتکازات یسر  کي با ديبا که ديکنیم مالحظه البته

 .ميدار  قبول را آن هرچند ميدانیمن دوم و اول مالک در حمصور را کبائر ما که است؛
 نجايا در اجلملهیف سوم مالک قيتطب مييگو یم ما یعني است؛ مقبول دوم قول م،يبده قيتطب عام، طوربه نجايا در ميخبواه اگر
 .باشد داشته وجود یميعظ یمنکرها و بزرگ یهامعروف که يیجا در یعني است درست

 عنوان ثانویکبريه به
 .شودیم هري کب به ليتبد مردم شيپ در اما باشد هري صغ گناه فعل، خود که است ممکن اوقات از یگاه: شاگرد

 هري صغ زيچ کي کبائر، و صغائر یگاه که شود عارض هيثانو  نيعناو  که باشد يیجا در اگر که ميکنیمن ینف را آن مااستاد: 
 را آن ما که بود یکوچک فصل کي شد ضاءيالب هبجة در که یحبث آن در ما شود،یم هري کب به ليتبد ه،يثانو  نيعناو  با یول هستند
 به ليتبد هري صغ گناه که گرددیم نيا باعث عوامل نيا که یاهيثانو  نيعناو  از عامل پانزده تا کنم فکر ،ميداد گسرتش و بسط

 است ممکن لذا و است حبث نيا قيمصاد از د،ييفرمایم مشا که یمورد نيا ،ميکرد ذکر خبشد،یم اشتداد را عذاب و شود هري کب
 احراز آن، بودن هري کب نکهيا اي است هري صغ که يیجا مهان ندارد منافات حالدرعني یول ميبشو  ليتفص به قائل ما سوم نظر طبق

 .شود هري کب گردد،یم مهيضم آن به که عوامل یسر  کي با است نشده
 که است يیزهايچ از و است موجود هم اتيروا در نيا که کند تيمعص به جتاهر اي ابتهاج که است نيا موارد، آن از یکي 

 اشمهه ،یفقه یمعنا در کندیم هري کب را هري صغ عذاب، اشتداد اصل بر عالوه عامل پانزده ده، آن از یبعض آوردیم عذاب اشتداد
 ارزش هم واقعاً  و دارد حبث یجا یليخ ،یمعاص در هري کب و هري صغ و عقاب و ثواب نظام نيا که صورت نيا به ستين طوراين
 .دارد یاديز  فروعات رايز  است مهم اريبس یتيترب و یاخالق حلاظ به هم و است ارزش یدارا یفقه حلاظ به هم یعني دارد

 است؟ مطرح هم واجب در اي است مطرح گناه در فقط ريکب و ريصغ: شاگرد
 .آمده کبائر ستيل در هم واجب ترک که ميآورد شاهد ات،يروا از ما چون! دينداشت حضور مشا نکهيا مثلاستاد: 
 .بود واجب خود منظورم بلکه نگفتم را واجب ک تر: شاگرد

 آن ترک مينيبب ديبا بلکه ندارد یبنددرجه شکل، آن به واجب، که ميگفت و ميکرد حبث قبل، جلسه در هم را آناستاد: 
 هم هري کب و هري صغ قواعد به یز يگر  کي حبث، ضمن در یول ديکش طول که حبث نيا از هم نيا دري گیم قرار کجا در واجب،

 .دارد یشرت يب یهاحبث یجا گرچه ميزد

 بندیمجع
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 و معروفامربه ترک که :مييبگو  االطالقعلی صورتبه ميتوانیمن که است سوم نظر به شرتيب ما، ليمتا که شد هينظر  سه پس
 نيا به قائل باشد، هري کب منکرات اي مهم یهامعروف آن به معطوف که یموارد در ستين ديبع یول است هري کب منکر، از ی�

 هم یعاد يیجاها در نکهيا اما ؛ميدار  قبول را آن ما که شود هري کب به ليتبد منضمه، هيثانو  نيعناو  با اي است هري کب که ميشو 
 جمموعه مهان از بلکه ميندار  یاطالق چيه نجايا در ما چون ستين سازگار یفقاهت شمّ  با نيا است؛ هري کب آن، کردن ترک مييبگو 
 ترک، بودن هري کب که صورت نيبد کرد، اکتفا آن قنيمت قدر به ديبا لذا و ميديرس جهينت نيا به موارد نيا کردن مهيضم و اتيروا
 مسئله نيا از هم نيا ستين هري کب گريد مورد، دو نيا ريغ در واال است عارضه هيثانو  نيعناو  حلاظ به اي است متعلق حلاظ به
 .بدهد جلوه یخالف فرهنگ را، جامعه فرهنگ خبواهد کهطوریبه است هيثانو  نيعناو  هاآن مهه:...) سؤال(

 حرمت اضالل و عکس امر به معروف و �ی از منکر
 بلکه کندیمن ارشاد تنها نه یکس که ارشاد قاعده عکس اي معروف از ی� و منکر به امر فعل که است نيا دوازدهم امر 

 یعني است حمرمات از یکي اضالل، که صورت نيبد است، مستقل حکم یدارا و است حمرمات از هااين کند؛یم هم اضالل
 گناه کي کتمان که است کتمان مثل نيا بربد، واقع برخالف یامسئله مست به را شخص کهطوریبه است عکسبه يیراهنما
 هم ها،آن بودن گناه بر ليدل و است گناهان از هااين مهه معروف، از ی� و منکر به امر و است گناه کي هم اضالل و است

 ابواب نيمه در که یاخاصه ادله هم و کندیم ی� را گناه طرف به را افراد بردن و اضالل که یعمومات است عمومات
 ديبع چرا باشد؛ کم که يیجا در یحت ميبدان هري کب طورقطع،به را هااين ما که ستين ديبع و ميدار  منکر از ی� و معروفامربه

 .است آمده عذاب وعده آن، یبرا قرآن، خود در که است ليقب نيا از يیزهايچ و اضالل مصداق نکهيا یبرا ست؟ين
 ی اين را دارد کهاقتضا هم ن،يعناو  آن که است منطبق معروف، از ی� و منکر به امر اضالل، بر حمرمات از عنوان چند

 مييبگو  ستين ديبع لذا و است شده اشاره آن به ات،يروا و اتيآ در که را یاخرو  و ايدن یمنف جينتا هم و است مؤکد ،تيمعص
 .دوازدهم امر هم نيا است هري کب هم و است تيمعص هم

 دو نکته در کيفيت حکم
 که ميکرد توجه آن به ات،يآ ضمن در که ميدار  رو شيپ در حبث کي م،ييگو یم حکم تيفيک در نکته دو یکي نکهيا ضمن 

 است؛ حبث دو یعني ،ميپرداز یم آن به هم گريد بار کي
 .مکروهات از ی� و مستحبات به امر استحباب -١
 خانواده و جامعه و دولت و حکومت اي است یعموم فهيوظ کي فقط منکر، از ی� و معروفامربه ايآ کهاين حبث و -٢

 و ديشا ميدار  رو شيپ یليتکم کرديرو  کي با را حبث دو نيا قویاحتمالبه یول ميداشت قبالً  را حبث دو نيا که دارند فهيوظ هم
 .ميرو یم باشد، طيشرا که سوم فصل مست به هم بعد

 نيالطاهر  آله و حممد یعل اهلل صلّ  و
 

7 


	موضوع: احکام / امربه معروف و نهی از منکر
	کبیره یا صغیره بودن ترک امربهمعروف و نهی از منکر
	مفهوم نسبی و مطلق صغیره و کبیره
	وجوه موجود در بحث
	وجه اول
	تمام نبودن دلیل
	علّت عدم حصر در این روایات
	جواب وجه دوم
	امکان اشاره به عذاب دنیوی در آیه
	مروری بر بحث


	وجه سوم
	کبیره بودن ترک، نتیجه تأکیدات
	مناسبات موضوع و حکم، مانع کبیره بودن ترک
	کبیره بهعنوان ثانوی

	جمعبندی
	حرمت اضلال و عکس امر به معروف و نهی از منکر
	دو نکته در کیفیت حکم





