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 و نهی از منکر معروف امربهمراتب 
 مرور گذشته

روایات این بحث را بررسی کردیم. در این روایات به آمد. پدید میی اول، انکار قلبی بود که بروزات ضعیفی در وجنات شخص  مرتبه
آید یا  انکار قلبی که با بروزات ضعیفی همراه است جزء مراتب امر به معروف و نهی از منکر به حساب می دنبال این بودیم که آیا این

 خیر؟

 بررسی روایات

 روایت چهارم:

 روایت هفتم همین باب است.

ُه قَ «  نَّ
َ
ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن ع أ

َ
ِضيُّ ِفي َنْهِج اْلَبَالَغِة َعْن أ ُد ْبُن اْلُحَسْیِن الرَّ ِه َقِوَي َعَلی َقْتِل ُمَحمَّ َحدَّ ِسَناَن اْلَغَضِب ِللَّ

َ
اَل: َمْن أ

اِء اْلَباِطِل. ِشدَّ
َ
 P0F١»أ

ی جهاد این است که غضب مناسبی از خود نشان  شود. پایه نیرومند می کسی که برای خداوند غضب نشان بدهد، برای جهاد،
 بدهد. 

ست. این یک نمونه از مجموعه روایات است. در این امر تردیدی در بعضی از روایات بغض و غضب در مقابل منکر آورده شده ا
 نیست که غضب و بغض در معصیت واجب است. 

 بغِض دارای مبرزات وغضب 

اگر غضب و بغض را به شکلی معنا کنیم که دارای مبرزاتی باشند، در بحث ما اثرگذار است. اگر مقصود از غضب و بغض را یک 
کند. البته شاید تفاوتی داشته باشد که  ، میروایات داللت بر همان بحث رضایت و کراهت نسبت به منکرحالت درونی بگیریم، این 

 ای بیشتر از کراهت است.  مرتبه

                                                           

 133؛ ص 16وسائل الشيعه، ج  1
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اگر احتمال دوم را بگیریم و بگوییم غضب و بغضی که در روایات آمده است به معنای عرفی است، یعنی غضب همراه مبرزاتی 
غضب آمده است، به شکلی معنا و مفهوم دارد که غضب انصراف به جایی دارد که نشان داده بشود. اگر هایی که  در ترکیباست. 

 این احتمال دور از ذهن است.  شود. البته این احتمال را قبول کنیم، در بحث ما واقع می

 اظهار خشم از مراتب امر به معروف و نهی از منکر

 مراتب اول، از مراتب امر به معروف و نهی از منکر است؟بحث مهم دیگر این است که اظهار خشم در 

 گوییم این نکات بر دو قسم هستند: دلیل خاصی را پیدا نکردیم. در نتیجه می تاکنون

، برای اظهار نارضایتی از منکر است. ممکن است خود شخص نیز این مطلب را نفهمد ولی دیگران برافروختهی  .گاهی چهره١
 شود. امر به معروف و نهی از منکر جاری نمی در قطعاً فهمند. این  می

دهد  دهد. یعنی خشم را طوری با چهره نشان می .گاهی این حاالت، دارای باری اضافی است و با علم و عمد این کار را انجام می٢
نجا نیز اشاراتی وجود ندارد، ولی ایکند. در  کند. در نهی تقید به لفظ نداریم. مثًال آدم کر و الل با اشارات این کار را می که منع می

  کند. به شکلی منع می

 بندی جمع

ما در این امر، قائل به تفصیل هستیم، یعنی گاهی افعال جناحی ناظر به زجر و کار عمدی نیست. ولی گاهی شخص عمدًا این کار 
  این قسم دوم شامل مراتب امر به معروف و نهی از منکر است. کند. دهد و انشاء می را انجام می

  دلیل خاصی باشد، قطعًا وارد امر به معروف و نهی از منکر است.   اما اگر در روایات،

 گیری  نتیجه

 ایم عبارت است از: بیان کرده تاکنوننتیجه مطالبی که 

 .حال قلبی دارای احکامی بود.١

 است..ابراز بدون زجر، واجب ٢

 )١٠-(گیرد. .ابرازی با عمد و همراه با زجر که مراتبی از امر به معروف  و نهی از منکر است و شرایط آن را می٣



٤٧٣٥:�ماره ثبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4 

 

 روایت پنجم:

 

 


	مراتب امربهمعروف و نهی از منکر
	مرور گذشته


